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Turpinājums 2. lpp.

Pavasaris katru gadu atkārtojas. Un sakopt savu 
īpašumu un sabiedriskās vietas ir katra pienākums

2013. gada ziema joprojām negrib at-
kāpties un pavasaris savas pozīcijas ieka-
ro sīvā cīņā, gandrīz kā dzejolītī. Cerēsim, 
ka tautas ticējums, ka ja, aprīlis sākas ar 
sniegu, tad maijs tomēr nāks ar zaļām la-
pām, piepildīsies.

Savos darba pienākumos esmu at-
bildīgs par teritoriju sakoptību novadā, 
gan ar domes priekšsēdētāja uzdevumu 
esmu nozīmēts par Lielās talkas koordi-
natoru novadā 27. aprīlī. Tādēļ atgādināšu 
par dažām darāmām lietām un  kārtību at-
kritumu apsaimniekošanā novadā.

Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu novada teritorijā veic SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi”. Novada pašvaldība ir no-
slēgusi līgumu un katrai mājsaimniecībai, 
iestādei, uzņēmumam ir jābūt līgumam 
ar  „Jēkabpils pakalpojumiem”, izņemot 
tās ģimenes, kuru mājas apsaimnieko pa-
gastu pārvaldes. Tiem, kam šāda līguma 
nav, var tikt piemērots sods par Jēkabpils 
novada domes saistošo noteikumu neie-
vērošanu.

Valsts un pašvaldības mērķis nekā-
dā ziņā nav savākt pēc iespējas vairāk 
atkritumu, tieši otrādi – mērķis ir, lai katrs 
iedzīvotājs pēc iespējas mazāk ražotu 
atkritumus, tomēr līdz šim mērķim ceļš  
mūsu pašu nedomāšanas un valstiskās 
sistēmas attieksmes dēļ vēl ir tāls. Lai 
būtu konkrētāks, uzskaitīšu dažas atziņas 
un pienākumus.

1. Sakopšanas darbus labāk ir veikt 
pēc iespējas ātrāk, kad nav iestājies 
ugunsnedrošais   periods un augi nav uz-
sākuši intensīvu augšanu.

2. Uz atkritumu poligonu jeb apsaim-
niekotājiem jānodod tie atkritumi, kurus 
nav iespējams izmantot komposta ražo-
šanai un nav iespējams sašķirotus nodot 
otrreizējai pārstrādei, vai citādi izmantot.

3. Nav  jāgaida talkas diena, lai sa-
koptu savu māju, iestādi, uzņēmumu, tas 
jādara pēc iespējas ātrāk.

4. Vajadzētu paskatīties, vai ar savu 
darbošanos, neesi piesārņojis blakus 
esošo teritoriju, vai arī anonīmi piesār-
ņotāji visu gadu atgādinās par saviem 
nedarbiem. Droši aizrādi vai rādi piemēru 

sakopšanā.
5.  Atceries,  ka visas vecās atkritumu 

izgāztuves pagastos ir slēgtas un vienī-
gā iespēja atbrīvoties no  neorganiskiem 
atkritumiem maisos un konteineros – tos 
nodot SIA „Jēkabpils pakalpojumi” savā-
cējiem.

6. Sakoptība nenozīmē tikai atkritu-
mu savākšanu, ļoti patīkami ir, kad mā-
jas, iestādes vai sabiedriskā teritorija tiek 
labiekārtota  (atjaunots krāsojums, ierīkoti 
apstādījumi, puķes, izveidotas kompozī-
cijas vai atpūtas  un rotaļu laukumi, sala-
botas durvis, vārtiņi, norādes u.c.).

7. Pavasaris ir tas laiks, kad sagata-
vojas ražīgam darbam vasarā – nolasa 
akmeņus, lai nelūzt pļaušanas tehnika, 
planē virsmu un aizlīdzina bedres.

8. Sakopjot   kapsētas, kur ir lielie at-
kritumu konteineri, atcerieties, ka tie ir do-
māti promvešanai uz poligonu, bet zari, 
lapas, augsne tiek kompostēta turpat uz 
vietas, sašķirojiet lūdzu iznesto.

9. Agrs pavasaris ir labākais laiks 
slimo, bīstamo koku izzāģēšanai, tikai 
atcerieties, ka šis darbs ir jāsaskaņo pār-
valdēs un vairākos saistošo noteikumu 
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Paziņojums par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata 
projekta publisko apspriešanu

gadījumos jāsaņem atļauja pagasta pār-
valdē.

10. Joprojām ir iespējams bez mak-
sas no kadastra sistēmas izdeklarēt dabā 
neesošos īpašumus. Tikai šie grausti 
noteiktā kārtībā jānojauc vai jāsakārto 
šī teritorija, likums jau tagad paredz pa-
augstinātu nodokli par šīm teritorijām un 
ēkām, tikai mūsu novads ir atlicis tā pie-
mērošanu, dodot iespēju nemaksāt, bet 
līdzekļus izmantot sakārtošanai. Ja tas 
netiks izdarīts, būs jāmaksā tāpat kā par 

Turpinājums no 1. lpp. lauksaimniecībā neapkoptām zemēm.
Vispatīkamāk ir runāt ar cilvēkiem, 

kuri nāk ar savām iniciatīvām un paši or-
ganizē to piepildīšanu.

27. aprīlī aicinām pievienoties dar-
bam pagasta pārvalžu izsludinātās talkas 
vietās, kā arī līdz tam nākt ar savām inicia-
tīvām par objektu sakopšanu. Saskaņojot 
ar  izpilddirektoru, var savu talkas vietu 
iezīmēt www.talkas.lv mājas lapā   un sa-
ņemt sarkanos atkritumu maisus priekš 
tiem objektiem, kur īpašnieku ir grūti  
identifi cēt, bet dabai jāpalīdz.

Cienījamie  novada iedzīvotāji un 
talcinieki. Jau iepriekš pateicos par jūsu 
atsaucību. Ziņojiet par savu veikumu šo-
pavasar, ziņojiet par čakliem cilvēkiem 
līdzās. Katram ir iespējas iegūt „Čaklās 
bitītes” titulu, lai mazā uzlīmīte ar „Čaklo 
bitīti” grezno katru sakoptu vietu, deta-
ļu labiekārtojumā vai personīgo mantu, 
atgādinot, ka tīra vide jāsaglabā ne tikai 
mums, bet arī  nākamajām paaudzēm.

J. Subatiņš,
Jēkabpils novada pašvaldības 

izpilddirektors

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Jēkabpils novada dome informē, ka, 

pamatojoties uz 2013. gada 28. marta 
sēdes lēmumu Nr. 107 (sēdes protokols 
Nr. 4), tiek uzsākta Jēkabpils novada teri-
torijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. 
redakcijas un tā ietekmes uz vidi stra-
tēģiskā novērtējuma Vides pārskata 
projekta publiskā apspriešana. 

Teritorijas plānojums ir novada ilgter-
miņa attīstības plānošanas dokuments 
laika periodam līdz 2025. gadam, kurā 
noteikta novada teritorijas plānotā (atļau-
tā) izmantošana un izmantošanas nosa-
cījumi.

Teritorijas plānojuma izstrādātājs: 
SIA „Grupa93”, Kr. Barona iela 3 – 4, 
Rīga, tālrunis 67217043, http://www.gru-
pa93.lv sadarbībā ar Jēkabpils novada 
pašvaldību, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 
LV-5202, www.jekabpilsnovads.lv.

Vides pārskata izstrādātājs: SIA 
„Baltkonsults”, Mazā Nometņu iela 31, 
Rīga, LV-1002, tālrunis 67441800, www.
baltkonsults.lv. 

Publiskās apspriešanas termiņš 
Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam 1. redakcijai no-
teikts no 2013. gada 24. aprīļa līdz 23. 
maijam un Vides pārskata projektam no 
2013. gada 24. aprīļa līdz 4. jūnijam. 

Ar plānošanas dokumentiem – Jē-
kabpils novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam 1. redakciju un 
Vides pārskata projektu var iepazīties 
iepriekšminētajos termiņos Jēkabpils no-
vada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv 
vai Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpils un Jēkabpils novada 
pagastu pārvaldēs, darba dienās 8:30 – 
12:00; 12:30 – 16:00.

Publiskās apspriešanas sanāksmes 
notiks: 2013. gada 8.; 9.; 10. maijā:
•	 8. maijā, plkst. 11.00 Kalna pagasta 

pārvalde; 
•	 8. maijā, plkst. 13.00 Leimaņu pa-

gasta pārvalde;  
•	 8. maijā, plkst. 16.00 Zasas pagasta 

pārvalde;  
•	 9. maijā, plkst. 9.00 Dignājas pagas-

ta pārvalde;
•	 9. maijā, plkst. 11.00 Dunavas pa-

gasta pārvalde;
•	 9. maijā, plkst. 15.00 Rubenes pa-

gasta pārvalde;

•	 10. maijā, plkst. 9.00 Ābeļu pagasta 
pārvalde;

•	 10. maijā, plkst. 11.00 sabiedriskās 
apspriešanas seminārs – publiskā 
diskusija „Jēkabpils novada ilgtermi-
ņa attīstības iespējas”, pašvaldības 
administrācijas ēkā Jēkabpilī, Rīgas 
iela 150a. 
Rakstiskus priekšlikumus un at-

sauksmes par Jēkabpils novada terito-
rijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. 
redakciju lūdzam iesniegt no 2013. gada 
24. aprīļa līdz 4. jūnijam, Vides pārskata 
projektam no 2013. gada 24. aprīļa līdz 
4. jūnijam, fi ziskām personām norādot 
vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, ju-
ridiskām personām reģistrācijas nr., re-
ģistrācijas un darbības vietas adreses, 
Jēkabpils novada pašvaldībai, Rīgas ielā 
150a, Jēkabpils, LV-5202 vai elektroniski 
pa e-pastu:  novads@jekabpilsnovads.lv 

Jēkabpils novada teritorijas plāno-
jums tiek izstrādāts ESF projekta „Jēkab-
pils novada pašvaldības attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstī-
bai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 
ietvaros.

Jēkabpils novada dome

Piedalāmies konkursā Lielās 
talkas koordinatoriem „Tīra vide 
sākas tavā galvā!” 

Jau otro gadu pēc kārtas 
Lielās talkas organizatori, pa-
pildus talkas tiešajām norisēm, 
organizē arī konkursu talkas ko-
ordinatoriem. Šai konkursā pie-
dalās arī Jēkabpils novads. 

Mājaslapā  www. talkas.lv ir izvie-

Lielās Talkas datums pārcelts uz 27. aprīli! 
tots  mūsu novada videoklips, par 

kuru aicinām aktīvi balsot. Vēl 
viena šī konkursa akcija ir 
diskusijas par vides aizsar-
dzības jautājumiem nova-
da skolās.

Uz pirmo tikšanos ar 
Zasas vidusskolas audzēk-

ņiem 2013. gada 11. aprīlī 
dosies Jēkabpils novada izpild-

direktors un Lielās talkas koordinators 
Jānis Subatiņš un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Jātniece. Tikšanās tēma 
– „Cik liela ir Tava pēda?”. Šoreiz runa  
nebūs par zvēru un putnu pēdām, ko ba-
gātīgi varam ieraudzīt biezajā pavasara 
sniegā, bet gan par tiem pēdas nospie-
dumiem, ko vidē atstāj ikviens cilvēks. 
Pat tad, ja viņš nemaz neiziet no mājas. 
Ekoloģiskā pēda – kas tā ir? Kas to vei-

Piedalāmies konkursā Lielās 
talkas koordinatoriem „Tīra vide 

ordinatoriem. Šai konkursā pie-

 ir izvie-

tots  mūsu novada videoklips, par 
kuru aicinām aktīvi balsot. Vēl 

viena šī konkursa akcija ir 

Zasas vidusskolas audzēk-
ņiem 2013. gada 11. aprīlī 

dosies Jēkabpils novada izpild-
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do? Un kā mēs varam to mazināt? Jo, ja 
turpinām dzīvot tā kā līdz šim Latvijā, tad 
kopumā pasaulei ir nepieciešamas 2,6 
zemeslodes, un – to taču mums nav... 

Tīra vide sākas tieši tavā galvā, tavās 
zināšanās un domāšanā – tādēļ stāstīsim 
novada skolēniem, cik svarīgi ir savākt 
un šķirot atkritumus, kā mazināt elektrī-
bas patēriņu, kādēļ nepieciešama māju 

siltināšana, un kādēļ – dabas daudzvei-
dības saglabāšana. Izmantojot Pasaules 
Dabas fonda izstrādāto kalkulatoru, iz-
mērīsim arī katrs savu ekoloģisko pēdu. 

Tīra vide ģimenē var lielā mērā sāk-
ties ar bērna tīro balstiņu, kas saka – izslē-
dzam lieko spuldzīti, šķirojam atkritumus 
un nebraucam ar mašīnu tur, kur varam 
aiziet kājām. Un – dodamies visi kopā uz 

Lielo Talku! Pat ja mājās vienmēr ir daudz 
nepadarītu darbu. Tādēļ sarunas par tīru 
vidi un domāšanu notiek tieši skolās.  Uz 
pārējām novada izglītības iestādēm vēl 
līdz talkas norises dienai ir aicināti doties 
pagastu pārvaldnieki, un domājam, ka vi-
sās Jēkabpils novada izglītības iestādēs 
šā gada aprīlī notiks interesantas, zaļas 
un tīru domu raisošas tikšanās.  

Skolu sporta aktualitātes
Kārtējā uzvara Jēkabpils 

Valsts ģimnāzijas komandai
Zasas vidusskolā notika sacensības 

volejbolā 1993. – 1996. gadā dzimuša-
jām jaunietēm lielo skolu grupā. Sacen-
sībās, kuru veiksmīgu norisi nodrošinā-
ja galvenais tiesnesis Jānis Kokins ar 
saviem palīgiem, piedalījās sešu skolu 
komandas. Vispirms cīņas norisinājās 
apakšgrupās, tad, atbilstoši izcīnītajām 
vietām šajās grupās, notika spēles tā-
lāk par vietām. Par 5. – 6. vietu spēlēja 
Aknīstes vidusskolas un Zasas vidus-
skolas komandas, ar  2:0 uzvara un  5. 
vieta Aknīstes  vidusskolas komandai, 
6. vieta Zasas vidusskolas komandai – 
Lailai Austrumai, Laurai Ņikiforovai, Kris-
tiānai Pētersonei, Leldei Vecmuktānei, 
Ievai Kokinai, Laurai Aišpurei, Sabīnei 
Ozoliņai.  Cīņā par 3. vietu tikās Viesī-
tes vidusskolas komanda un Jēkabpils 
3. vidusskolas komanda, ar 2:0 uzvara 
un 3. vieta Jēkabpils 3. vidusskolas jau-
nietēm.  Finālspēlē par 1. vietu cīnījās 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Jē-
kabpils Valsts ģimnāzijas jaunietes, spē-
cīgākas  šajā cīņā izrādījās Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas komandas pārstāves, 
kuras setu attiecībā 2:0 uzvarēja savas 
pretinieces. 

Uzvaras kauss paliek 
mājiniekiem!

Uz volejbola sacensībām 1996. 
– 1999. gadā dzimušajiem  zēniem 
mazo  skolu grupā, kas notika Zasas 
vidusskolā,  bija ieradušās  astoņas ko-
mandas. Priekšsacīkstes notika divās 
apakšgrupās, pēc  tam cīņas risinājās 
pusfināla spēlēs, lai noskaidrotu koman-
das, kuras tālāk cīnīsies par atbilstošām 
vietām. Par 7. – 8. vietu sacensībās spē-
lēja Biržu pamatskolas un Gārsenes 
pamatskolas zēni, ar setu attiecību 2:0 
uzvarēja Biržu pamatskolas komanda. 
Par 5. – 6. vietu cīnījās Vīpes un Biržu 
internātpamatskolas komandas, uzvara 
šajā duelī un 5. vieta Biržu internātpa-
matskolas komandai. Spēlē par 3. vietu 
laukumā devās Krustpils novada pār-

1. vieta Zasas vidusskolas komandai, skolotājs Jānis Kokins.

2. vieta Ābeļu pamatskolas komandai.Turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

stāvji – Sūnu pamatskolas un Mežāres 
pamatskolas komandas, kur ļoti sīvā 
cīņā, parādot īstos volejbolistu rakstu-
rus, uzvarēja Sūnu pamatskolas koman-
da, izcīnot 3. vietu. Savukārt finālspēlē 
tikās divas Jēkabpils novada komandas 
– Ābeļu pamatskolas un Zasas vidus-
skolas komandas. Šajā cīņā spēcīgāki 
izrādījās Zasas vidusskolas volejbolisti 
un izcīnīja 1. vietu sacensībās, koman-
dā spēlēja – Dāvis Mikus Matīss, Sandis 
Gremze, Arnis Kozuliņš, Mareks Gei-
žāns, Aldis Korņejevs, Kristiāns Jānis 
Radiņš, Uģis Vasiļivs, Dins Ornicāns. 2. 
vieta Ābeļu pamatskolas komandai – To-
mam Zekantam, Kristapam Brakovskim, 
Rinaldam Kļavinskim, Lainei Donānei, 
Edgaram Liepiņam, Gundaram Pelsim, 
Laurim Kaņepem, Sandim Grigorjevam, 
Tomam Vecumniekam.

Jauniešu volejbola cīņas
Viskuplākais dalībnieku skaits – de-

viņas komandas – pulcējās uz lielo sko-
lu  volejbola sacensībām 1993. – 1996.
gadā dzimušajiem jauniešiem, kas noti-
ka Jēkabpils 3. vidusskolas sporta zālē. 
Sacensības izvērtās garas un interesan-
tas, par to veiksmīgu norisi rūpējās lau-
kuma tiesneši Edgars Lamba un Mārcis 
Obrumans, kā arī sacensību galvenā 
tiesneša Ilmāra Vjakses sarūpētā ties-
nešu palīgu brigāde. 9. vieta sacensī-
bās Atašienes vidusskolas komandai, 
8. vieta  Viesītes vidusskolas komandai, 
7. vieta Zasas vidusskolas komandai – 
Jānim Daudzvārdam, Pēterim Eigimam, 
Arvim Gabranovam, Krišjānim Krūkli-
ņam, Mārtiņam Leitietim, Didzim Stradi-
ņam, Armandam Aizpurietim, 6. vieta Jē-
kabpils 2. vidusskolas komandai, 5. vie-
ta Jēkabpils 3. vidusskolas komandai, 
4. vieta Salas vidusskolas komandai, 3. 
vieta Aknīstes vidusskolas komandai, 
2. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ko-
mandai, par sacensību uzvarētājiem šīs 
dienas smagajās cīņās kļuva Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas jaunieši.

Vieglatlētika Ābeļu pamatskolā
Jau divus gadus Viesītes Sporta 

skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņu 
skaits ir papildinājies ar Ābeļu pamat-
skolas skolēniem, kuri trenējas turpat 
Ābeļu pamatskolas sporta bāzē. Jau-
nākās grupas audzēkņi pagaidām pie-
dalās Viesītes Sporta skolas iekšējās 
sacensībās, Jēkabpils Sporta skolas at-
klātajās sacensībās, kā arī Līvānu Sporta 
skolas rīkotajās sacensībās četros pos-
mos „Draudzības kauss”, kas norit no 
decembra līdz martam visās dalībskolu 
sporta zālēs – Ābeļos, Jersikā, Jēkab-

pils 3. vidusskolā un Līvānos (piedalās 
arī Rožupes skolēni, bet tur sacensības 
nenotiek). Šajās sacensībās ir iespēja 
skriet 30 metrus, 1000 metrus, 30 met-
rus ar barjerām, lekt trīssoli no vietas (Jē-
kabpils posmā – tāllēkšana), mest pild-
bumbu, lekt augstlēkšanu un komandai 
skriet stafeti. Šogad mūsu bērni ir ļoti 

Laine Donāne – Latvijas 
čempione škēpmešanā.

2. vieta Ābeļu pamatskolas komandai.

Pirmās 3. vietas.

Draudzības kausa sacensību dalībnieki Līvānu posmā.

aktīvi trenējušies, piedalījušies visos 
„Draudzības kausa” sacensību posmos, 
tādēļ arī rezultāti nav izpalikuši. Katrā 
no posmiem tika izcīnītas gan godalgo-
tas vietas, gan laboti personīgie rekordi 
dažādās disciplīnās, taču īpaši gribētos 
atzīmēt kopvērtējuma rezultātus, kur tika 
vērtēti labāko triju posmu sniegumi un 
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par uzvaru kopvērtējumā bērni saņēma 
kausu, bet par 2. un 3. vietu – meda-
ļas. Roberts Čakšs visos posmos palika 
nepārspēts pildbumbas mešanā un sa-
ņēma kopvērtējuma kausu, arī Katrīnai 
Brakovskai kauss pildbumbas mešanā. 
Toties Kristapam Krodziniekam pavisam 
maz pietrūka, lai saņemtu visus trīs kau-
sus (katrs dalībnieks drīkstēja startēt 
trīs disciplīnās), viņam uzvaras kopvēr-
tējumā 30 metru skrējienā, 1000 metru 
skrējienā un 2. vieta trīssoļlēkšanā no 
vietas. Vitnijai Krodziniecei divas 3. vie-
tas kopvērtējumā – pildbumbas mešanā 
un augstlēkšanā, Renātei Zekantei – 2. 
vieta 1000 m skrējienā, Alvim Aizupietim 
– 3. vieta trīssoļlēkšanā no vietas, Aritai 
Juskovai – 3. vieta 30 metru barjerskrē-
jienā. Diemžēl slimība neļāva piedalīties 
visos posmos dažiem mūsu sportistiem, 
taču dažos posmos viņi bija guvuši god-
algotās vietas – Toms Vecumnieks – 1. 
vieta pildbumbas mešanā Jersikas pos-
mā, 3. vieta 1000 m skrējienā Līvānu 
posmā, Laine Odziļeviča – 3. vieta 30 m 
skrējienā Jēkabpils posmā, Aivita Urķe 
– 1. vieta tāllēkšanā Jēkabpils posmā. 
Mūsu treniņgrupas mazliet vecāki au-
dzēkņi jau pārbauda savus spēkus Lat-
vijas čempionātos, kur, pa šiem diviem 
gadiem,  ir bijuši sasniegti labi rezultāti. 
Labākie sasniegumi  pagaidām ir bijuši 
Lainei Donānei, kura šosezon piedalās 
1998. – 1999. gadā dzimušo grupā. Šo-
gada  lodes grūšanas pirmajās sacensī-
bās – Jēkabpils Sporta skolas atklātajās 
sacensībās „ B” grupai –  Laine ir izcī-
nījusi 1. vietu un sasniegusi personīgo 
rekordu 10, 22 m, kuru pēc dažām die-
nām – Latvijas čempionātā telpās – atkal 
uzlaboja, sasniedzot 10,75 m un  izcīnot 
5. vietu. Šā gada vieglatlētikas sacensī-
bu sezonu var uzskatīt par atklātu –  1. 
martā Rīgā, „Daugavas” stadionā, no-
tika Latvijas ziemas čempionāts šķēp-
mešanā, kur piedalījās sportisti dažā-
dās grupās, vecumā no 1999. gadā 
dzimušajiem līdz pieaugušajiem. Laiks 
šajā dienā nelutināja dalībniekus ar jau-
kiem saules stariem, bet gan bija auksts, 
vējains, sniga sniegs, kas apgrūtināja 
raidīt šķēpus tālumā. Neskatoties uz šā-
diem laika apstākļiem, mūsu skolniecei 
un  Viesītes Sporta skolas audzēknei Lai-
nei Donānei tomēr izdevās atkārtot 2011. 
gada sniegumu un izcīnīt čempiones titu-
lu, uzrādot izcilu rezultātu –  45,08 m, kas 
pašreiz  ir viņas personīgais rekords šajā 
disciplīnā! Gribētos novēlēt, lai sacensī-
bu sezona būtu panākumiem bagāta vi-
siem sportistiem!

Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe 

Ābeļu pamatskolas sporta skolotāja 

Konkursa nolikums

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 
lauku cilvēkus rosina pašiem darboties 
savas dzīves vides uzlabošanas labā, būt 
atvērtiem labiem darbiem savā ciemā un 
pagastā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs kāds, 
„kas spēj un vēlas vest citus, vest prom 
no pelēcības, neapmierinātības, vest 
uz aktīvu darbošanos – gan fizisku, gan 
garīgu.” (A. Žindiga, apraksta autore). 
Jau astoto gadu lauku partnerība rīko ra-
došo darbu konkursu „Vedējs”, lai mēs 
apzinātu šādus cilvēkus mums līdzās un 
par viņu labajiem darbiem pastāstītu ci-
tiem. 

Pagājušajā gadā saņēmām 12 autoru 
darbus par 13 Vedēja nosaukuma cienī-
giem lauku cilvēkiem – pagasta pārvaldes 
šoferīti, mazpulku vadītāju, kultūras dar-
biniecēm, skolotājām, novadpētniecības 
entuziasti, dedzīgu patriotu.

Par šādiem pozitīvi domājošiem ra-
došiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šo-
gad. 

Kopš 2011. gada par tradīciju kļuvusi 
noslēguma pasākuma rīkošana iepriek-
šējā gada konkursa laureāta pagastā, 
viņa darbības vietā. Lai suminātu savus 
Vedējus, šogad konkursa aprakstu varoņi 
un to autori, pagastu un novadu pārstāvji 
pulcēsies Vīpes pagastā, jo tur darbojas 
kupls folkloristu pulks, pateicoties titula 
„VEDĒJS 2012” ieguvējai VITAI TALLAI.  

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur 
vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – 
cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem 
raksturīgo īpašību, vai protam pateikt labu 
vārdu tiem, kas domā un darbojas plašāk. 

Mērķi: 
1. Radīt iespēju plašākai sabiedrībai 

uzzināt par ļaudīm, kam piemīt dzīves   
gudrība, uzturot darbīgu vidi lauku part-
nerības Sēlija teritorijā.

2. Rosināt pagastu iedzīvotāju inicia-
tīvu un jaunrades spējas.

3. Veidot pozitīvas darbības piemēru 
datu bāzi par vedējiem laukos.

Dalībnieki: 
Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 

Salas un Viesītes novada iedzīvotājs, ne-
atkarīgi no vecuma.

Darbu saturs, apjoms, noformē-
jums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu 
sava pagasta cilvēku, kurš sabiedrības 
labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka 

Lauku partnerība Sēlija 
izsludina jaunrades konkursu
„Vedējs 2013”

tiešajos darba pienākumos, un veido par 
viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, 
eseju, miniatūru, aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta infor-
mācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, 
dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves 
gudrība, brīvā laika nodarbošanās, ģime-
ne, u.c. 

Kāpēc šim cilvēkam piedien no-
saukums „vedējs” – kā viņš spēj vest 
citus, vest prom no pelēcības, neapmieri-
nātības, vest uz aktīvu darbošanos?

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3 – 
4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedē-
ja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā 
var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku iztei-
kumus, kas raksturo apraksta varoni. Vē-
lams norādīt, kas, kad un kādā situācijā 
to teicis. 

Ļoti vēlams pievienot 1 – 3 fotogrāfi-
jas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrā-
fijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, 
uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, 
fotogrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un at-
sūtīt pa e-pastu vai ierakstītu CD, pievie-
nojot izdrukātu eksemplāru. Aprakstam 
jāizvēlas parastais šrifts (Times New Ro-
man), burtu lielums 12. Aprakstam (ese-
jai) nevajadzētu pārsniegt 2 – 3 lappušu 
apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams 
dators, var iesniegt arī ar roku rakstītu 
darbu.

Norādīt darba iesūtītāja adresi un 
kontakttelefonu.

Iesniegšanas laiks: līdz 2013. gada 
26. jūlijam. 

Kam iesniegt: Biedrības „Lauku 
partnerība Sēlija” valdes priekšsēdētājai 

Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv
Darbus vērtēs: 
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” 

apstiprināta komisija atbilstoši izstrādāta-
jiem vērtēšanas kritērijiem

Apbalvošana: 
Labāko radošo darbu autori iegūs 

naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki 
tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu 
un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, 
kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks iz-
mantoti publikācijām rajona masu infor-
mācijas līdzekļos.

Telefons sīkākai informācijai:    
65236604 vai 26590352
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Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas „Reģionālās partnerī-
bas” projekts „Cross border cooperation 
between regions in Latvia and Romania 
to improve educational offer” /Coaction/ 
(Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Lat-
vijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uz-
labošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 
1 ir kļuvis pašvaldībā atpazīstams ar akti-
vitātēm, kurās iesaistās skolotāji, skolēni, 
vecāki, kā arī pašvaldības speciālisti un 
deputāti. Tādējādi tiecamies uz projekta 
mērķa sasniegšanu, jo tikai visi kopā ejot 
vienu ceļu, varam veidot stabilu pamatu sa-
viem nākotnes nodomiem. Darbības, kuras 
notiek projektā, ir plānotas, tās tiek realizē-
tas noteiktā secībā un ar konkrētu mērķi. 
Ar projekta palīdzību cenšamies saprast, 
kā uzlabot darbu izglītības piedāvājuma 
jomā, mācāmies paši un piedāvājam mā-
cīties skolotājiem, speciālistiem, lēmumu 
pieņēmējiem un, protams, skolēniem un 
viņu vecākiem. 

Zasas vidusskolā mācās vecāki un 
skolotāji

Pateicoties dalībai projektā, Zasas vi-
dusskolā 21. martā notika pedagogu pro-
fesionālās pilnveides seminārs „Pedagogu 
un vecāku sadarbība – pienākumi, atbildī-
ba un mērķi bērnu izglītībā”. To vadīja Pro-
fesionālās pilnveides un tālākizglītības ies-
tādes „Droša skola” vadītāja Gunita Klein-
berga. Pasniedzēja no rīta tikās ar Zasas 
vidusskolas un Dignājas pamatskolas 20 
vecākiem un sniedza padomus bērnu au-
dzināšanā un izglītošanā, norādot vecāku 
pienākumus un atbildību. Vecāki skatījās 
sagatavotus video materiālus un analizēja 
dažādas situācijas.

Pēc pusdienām mācības uzsāka 24 
pedagogi. Zasas vidusskolas skolotājiem 
nodarbībās piepulcējās arī skolotāji no 
Rubeņu, Dunavas, Dignājas pamatskolas, 
Biržu internātskolas un Salas vidusskolas. 
Tika aplūkotas šādas tēmas: 
• Skolotāja personība sadarbībā ar vecā-

kiem; 
• Komunikācijas nozīme un veidi, lai vei-

cinātu vecāku iesaistīšanos skolēnu iz-
glītībā; 

• Pedagoga darbs ar nemotivētiem un 
agresīviem vecākiem – sarunas un plā-
ni; 

• Pasākumi un individuālās sarunas ar 
vecākiem; 

• Nodarbības laikā tika apskatītas prob-

Reģionālās partnerības projekts vieno skolu, skolēnus, 
vecākus un uzlabo sadarbību starp pašvaldības iestādēm

Comenius projekta skolotāju seminārs Zasas vidusskolā.

lēmsituācijas, meklēti risinājumi, izspē-
lētas spēles. Skolotāji dalījās arī savā 
pieredzē.

Noslēgumā bija diskusija, semināra iz-
vērtējums, apliecību izsniegšana. Skolotāji 
izteica pozitīvas atsauksmes par pavadīto 
dienu un iegūtajām zināšanām, kas node-
rēs, lai kopā ar vecākiem sadarbotos bērnu 
izglītošanā.

Paldies visam skolas kolektīvam, kas 
aktīvi iesaistījās, lai noorganizētu semināru 
un rūpējās par tā veiksmīgu norisi! Zasas 
vidusskolas telpas bija sapostas svētkiem- 
Lieldienām, bērnu zīmējumu un rokdarbu 
izstāde priecēja skatītājus un bija iespēja 
iegūt jaunas idejas.

Paldies vecākiem un skolotājiem par 
vēlmi sadarboties un gūt jaunas zināšanas!

21. martā skolotāji pulcējās Zasas vi-
dusskolā, lai apgūtu prasmes darboties 
ar Microsoft piedāvātajām tehnoloģijām 
un programmām, iemācītos inovatīvas un 
efektīvas metodes mācību procesa bagāti-
nāšanai un pilnveidei. Semināru,, Microsoft 
programmu iespējas mācību procesa piln-
veidošanai” vadīja Izglītības iniciatīvu cen-
tra pasniedzēja Kristīne Liepiņa. Skolotāji 
darbojās praktiski datorklasē un iepazinās 
ar vairākām programmām:
• Programma Bing – informācijas meklē-

šanas iespējas internetā;
• Programma AutoCollage – kolāžu vei-

došana;
• Programma Photosynth – 3D bilžu ko-

lekciju veidošana;
• Programma MovieMaker – fotogrāfiju un 

videoklipu pārveidošana kvalitatīvā filmā 
vai slīdrādē;

• Programma PowerPoint2010 – jauno 
video rīku un citu uzlaboto iespēju iepa-
zīšana. 

Paldies visam skolas kolektīvam un 
īpaši informātikas skolotājam J. Mašinskim, 

veiksmīga mācība procesa nodrošināšanā.
Uz tikšanos seminārā 25. aprīlī 

„Skolotāja darbības riski: izdegšana, 
stress, to pārvarēšanas iespējas” Zasas 
vidusskolā.

Olita Spēka
Projekta īstenošanas grupas locekle, 

Zasas vidusskolas direktore 

Par „COACTION” projektu Rubenes 
kultūras un sporta centrā

Rubenes kultūras un sporta centrā 
turpinās angļu valodas apmācības, notiek 
gatavošanās mobilitātēm uz Rumāniju, ku-
rās piedalīsies neformālās izglītības skolo-
tājas no kultūras un sporta centra – Ināra 
Rudeviča  (strādā ar senioru deju kopu) un 
Sandra Vaitķeviča (strādā ar jauniešu deju 
kolektīvu). Tiek gatavota prezentācija par 
projekta aktivitātēm saskaņā ar Rubenes 
kultūras un sporta centra pasākumu plā-
nu un projektā plānoto izpētes pasākumu 
skolēni- vecāki-skola „Dialogs caur kultūru 
un sportu”. 

„2013. gada 19. martā Rubenes kultū-
ras un sporta centrs sadarbībā ar Rubeņu 
pamatskolu organizēja lekciju „Vecāku 
attiecību ietekme uz bērnu. Mūsdienu jau-
niešu attiecības. Datora vieta un loma ģi-
menes dzīvē”. Lekciju vadīja biedrības „Īsta 
mīlestība gaida” pārstāvis Kaspars Ozoliņš. 
Biedrībai ir 10 darba gadu pieredze Latvi-
jā. Lekcijā piedalījās Rubeņu pamatskolas 
vecāki, 7. – 9. klašu skolēni un pedagogi, 
kopā 43 dalībnieki. Nodarbība bija intere-
santa, atraktīva un emocionāla. Pēc lekci-
jas vienaldzīgo klausītāju nebija, kaut arī 
vērtējums bija neviennozīmīgs”.

 I. Kantāne, 
Rubeņu pamatskolas direktore

27. martā Zasā notika Rubenes kul-
tūras un sporta centra organizētais pasā-
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kums, kurā runāja par pašvaldības muzeja 
izveidi. Tas ļautu uzlabot neformālās izglītī-
bas piedāvājumu. 

„Pašvaldības muzejs palīdz veidot ie-
dzīvotāju lepnumu par piederību vietai un 
uztur dzīvas tradicionālās kultūras vērtības; 
kalpo, lai parādītu pārmaiņas konkrētajā te-
ritorijā, raksturo dzīves nepārtrauktību tajā 
un rosina iedzīvotājus savu sakņu pētīša-
nai. Muzeja ieguldījumam jābūt – darboties 
sabiedrības labā un sabiedrības interesēs. 
Muzejs kalpo cilvēkiem.” Ar šādiem vār-
diem savā pieredzē dalījās Viesītes muzeja 
„Sēlija” vadītāja S. Milakne.

Par plānotajiem pasākumiem pava-
sarī. Maija sākumā notiks izpētes pasā-
kums – inovācijas formālajā un neformālajā 
izglītībā. Pasākums – pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Valkas novada Ērģemes pa-
matskolu un tikšanās ar kultūras darbinie-
kiem un neformālās izglītības skolotājiem.

Pēc tikšanās brauciena galamērķis 
– Tartu (Igaunijā) – kur apmeklēsim Tartu 
zinātnes parku, iepazīsim Tartu pilsētu un 
Tartu universitāti. Brauciens tiek organizēts 
sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu. Mērķa 
grupa: skolēni, vecāki, skolotāji, lēmumu 
pieņēmēji, neformālās izglītības dalībnieki.

Dignājas pamatskola 
gatavojas viesoties 
Lietuvā Šauļu 
mūzikas skolā

Dignājas pamatskolā turpinās akti-
vitātes Eiropas Savienības Mūžizglītības 
programmas Comenius apakšprogram-
mas daudzpusējās partnerības projekta 
„European Chamber Music” ietvaros.

Mūsu skolas skolēni gatavojas maijā 
braukt ciemos pie Lietuvas sadarbības 
partneriem – Šauļu mūzikas skolas au-
dzēkņiem. Latviešu tradīcijas māca, ka 
ciemos nevar braukt ar tukšām rokām. 
Tāpēc mēs jau laicīgi gatavojam dāva-
nas – mācāmies dziesmas, gatavojam 
piemiņas veltes, ko aizvest Lietuvas drau-
giem. Dignājas pamatskolas skolēniem 
apspriežoties, radās ideja izveidot kolā-
žas un citus rokdarbus dažādās tehnikās, 
kuras varētu uzdāvināt lietuviešu bērniem 
vizītes laikā.

Viena bērnu grupa bija iecerējusi 
attēlot Dignājas pamatskolas ēku, papil-
dinot to ar ozola lapām, margrietiņām, 
Daugavu un stārķi. Cita grupa no pogām, 
auduma gabaliņiem, dzijām un pērlī-
tēm izveidoja Latvju Zeltenes portretu ar 
skaistām, biezām, dzeltenām bizēm. Šis 
darbs prasīja divas dienas, bet bērni bija 
gandarīti par paveikto, darbiņš pašiem 
ļoti patika. Patika arī darboties grupās un 
realizēt savas idejas.

Vizuālās mākslas skolotāja Inese 
Vilcāne atzīst, ka vienmēr prieku sagādā 
čakli un darboties griboši bērni, kuri strā-
dā radoši, aizrautīgi un precīzi. Skolotāja 
vēlas atzīmēt Terēzi Strožu, Agitu Jurgevi-
ču 4. klasē, Zani Sinkeviču, Ingrīdu Pav-
lovsku, Saniju Bruņenieci 2. klasē, Līgu 
Daģi  1. klasē. Skolotāja saka lielu paldies 
skolēnu vecākiem par līdzi dotajiem ma-
teriāliem.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājas 
Ilgas Vēveres rosināti, 6. klases skolēni 
gatavoja blociņiem vāciņus, izmantojot 
dažādas rokdarbu tehnoloģijas – filcē-
šanu, tamborēšanu, pērļošanu, šūšanu 
u.c.. Alīna Bikauniece un Samanta Daģe 
saka, ka, pateicoties projektam, ir iemācī-
jušās daudzas jaunas prasmes. Arī zēni 
Kristers Krēsliņš, Ritvars Kusiņš, Armands 
Stradiņš atzīst, ka filcēt un pērļot bija ļoti 
interesanti. Mēs ceram, ka draugiem 
mūsu dāvanas patiks.

Projekta komanda Dignājas pamatskolā

Laikraksts „Latvijas Avīze” jau seš-
padsmito gadu izsludina vēstuļu konkur-
su „Sieviete Latvijai” un no šodienas līdz 
pat 15. aprīlim aicina rakstīt pieteikuma 
vēstules par īpaši darbīgām, atsaucīgām 
un nesavtīgām sievietēm, kuras rūpējas 
par latvisko tradīciju saglabāšanu un po-
pularizēšanu.

Šā gada konkursa moto ir „Gaidot 
Dziesmu un Deju svētkus”, tāpēc aicinām 
pieteikt kandidātes trīs nominācijās: 

1. Es negāju noskumusi nevienā(i) 
vietiņā: 

aicinām pieteikt izcilas sievietes deju 
kolektīvu, koru, folkloras kopu vadītājas, 
amatierteātru režisores. Tās, kuras, ne-
žēlojot savu brīvo laiku, pulcina ap sevi 
cilvēkus, kas vēlas apgūt latviskās dejas, 
dziesmas un tradīcijas. 

2. Tautiešam(i) apsolīju raibus cimdus 
vakarā:

aicinām pieteikt izcilas sievietes, ku-
ras darina tautas tērpus, latviskas rotas, 
latviskos instrumentus un priekšmetus. Kā 
arī tās sievietes, kuras latviskās prasmes 
un tradīcijas pratušas izmantot, lai radītu 
savu uzņēmējdarbību.

3. Pie Dieviņa gari galdi: 
aicinām pieteikt izcilas sievietes, kuras 

Neaizmirsīsim pieteikt kandidātes!
„Latvijas Avīze” izsludina vēstuļu 
konkursu „Sieviete Latvijai 2013” 

rūpējas par savas dzimtas vēsturi, iekār-
tojot muzejus, piemiņas istabas, senlietu 
glabātājas, ģimenes vēstures pētnieces.

Konkursa žūrija vērtēs un godalgos 
katrā nominācijā izvirzītās kandidātes, kā 
arī labāko vēstuļu un anketu autorus. La-
bākās 12 ieteiktās sievietes aicināsim uz 
īpašu apbalvošanas pasākumu, un viņas 
saņems simbolisko konkursa dāvanu – 
kristāla kurpīti. 

Katras nominācijas uzvarētāja sa-
ņems dāvanā arī naudas balvu no Hipotē-
ku bankas un Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienības. 

Visas laureātes saņems Eiroparla-
menta deputātes Ineses Vaideres dāvāto 
speciālbalvu – braucienu uz Briseli. 

Konkursu atbalsta arī Latvijas sal-
dumražotāji „Laima” un „Staburadze”, 
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas 
Lauku sieviešu apvienība, biedrība „Lī-
dere”, Latvijas kosmētikas ražotājs „Kiwi 
Natural cosmetics” un „Latvijas Radio 1”. 

Sūtīt ieteikuma vēstules var uz „Lat-
vijas Avīzes” redakciju Rīgā, Dzirnavu ielā 
21. Pieteikuma anketas atrodamas „Latvi-
jas Avīzē”, žurnālos „Mājas Viesis”, „Prak-
tiskais Latvietis”  un „36,6 ºC”   vai aizpil-
dāmas elektroniski portālā www.la.lv. 

19. maijā Rubenes parkā notiks pasā-
kums „Ģimenes diena – bērnu un jaunie-
šu svētki” ģimeņu atbalstam. Pasākumā 
projekta ietvaros sadarbībā ar Rubeņu pa-
matskolu notiks izpētes un apmācību no-
darbība „Dabas zinību priekšmetu apguve 
netradicionālā veidā” ar Mammadaba palī-
dzību, balstoties uz inovatīvām metodēm. 
Nodarbību un visa pasākuma mērķa grupa 
– skolēni, jaunieši, vecāki, skolotāji.

Inta Tomāne, 
projekta ieviešanas grupas locekle, 
Rubenes kultūras un sporta centra 

vadītāja

Par plānoto mobilitāti uz Rumāniju 
Aprīlī 16 cilvēki no pašvaldības apmek-

lēs mūsu projekta partnerus Vulcana-Bay 
pašvaldībā Rumānijā. Brauciena dalībnie-
ku sastāvā ir skolotāji, pašvaldības spe-
ciālisti, deputāti. Pašlaik notiek intensīvs 
sagatavošanās darbs – prezentāciju gata-
vošana, organizatorisks darbs, brauciena 
dalībnieku informēšana, sazināšanās ar 
partneriem.

Informāciju apkopoja projekta 
starptautiskā koordinatore 

G. Dimitrijeva
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Biedrības „Sporta klubs Slīterāni” 
biedri aizvadījuši veiksmīgu sezonu skijo-
ringā un ziemas motokrosā. 

Skijoringā aizvadīti seši Latvijas 
Čempināta posmi, kuru rezultātā biedrī-
bas „Sporta klubs Slīterāni” biedri Dairis 
un Artūrs Ķiploki ieguvuši I vietu hobiju 
meistaru klasē. Abi Ķiploki piedalījās vie-
nās no LAMA rīkotajām sacensībām un  
RED BULL Twitch’n’ride Cēsīs. Sportisti 
Cēsu posmu izvēlējās ne tikai savu spē-
ku pārbaudīšanai mazo meistaru klasē, 
kurā startē pieredzējušāki skijoringa 
braucēji, salīdzinot ar hobiju klasi, bet 
arī plaši apmeklētā pasākuma skatītājus 
priecēja ar radošu pieeju un visus pos-
mus veica tērpušies maskās.  RED BULL 
Twitch’n’ride sacensībās ar savu košumu 
un meistarību uz moča un slēpēm viņi jau 
pēc treniņbrauciena piesaistīja žurnālistu 
un apmeklētāju kameru objektīvus. Tas 
sagādāja gandarījumu un pierādīja, ka ne 
tikai rezultatīvs starts stimulē doties tālāk, 
bet arī sabiedrības atbalsts. 

Skijoringa sezona ir noslēgusies un ir 
uzsākta gatavošanās nākamajai sezonai, 
kurā Ķiploki startēs mazo meistaru klasē, 
kas liecina par iegūto pieredzi skijoringā, 
hobiju klasē, iegūstot kopvērtējumā I vie-
tu.

Biedrības „Sporta klubs Slīterāni” jau-
nākais biedrs Normunds Liepiņš aizvadīta-
jā sezonā Latvijas Čempinātā ziemas mo-
tokrosā piedalījās trīs posmos, kā rezultātā 
kopvērtājumā iegūstot godalgoto II vietu. 
Normunds šogad sacensībās piedalījās 
un guva panākumus 65 cm3 motociklu kla-
sē, un savus spēkus pārbaudīja skijoringā 
jauniešu klasē ar 85 cm3 motociklu.

Arī Normunds uzsāk treniņus, viņš 
gatavojas vasaras motokrosam un nāka-
mā gada skijoringa sacensībām, kurās 
startēs ar 85 cm3 motociklu. Savukārt, 
Artūrs Ķiploks ir nolēmis piedalīties visos 
Latvijas Čempionāta posmos motokrosā, 
kā arī apmeklēt citas sacensības iesācē-
ju klasē. Dotajā brīdī biedrības „Sporta 
klubs Slīterāni” biedru vidū notiek aktīva 
gatavošanās un tehnikas sagatavošana 
sacensībām.

Atskatoties uz aizvadīto sezonu prie-
cē arī tas, ka ne tikai biedri ir guvuši pa-
nākumus, bet arī pati biedrība tika novēr-
tēta un atzīta kā augsta līmeņa pasākumu 
organizatori. Biedrība aizvadītajā sezonā 
sadarbībā ar LaMSF Jēkabpils novada 
Dignājas pagastā noorganizēja vienu no 
Latvijas Čempionāta posmiem skijoringā. 

Aizvadīta sezona gan skijoringā, 
gan ziemas motokrosā

Un šī iespēja biedrībai „Sporta klubs Slī-
terāni” bija jauns dzinulis un iedvesmas 
punkts nākotnes darbiem un plāniem. 
Patreiz tiek uzsākta gatavošanās vasaras 
sezonai, ir jāpabeidz trases būvniecība un 
tā jāsertificē. Šobrīt mototrases būvniecī-
bā tiek ieguldīts liels darbs, jo jau šā gada 
22. jūnijā Dignājā norisināsies LaMSF 
kausa izcīņa motokrosā IV posms, kurā 
varēs piedalīties 13 motociklu klases, sā-
kot no pirmsskolas vecuma un beidzot ar 
veterāniem un dāmām.

Biedrība „Sporta klubs Slīterāni” izsa-
ka lielu paldies Jēkabpils novada domei, 
Dignājas pagasta pārvaldei, ZS „Mada-
ras”, ZS „Cielavas”, ZS „Kalnāres”, ZS 
„Auziņas”, ZS „Stabiņi”, ZS „Dzērves”, 
Tālim Stradam, SIA „Sprīdītis A”, Līvānu 
Kūdras fabrikai, IK „Kārlis – viens”, LPKS 
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„Upeslīči”, SIA „Audze Mežs”, SIA „Devo-
na”, SIA „Sedumi”, SIA „Woodmaster”, 
SIA „Egles Dēls” un SIA „Cramo” par 
sadarbību un atbalstu aizvadītajā sezonā 
un ceram uz turpmāku sadarbību ar ik 
vienu motokrosa un skijoringa atbalstītā-
ju. Kā arī biedru rindās labprāt redzēsim 
jaunus entuziastus!

Andis Bikaunieks,
Biedrības „Sporta klubs Slīterāni” valdes 

priekšsēdētājs

Lieldienas mūs nav lutinājušas ar 
zaļu zāli un siltu saulīti, tomēr – svinēts 
ir visus novada pagastos. 

Lieldienas  Interešu kopas „Gardē-
dis” pasākumā 18. martā Rubeņos.

Interešu kopa „Gardēdis”  18. martā 
bija pulcējusies uz tematisku pasākumu 
„Lieldienu tradīcijas”.

Līdzatnestie ēdieni bija pamatā no 
olām. Par olu krāsošanu un Lieldienām 
stāstīja katra sieva. Bet visplašāk par  
Lieldienām stāsta Sēļu sētas „Gulbji” 
saimniece Rita Skrējāne: 

Pamazām notiek gatavošanās Liel-
dienām. Tiek vērtas vaļā kastes, kur gla-
bājas  Lieldienu dekori, kuri tiek pielaboti 
un atjaunoti. Krāsainus cāļus sēdina 
puķu podos, logos olas, zaķus, tulpītes. 
Pie durvīm vainadziņš ar olām. Siena de-
kori- dārzā, putni uz kātiem – pagalmā. 
Ligzdas dārzā, kuras ar olām piepilda, 
kad sabrauc visa  saime Lieldienās. Paši 
arī piedomājam pie apģērba. Šis pasā-
kums vairāk pakārtots bērniem. Olas 
krāsojam pirms Lieldienām iepriekšējā 
dienā un visi kopā arī Lieldienās. Krāso-
jam tikai dabīgās krāsās – sīpolu mizās, 
karkādes tējā, melleņu ievārījumā, alkšņu 
mizās, siena smalkumos. Ja ir silts laiks, 
Lieldienu rītā pirms saules basām kājām 
visi skrien uz avotu. Katru gadu vāru  Liel-
dienu pashu.

Arī citas sievas stāstīja par dabīgām 
krāsām, arī ar žāvētām tējām dažādos to-
ņos var krāsot olas.

Elzas kundze atceras agrākos lai-
kus, kā Lieldienās agri no rīta gāja uz 
baznīcu 3 km attālumā.Kad atnācām mā-
jās, tad tikai bija brokastis, kaulēšanās, 
šūpošanās. Olas krāsoja sīpolu mizās, 
siena smalkumos un mellenēs. Baltmaizī-
ti kad cepa, izrullēja mīklu, noklāja ar spe-
ķi, sarullēja, izcepa un grieza šķēlēs. Gal-

Lieldienu pasākumi Rubeņos

dā lika  ceptu maizīti, un visu ko, kas nu 
bija.Ja bija svaiga gaļa, kotletes necepa, 
bet cepa viltotu zaķi. Pirms Lieldienām, 
Pūpolu svētdienā, kurš pirmais piecēlās, 
visus pēra (verboja) ar pūpoliem, sakot 
maģiskos vārdus – Lokans kā kārkls,

   Apaļš kā pūpols
   Slimība ārā,
   Veselība iekšā
Ja paspēja, varēja arī ielavīties tuvā-

ko kaimiņu mājā un noverbot jeb nopērt 
kaimiņus.

Tas bija pirms kara – 1938. – 1939 
gads.

Ārijas kundze stāsta, ka Lieldienās 
jāpievērš uzmanība krāsām. Galdu klājot 
jācenšas klāt dzeltenu vai zaļu galdautu, 
jo esam pavasara gaidās. Dzeltens – no-
zīmē sauli, zaļš – pavasari. 

Gatavojot ēdienu, visam jābūt apa-
ļās formās. Uzsvars Lieldienās likts uz 
olām. Olas krāso tikai dabīgās krāsvielās, 
aptinot olu ar diegu un iezīmējot rakstu ar 
vaska sveci.

Anitas kundze piebilst – vēl olas krā-
sojot rožu ziedlapiņās, tējas veidā, var arī 
aplikt apkārt, loti skaistas sanākot.

Par ēdieniem runājot – iecienīta Sēļu 
sētā ir Lieldienu pasha, ko gatavo Sēļu 
sētas saimniece:

0,5 kg biezpiena

1 gl. cukura
1 gl. skāba krējuma
4 olas
100 gr. svieta
Biezpienu izmaļ vai sablendē. Pie 

biezpiena masas liek olas, krējumu, šķip-
sniņu sāls. Sviestu un cukuru katliņā kar-
sē. Kad sviests izkusis, liek katliņā biez-
piena masu un maisa līdz vārīšanai, bet 
nevāra. Beigās pieliek sauju sukādes, 
sauju rozīnes un sauju samaltas mande-
les vai riekstus.

Visa samaisa, lej marlē lai var note-
cēt, liek veidnē. Dienu  ir jāpastāv./ Rita 
Skrējāne/

Interesants bija Ivertas Daģes sal-
dais – biezpiena pudiņš. Var pamēģināt.

Saldais biezpiena pudiņš
0,5 kg biezpiena
2 banāni
1 l skāba krējuma
2 pac. vanilīna cukura
1 karotīte šķistošās kafijas
cukurs pēc garšas
želatīns (apm. 4 pac.)
Biezpienu samaļ ar banāniem, sakuļ 

viendabīgā masā, pieliek skābu krējumu, 
cukuru, vanilīnu, kafiju, beigās iemaisa 
uzbriedinātu želatīnu. Lej formā lai sa-
stingst. Pasniedz ar ogu ķīseli. /Iverta 
Daģe/

Sievas bija atnesušas skaisti nofor-
mētus šķīvjus ar dažādiem gardumiem/ 
pildītas olas, pildīti groziņi/. Interesanti 
bija pildījumi olām ar bietēm un burkā-
niem . Fantāzija dažāda – olas ar špro-
tēm, mencu, ķiploku, zaļajiem zirnīšiem, 
maskarpones sieru un t.t.

Krāsaini un garšīgi.
Lūcijas kundzei bija sagatavojusi  

kumeļa olas. Ola ievārīta maltajā gaļā. 
Skaisti sagriezta izskatījās interesanti.
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Citi Lieldienu pasākumi Rubeņos...   
Rubeņos, braucot uz  kultūras namu 

sniegā redzamas lielas, krāsainas olas, 
kas vēsta par Lieldienām, šogad snie-
gotām un baltām. Pasākumi notika, ti-
kai  šogad telpās. 31. martā – tieši Liel-
dienās  kultūras namā notika Lieldienu 
pasākumi – uzvedums „Ciemos pie Pū-
poliņu ģimenes”, kurā piedalījās kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi – teātra pul-
ciņš  „Dadzīši”, jauniešu deju kolektīvs 
„Laude” un folkloras kopa „Kāre”. Pēc 
koncerta visi lustējās  svētku ballītē.

 Vēl Lieldienu noskaņās 3. aprīlī uz 
kopā sanākšanu pie kafijas galda tika 
aicināti pagasta seniori, lai satiktos, izru-
nātu aktuālāko un noklausītos biedrības 
„Pūpols” vadītājas Līvijas Štolnieces stās-
tījumu „Sēļu raksti toreiz un tagad”. Inte-
rese bija liela un pasākums kupli apmek-
lēts. Saistošs bija Līvijas stāstījums  par 
mūsu novadu, seniem rokdarbiem, raks-
tiem un tradīcijām. 

Noslēgumā muzikālu sveicienu snie-
dza kultūras nama folkloras kopa „Kāre”.

Inta Tomāne

Apsveikuma kartīte ir mūsu vēs-
ture. No 1870. gada pirmās ilustrētās 
pastkartes sāka izdot Vācijā. Vecākā zi-
nāmā Latvijā iespiestā pastkarte, kuras 
agrāk dēvēja par vaļējām vai atklātām 
vēstulēm, zināma no 1894. gada, kopš 
20. gadsimta  sākuma pastkartes sāka 
iespiest privātās izdevniecībās. Ritot 
gadiem ir mainījusies arī Lieldienu kar-
tīšu mode. Tā atspoguļo konkrētā laika 
aktualitātes un gaumes izjūtu. Padomju 
laikā Lieldienu apsveikumus Latvijā neiz-
deva. Pēc 1991. gada, Lieldienu kartītes 
iespieda daudzās izdevniecībās. Uz kar-
tītēm vērojami  Lieldienu simboli  – cāļi, 
zaķi, olas.

Pirmajās Lieldienās Kalna pagasta 
kultūras nama mazajā zālē  durvis vēra  
izstāde – Lieldienu apsveikuma  karti-
ņas Gadsimtu griežos. Izstāde tapa ar 
Mežzemes bibliotēkas vadītājas Guntas 
Jaunzemes iniciatīvu un pagasta iedzī-
votāju atbalstu. Tā būs aplūkojama visu 
aprīļa mēnesi.

Vērtību izjūta cilvēkiem nāk līdzi ar 
gadiem. Šajā viedajā laikmetā vairs re-
tais nosūta ar roku rakstītu apsveikuma 
kartīti svētkos, arvien biežāk  viens ot-
ram sveicienus nododam ar e-pasta vai 
īsziņu palīdzību. Tomēr, lai izrādītu īpašu 
uzmanību un mīlestību otram cilvēkam, 
mēs nosūtām ar roku rakstītu apsveiku-
ma kartīti. Vieni  no tiem latviešu svēt-

Lieldienas Kalna pagastā

kiem, kad gribas vienam otru apsveikt 
ir Lieldienas.  Lai šāda Lieldienu kartiņu 
izstāde taptu, liels paldies jāsaka – Inārai 
Semjonovai, Gunāram Kalpakam, Mai-
gai Brancei, Sarmītei Dzenei, Anitai Gai-
dei, Aijai Radiņai.

Bez izstādes atklāšanas  Lieldienās 
Kalna pagasta kultūras namā ikviens va-
rēja piedalīties dažādās aktivitātēs – kau-
lēties un ripināt olas, piedalīties  sportis-
kās aktivitātēs. 

Sandra Vecumniece
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Šogad Lieldienās 31. martā dignājie-
ši tikās pie pagasta pārvaldes jau no rīta. 
Kaulēšanās, šūpošanās, olu meklēšana 
un ripināšana folkloras kopas „Dignōjīši” 
dziesmu un danču pavadījumā.  Amatier-
teātra aktieri bija pārvērtušies par cāļiem 
un zaķiem, kuri palīdzēja iesaistīties ak-
tivitātēs. Pasākums pulcēja kuplu bēr-
nu, jauniešu, viņu vecāku un vecvecāku 
pulku.  Lai arī šogad Lieldienas, tāpat kā 
pagājušo gadu, bija baltiem sniegiem 
klātas, Dignājiešus Lieldienu rīts lutināja 
ar skaistu saulīti un siltu laiku. Un sniega 
kupenas tikai uzlaboja garastāvokli un 
ļāva izbaudīt vēl ziemas priekus.

Savukārt, vakarā visi tika gaidīti Dig-
nājas skolā uz Lieldienu groziņballi kopā 
ar grupu „Pēc pusnakts”. Turpinājās kau-
lēšanās ar olām. Ticējumi vēsta, ka liel-
dienās griezšanās un lekšana dančos, 
esot pielīdzināma Lieldienu šūpoļu bur-
vestībām. Tādat odi šogad mūs Dignājie-
šus nebiedēs!

Prieks kopā būt! 
Vēlam jautru un smiekliem pilnu 

Joku mēnesi – aprīli!
Dignājas pagasta kultūras 

pasākumu organizatore Ieva Dreimane

Ampelēšanās 
Lieldienu rītā 
Dignājā

Lieldienas Zasā 
Lūza ziemai zobentiņš, 
Bēga ziema raudādama, 
Nu ne bēga, nekā!

Šīs ziemīgi baltās Lieldienas ļaudis 
vēl ilgi atcerēsies! Atmiņā paliekošs būs 
arī pasākums Zasas kultūras namā, jo 
tajā otrās Lieldienas kopā pavadīja kul-
tūras nama bērnu dziedošie, dejojošie 
un teātri spēlējošie kolektīvi un Zasas 
vidusskolas 1. – 2. un 4. – 5. klašu deju 
kolektīvu dalībnieki kopā ar  ģimenēm. 
Svētkos neiztika bez priekšnesumiem, 
izstādes un Lieldienu izdarībām; olu ri-
pināšanas, kaulēšanās, Gaiļu cīņām, 
olu mešanas grozā, šautriņu mešanas 
mērķī u.c. Kad tas bija padarīts un bal-
vas saņemtas,koncerta un pasākuma 
dalībnieki piepūta vaigus, lai katrs tiktu 
pie krāsaina balona, ar kuru izrotāt šūpo-
les. Lieldienās taču jāšūpojas augstu jo 
augstu, lai odi un knišļi netraucē baudīt 
vasaras priekus!

Ingūna Klaucāne,
bērnu dramatiskā kolektīva 

„Maskas” vadītāja
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Aicinām pieteikties darbā 
sociālo darbinieku

Lieldienas 
Ābeļu pagastā

Ābeļu Tautas namā radošās darbnī-
cas bērniem „Lieldienu dekoru darinā-
šana” notika jau 22. martā, radot svētku 
noskaņu gan telpās, gan apkārtnē. Liel-
dienu svētdienā plkst. 14.00 aicinājām 
visus uz pasākumu  „Raibu raibās Liel-
dieniņas...” laukumā pie šūpolēm. Ne-
raugoties uz slikto laiku, gan  šūpojāmies 
ārā, gan arī darbojāmies telpās. Lieldienu 
gaisotne bija!  

Šo dienu mūsu tautai un valstij nā-
kas atminēties kā sēru dienu. 1949. 
gada 25. martā tika veikta visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju 
un citiem attāliem PSRS reģioniem. De-
portēja ap 43 000 cilvēku, galvenokārt 
tie bija zemnieki, kuri tika uzskatīti kā 
galvenie nacionālo partizāņu atbalstītā-
ji.  Šī izsūtīšana tika īstenota, lai Latvijas 
laukos nostiprinātu padomju režīmu.

Jēkabpils novadā politiski repre-
sēto dienai veltīts pasākums „Sapnis 
par nākotni” notika pirmdien, 25. mar-
tā,  Dunavas pagasta tradīciju zālē.

Pasākumā  piedalījās  novada skolu 
skolēni ar sagatavotiem  stāstījumiem 
par kādu no sava pagasta represēto cil-
vēku vai ģimeni. Ieklausījāmies Ābeļu, 
Dunavas, Dignājas, Rubeņu, Kalna, Lei-
maņu un Zasas pagasta izsūtīto ģimeņu 
dzīvesstāstos, vairāki skolēni runāja par 
savām ģimenēm, bija uzklausījuši vec-
vecāku atmiņas. Sagatavotās prezentā-
cijas kuplināja fotoattēli, un, šķiet, ikvie-
nam gados jaunākam cilvēkam nācās 
pārdomāt – cik labi un pilnvērtīgi mēs 
varam dzīvot šodien.  

Par muzikāliem priekšnesumiem 
gādāja  Dunavas pamatskolas skolēni 
un sieviešu vokālais ansamblis  „Variāci-
ja”. Pēc pasākuma svinīgās daļas noslē-
guma tā dalībnieki kopīgi dalījās atmiņās 
par Sibīrijas gadiem, arī iespaidos par 
priecīgākiem notikumiem. 

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Jē-
kabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis, katram represētajam 
pasniedzot īpašu suvenīru – svečturi 
ar novada pašvaldības simboliku. Šos 
svečturus īpaši 25. marta pasākumam 
izgatavoja Rubenes pagasta māksli-
nieks Jānis Spēks.

Kopumā mūsu novada teritorijā 

25. marts  – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

dzīvo 64 politiski represētie iedzīvotāji. 
Sākot no 2011. gada šiem cilvēkiem 
pašvaldība piešķir nelielu pabalstu – 

Jēkabpils novada pašvaldības So-
ciālais dienests izsludina pieteikšanos 
uz sociālā darbinieka amatu Rubenes 
pagastā  uz pilnu darba slodzi.

Prasības pretendentam:
otrā līmeņa profesionālā vai aka-

dēmiskā augstākā izglītība program-
mā „Sociālais darbs” vai „Karitatīvais 
sociālais darbs”, saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 41. pantu; 

B kategorijas autovadītāja apliecī-
ba; 

personiskais transporta līdzeklis 

Ls 20 gadā, un parasti tas tiek veikts 
marta mēnesī.  

Ieva Jātniece

tiks uzskatīts par priekšrocību.
Pretendetam ir iespējas īrēt paš-

valdības dzīvokli Rubenes pagasta 
teritorijā. Amata pienākumi ir saistīti ar 
operatīvu nokļūšanu  darba vietā no 
pastāvīgās dzīvesvietas. 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam 
iesniegt līdz 2013. gada 15. aprīlim Jē-
kabpils novada pašvaldības adminis-
trācijā Rīgas ielā 150 a, Jēkabpilī.

Sīkāka informācija saņemama pie 
Sociālā dienesta vadītājas Ritmas Rubi-
nas:  t. 65220735 , 29344339; e-pasts:    
ritma.rubina@jekabpilsnovads.lv.
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Jauniešu apmaiņas projekta „Where We Come from” 
iepriekšējās plānošanas vizīte Zasā

26. – 29. martā Zasas vi-
dusskola uzņēma pārstāvjus 
no Norvēģijas, Spānijas un 
Lietuvas, kuri kopā ar citiem 
jauniešiem atgriezīsies šeit va-
sarā, lai piedalītos programmas 
„Jaunatne darbībā” jauniešu 
apmaiņas projektā „Where We 
Come from” (No kurienes mēs 
nākam). No katras partnerorga-
nizācijas bija ieradušies divi pār-
stāvji – viens no grupas līderiem 
un viens jaunietis. Averojas paš-
valdības jauniešu grupu Norvē-
ģijā pārstāvēja viena no grupas 
līderēm Merete un Kristiāna, 
Spānijas bezpeļņas organizāci-
ju AFAIJ – grupas līderis Amīns 
un Johanna, Kupišķis Jaunat-
nes centru Lietuvā – grupas lī-
dere Gaila un Emīlija. 

Projekta „Where We Come 
from” mērķis ir veicināt dažādu 
valstu jauniešu līdzdalību un ie-
kļaušanos, popularizēt kultūru 
daudzveidību, kā arī veicināt 
jauniešu informētību un izpratni 
par dažādām vietām un kultū-
rām, ar interneta bloga starp-
niecību popularizēt savu dzim-
to vietu, sagatavot un īstenot 4 
valstu jauniešu grupu apmaiņas 
pasākumu Latvijā. Galvenās 
projektā paredzētās aktivitātes 
ietver projekta partneru pārstāv-
ju iepriekšējās plānošanas vizīti (IPV) Jē-
kabpils novada Zasas pagastā 26. – 29. 
martā, 20 radošās rakstīšanas nodarbī-
bas katras projekta partnerorganizācijas 
grupā, kas tiks īstenotas laika posmā no 
1. februāra līdz 30. jūnijam, interneta blo-
ga izveidošanu un papildināšanu, jaunie-
šu apmaiņas programmas aktivitātes Jē-
kabpils novadā no 6. līdz 13. jūlijam, kurā 
piedalīsies 32 jaunieši un 8 pieaugušie no 
4 dalībvalstīm, filmas uzņemšanu ar jau-
niešu piedalīšanos par projekta tēmu, kā 
arī radošās rakstīšanas nodarbību laikā 
tapušo radošo darbu apkopošanu vieno-
tā krājumā un tā izplatīšanu pēc projekta 
vasaras aktivitāšu norises. Visā projekta 
īstenošanas laikā paredzēta arī projekta 
aktivitāšu popularizēšana vietējā presē. 

Iepriekšējās plānošanas vizīte martā 
nebija pirmā reize, kad tikāmies ar sa-
viem ārvalstu partneriem. Norvēģijas un 
Spānijas jauniešu grupas kopīgā projek-
tā darbosies jau trešo gadu, pagājušajā 
vasarā viņiem pievienojāmies mēs – Za-

sas vidusskolas jauniešu grupa, savukārt 
Lietuvas jauniešu grupai šī būs pirmā 
pieredze jauniešu apmaiņas projektā par 
radošās rakstīšanas tēmu. Tomēr elektro-
niskā sazināšanās projekta iesniegšanas 
un plānošanas gaitā ļāva mums visiem 
kopā justies kā sen iepazītiem draugiem.

26. marta vakarā Rīgas lidostā sa-
gaidījām norvēģu un spāņu grupu pār-
stāvjus. Sekoja garais ceļš uz Zasu, kur 
viesus izmitinājām Zasas vidusskolas 
internātā. Lietuviešu pārstāvji paši atrada 
ceļu uz Zasu. Diemžēl nevarējām ieprie-
cināt savus ārzemju partnerus ar saulai-
nu un siltu pavasarīgu laiku, tomēr viņu 
pirmos iespaidus par Latviju, Jēkabpils 
novadu un Zasu tas nespēja sabojāt. Di-
vas nākamās dienas aizritēja aizraujošu 
tikšanos un spraiga darba piesātinātā 
gaisotnē. Plānošanas vizītes mērķis bija 
sniegt iespēju partnerorganizāciju pār-
stāvjiem gūt priekšstatu par mūsu valsti 
un vietām, kur vasarā norisināsies jau-
niešu apmaiņas projekta aktivitātes, vēl 

labāk iepazīt vienam otru, kā arī 
diskutēt par ieplānotajām vasa-
ras aktivitātēm, apzināt iespēja-
mās problēmas un censties rast 
risinājumus. Tāpēc mēs pabi-
jām atpūtas centrā „Pērlīte”, kur 
vasarā mitināsies visi projekta 
dalībnieki, apmeklējām amatnie-
cības centru „Rūme”, Krustpils 
pili un Jēkabpils pilsētu. Viesi 
aktīvi piedalījās Zasas vidus-
skolas jauniešu deju kolektīva 
„Dzirnupīte” mēģinājumā, kā arī 
radošās rakstīšanas nodarbī-
bā Zasas vidusskolā. Ārzemju 
partneri uzslavēja mūsu skolas 
jauniešus par atvērtību jauna-
jam, radošumu un prasmi izteikt 
savas domas vārdos, veidojot 
emocionāli izjustus tekstus an-
gļu valodā. Viņi apbrīnoja mūsu 
jauniešu patriotismu, savas 
dzimtenes mīlestību un lepnu-
mu par to, kas mums dots un ko 
mēs paši spējam paveikt. Deju 
kolektīva mēģinājumā, cenšoties 
apgūt latviešu tautas deju soļus, 
un klubiņā „Noskaņa” aplūkojot 
latviešu rokdarbu rakstus, ār-
zemju partneri bija sajūsmināti 
par jauniešu un vecāka gadagā-
juma cilvēku pozitīvo attieksmi 
pret tautas mākslu un tradīcijām. 
Katrs brīvais brīdis un vakara 
stundas aizritēja spraigās disku-

sijās par vasarā ieplānotajām aktivitātēm, 
jo bija jāpadomā gan par jauniešu izvie-
tošanu atpūtas centra „Pērlīte” mājiņās, 
ēdināšanu, radošajām un sportiskajām 
aktivitātēm, nacionālajām prezentācijām, 
dalībnieku veselību un drošību, kā arī 
neskaitāmiem citiem jautājumiem. 29. 
marta agrā rītā pavadījām savus norvē-
ģu un spāņu viesus uz Rīgas lidostu, bet 
lietuviešu kolēģes devās ne pārāk tālajā 
ceļā uz savām mājām. Gaidot savu reisu, 
norvēģu grupas pārstāvēm vēl atlika laiks 
izbaudīt jaukākos Vecrīgas skatus mūsu 
zinošo jauniešu Ievas, Sabīnes un Jāņa 
pavadībā. Mūsu ārzemju partneriem pa-
lika vispozitīvākie iespaidi gan par mūsu 
valsti kopumā, gan Jēkabpils novadu 
un Zasu, bet it īpaši par sirsnīgajiem un 
viesmīlīgajiem cilvēkiem, kuri darīja visu 
iespējamo, lai nodrošinātu veiksmīgu ie-
priekšējās plānošanas vizītes norisi un lai 
mūsu viesi šeit justos labi. Paldies visiem 
par paveikto darbu, labajiem vārdiem un 

Turpinājums 14. lpp.
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pozitīvo attieksmi!    
Projekts „No kurienes mēs nākam” ir 

balstīts uz moderno digitālo tekstu veido-
šanu. Tāpēc viens no mūsu uzdevumiem 
iepriekšējās plānošanas vizītes laikā bija 
izveidot interneta blogu, ar kura starp-
niecību visi projektā iesaistītie dalībnieki 
varēs publicēt daudzveidīgus tekstus par 
dažādiem aspektiem saistībā ar pilsētām/
novadiem, kurus pārstāvam, piemēram: 
vietējā vēsture, māksla un amatniecība, 
saimnieciskā darbība, jauniešiem pare-
dzētās aktivitātes, daba, skola, formālā un 
neformālā izglītība, sabiedrība, sports u.c. 
Jaunieši publicēs fotogrāfijas, intervijas, 
īsfilmas un video, prezentācijas par visu, 
kas aktuāls katra dalībnieka dzimtajā vie-
tā un apkārtējā sabiedrībā. Publicēšanai 

Turpinājums no 13. lpp.

8. martā Rubenes kultūras namā no-
tika Jēkabpils pilsētas un piecu novadu 
– Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un 
Viesītes vokālo ansambļu skate-koncerts. 
Skatē piedalījās 21 kolektīvs. Jēkabpils 
novadu pārstāvēja 5 kolektīvi – Ābeļu 
vīru vokālais ansamblis „Pieci +”, Du-
navas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Variācija”, Rubenes kultūras 
nama  sieviešu vokālais ansamblis „Kan-
tilēna”, jauktais vokālais ansamblis „Ā’re”, 
un Zasas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis.

Katram kolektīvam bija jāizpilda divas 
dziesmas. Viena – latviešu tautas dzies-
mas apdare, otra – pēc  pašu izvēles. 
Skatē-koncertā piedalījās senioru kolektī-
vi, sieviešu, jauktie un jauniešu vokālie an-
sambļi. Skates dalībniekus vērtēja žūrija 
šādā sastāvā: Skaidrīte Pugača – mūziķe, 
komponiste, kordiriģente, Mārīte Skudra 
– mūzikas skolotāja, kordiriģente, Santa 
Kasparsone – mūzikas skolotāja, kordiri-
ģente. 

Ābeļu pagasta  vīru vokālais ansamb-
lis „Pieci +” (I pakāpe), Dunavas kultūras 

Šodien mūspusē dziedāja cīrulis pirmais,
Rīta agrumā augstu debešos traucot.

nama sieviešu vokālais ansamblis „Vari-
ācija” (II pakāpe), Rubeņu kultūras nama 
jauktais vokālais ansamblis „Ā’re” (II pa-
kāpe), Rubeņu kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis „Kantilēna” (I pakā-
pe), Zasas sieviešu vokālais ansamblis 
(I pakāpe).Žūrijas  izvirzītie kolektīvi pie-
dalīsies  Latvijas vokālo ansambļu skates 

paredzētā informācija ietvers dažādus 
faktus, kā arī būs radoša un aizraujo-
ša lasāmviela. Jēkabpils novads un tā 
apkārtne nav pārāk plaši dokumentēti 
internetā. Ja angliski runājoši un lasoši 
cilvēki internetā meklē video, fotogrāfi-
jas un citu informāciju, tad pārāk daudz 
par šīm vietām nevar atrast. Šāda veida 
projekts varētu padarīt Jēkabpils nova-
du daudz redzamāku digitālajā pasaulē. 
Blogs internetā saglabāsies visu laiku, un 
tas varētu kalpot kā iedvesma jauniešiem 
(un arī citu vecuma grupu cilvēkiem) visā 
pasaulē plašāk iepazīt savas dzimtās vie-
tas un stāstīt par tām citiem. Mūsu blogs 
tagad ir izveidots un ar tā saturu var iepa-
zīties ikviens interesents: http://wherewe-
arefrom.blogspot.no/ Interneta bloga vei-
došanas un papildināšanas laikā mums 
tapa arī vietējais „Harlem shake” variants. 

Tagad atliek vien gaidīt vasaru, kad 
norisināsies galvenās jauniešu apmaiņas 
projekta aktivitātes. Vasarā līdz ar regu-
lārajām rakstīšanas, bloga veidošanas 
un filmēšanas aktivitātēm, paredzēts ie-
pazīties ar Jēkabpils novada ievērojamā-
kajām un skaistākajām vietām, apmeklēt 
amatniecības centru „Rūme”, Krustpils 
pili un Jēkabpils pilsētu, sniegt iespēju 
ārzemju jauniešiem noskatīties Dziesmu 
un deju svētku deju koncertu, izmantot 
sporta un aktīvās atpūtas iespējas at-
pūtas bāzē „Pērlīte” un „Rāmkalnos” un 
iespēju robežās iepazīstināt ārzemju jau-
niešus ar vietām, kas nozīmīgas Latvijas 
vēsturē, kultūrā, tautas mākslā. Priekšā 
vēl daudz plānošanas un organizēšanas 
darbu, lai ieguvēji būtu visi, kas piedalī-
sies šajā projektā.  

Baiba Gabranova

II kārtā. 6. aprīlī Krāslavā Jēkabpils nova-
du  pārstāvēs  vokālais ansamblis „Kanti-
lēna”.

Pēc  žūrijas rezultātu paziņošanas da-
lībnieki atpūtās kopīgā ballītē.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja
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Radošās personības Zasā
Zasas pagasts un tā kultūras dzīve 

novada kontekstā izceļas ar spožām, 
profesionālām personībām savā noza-
rē. Sniegotajā pēclieldienu nedēļā ti-
kos ar divām – Daigu Ģeidāni un Ināru 
Baltmani.

Nezinot to gan nav iespējams pateikt 
– slaidā, trauslā Daiga ar meitenīgo smai-
du faktiski nav atšķirama no viņas kolek-
tīvu jauniešiem. Cik kolektīvus tad šobrīd 
vada skolotāja Daiga Ģeidāne? Izrādās – 
veselus sešus! Pie tam, pati dejo vēl septī-
tajā – Viesītes deju kolektīvā „Augšzeme”. 
Visi divdesmit darba gadi nodejoti tieši 
Zasā. Daiga pati saka: „Ir diezgan daudzi 
dalībnieki, kuri dejo tik pat ilgi, cik es pati. 
Sāka dejot kā bērni, šobrīd ir aktīvi „Soļa” 
dejotāji. Tie ir Aiga Mikušāne, Anna Kal-
niškāne, Lauris Kalniškāns, Jānis Ludāns 
un vēl vairāki cilvēki.”. Kas tad ieinteresējis 
tieši par dejošanu? Izrādās – dejotāji ir arī 
Daigas vecāki, Skaidrīte un Vilis Jostso-
ni, viņi pat  sadejojušies Leimaņu tautas 
nama deju kolektīvā. Pati Daiga sākusi 
dejot, mācoties Bērzgala pamatskolā, 
skolotājas Aijas Indriksones vadībā. Un tā 
aizrautība ar šo mākslu viņu pavada faktis-
ki nepārtraukti – mācoties Rēzeknes sko-
lotāju institūtā, dejojusi kolektīvā „Dziga”, 
institūtā apgūta gan sākumskolas skolotā-
ja, gan deju skolotāja specialitāte. 

No sešiem Daigas vadītajiem deju 
kolektīviem četri darbojas Zasas vidus-
skolā – visām vecuma grupām. Kopā 
šajos kolektīvos ir 88 dalībnieki, un tas ir 
vairāk nekā 50% no visiem vidusskolas 
audzēkņiem. Iespējams, ka Zasas vidus-
skola šai jomā varētu pretendēt uz kādu 
prēmiju vai speciālbalvu, jo – kolektīvi 
dejo  ne tikai  šauram lokam, bet arī gadu 
no gada startē skatēs, saņemot godalgo-
tas vietas. 

Zasas kultūras nama paspārnē dar-
bojas divi deju kolektīvi – jauniešu kolek-
tīvs „Solis” ar 24 dalībniekiem, un „Solītis”, 
kur dejo 23 pirmsskolas vecuma bērni. 
Kultūras mana vadītāja Anita Ķikute par 
Daigu saka: „Ar Daigu ir tik viegli sastrā-
dāties, pilnībā varu uz viņu paļauties visos 
pasākumos. Jāsaka gan, ka viņa ir ļoti 
paškritiska, pārmet sev pat par šķietamām 
neveiksmēm, nepārtraukti pilnveidojas 
pati un liek to darīt arī saviem dejotājiem. 
Arī pašdarbnieki kopumā ir apbrīnojami 
cilvēki – ar augstu atbildības sajūtu, iz-
palīdzīgi, draudzīgi. Rūpējas viens par 
otru, nerēķinot ne savu laiku, ne naudu. 
Tieši Daiga kā kolektīvu vadītāja ir tā, kas 
piesaista bērnus un jauniešus ar savu at-
tieksmi. Piemēram, no „Soļa” dejotājiem 
lielākā daļa ir tādi, kuri uz Zasu atbrauc 

Zasas DK „Solis”, Daiga Ģeidāne – pirmā no kreisās. Daiga Ģeidāne šogad 
atzīmē divdesmit darba gadu jubileju deju kolektīvu vadītājas amatā. 

Zasas dejotāji vienmēr ar 
entuziasmu izgatavo arī rekvizītus 

savām dejām. Šīs skaistās Lieldienu 
olas izpelnījās lielu atzinību Zemgales 

reģiona deju kolektīvu skatē.

vien piektdienas vakaros – pēc studijām 
vai darba, un tomēr atrod sevī spēku un 
prieku nākt uz mēģinājumiem. Dejotāju 
sastāvs gan bieži mainās – jaunieši no-
dibina ģimeni, maina dzīvesvietu, atrod 
darbu citur, un attālums līdz šejienei kļūst 
nepārvarams. Neskatoties uz to – dejotāju 
vietas nekad nav tukšas, tūlīt vietā nāk jau-
ni, un Daiga var nodrošināt kvalitāti”.

Kā tas ir – nodrošināt kvalitāti, kad 
dejotāji bieži mainās, un, var būt, ka dejot 
vēlas tādi cilvēki, kuriem šai jomā talanta 
ir mazāk? 

Daiga Ģeidāne saka: „Visi dejotāji ir 
personības, ar raksturiem. Ir jāprot salikt 
kopā pareizos pārus, lai izceltu katra spē-
jas un labāko no viņa snieguma. Man pa-
tīk teikt – salikt viņus kā puķes vainagā...” 

Ar šādu nosaukumu – „Visas puķes 
vainagā”  18. maijā plkst. 18.00 Zasas 
kultūras namā notiks Daigas Ģeidānes 
jubilejas koncerts. 

 Izrādās, arī  Daigas sapņi saistās tikai 
ar deju. Kad jautāju par tiem, viņa atbild, 
ka viens no lielākajiem sapņiem – tikt uz 
Dziesmu svētkiem – nupat ir piepildīts. Uz 
šiem svētkiem dosies divi kolektīvi – „So-
lis” un Zasas vidusskolas deju kolektīvs.

Vēl viens sapnis – izveidot septīto, se-
nioru deju kolektīvu Zasā! 

Un  trešais  – izveidot Zasas kultūras 
namā spoguļsienu dejotājiem. Ļoti jācer, 
ka šo sapni varētu piepildīt izpalīdzīgas 
rokas tik dejojošā pagastā! Varbūt – tā 
būtu lieliska dāvana Daigai uz divdesmito 
darba jubileju? 

Šai pašā dienā uz kārtējo teātra 
mēģinājumu ierodas arī „Zasas Smiļ-
ģis” – Inārs Baltmanis, un man laimējas 
sarunāties arī ar viņu.

Baltmaņa kungs teātra mākslu Zasā 
izkopj nu jau ilgus gadus, un neformālais 
tituls – Zasas Smiļģis – ir godam nopel-
nīts. Zasas amatierteātra repertuārs aiz-
vien ir nopietns un pārdomāts, uzvedumi 

Inārs Baltmanis.

Turpinājums 16. lpp.
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izceļas ar snieguma saturisko dziļumu, 
mainot priekšstatu par lauku amatier-
teātriem bieži vien raksturīgajām joku un 
sadzīves ludziņām. „Mums cilvēki ir jāau-
dzina”, saka Inārs Baltmanis, „ Jāmeklē 
nopietns repertuārs, lai neieslīgtu bana-
litātēs. To es galīgi neatzīstu.”  Iepriek-
šējā sezonā Zasā iestudētas divas izrā-
des – Elzas Sudmales dzejas uzvedums 
„Gundegu gaismā” un Hermaņa Paukša 
luga „Šakāļu uzbrukums”. Abas izrādes 
Zemgales reģiona skatē ieguvušas 3. pa-
kāpes diplomus, un „Šakāļu uzbrukums” 
– atzīts par reģiona Gada izrādi! 

Par šo faktu pats režisors pat ir diez-
gan neapmierināts, jo par labāku uzska-
tījis dzejas uzvedumu. „Tā gan ir, grūti 
režisoram konkurēt pašam ar sevi!”, sme-
jamies visi kopā.

Arī šogad top divas jaunas izrādes. 
Viena, dzejas uzvedums, kas vairāk būs 
veltīts bērnu auditorijai, vēl ir neatklājamā 
radošā procesā, savukārt, otra luga pirm-
izrādi piedzīvos jau aprīļa mēnesī. 

Šobrīd Zasas teātrī notiek intensīvi 
mēģinājumi pie jaunās autores Aivas Bir-
beles lugas „Sapņu pludmale” uzvedu-

Turpinājums no 15. lpp.

ma. Autorei šī ir pirmā luga, kas tiks iestu-
dēta, un to atradis pats Inārs Baltmanis, 
jaunā rakstniece arī uzaicināta uz pirm-
izrādi. „Redzēs gan, ko viņa teiks,” no-
smaida Zasas Smiļģis, „Esmu jau tur šo 
to izņēmis un pamainījis. Tā luga izskatās 
iecerēta vairāk kā komēdija, bet es sižetā 
atklāju dziļu traģiku, būs tāds psiholo-
ģisks uzvedums... Mani ieintriģēja sižets, 

ideju sadursme.” 
Lugā piedalīsies jauni aktieri - Velga 

Bruka, Ināra Daudzvārde, Ivars Zvaniņš.   
Saturu gan neatklāsim, jo – visi 

teātra mīļotāji tiek aicināti uz pirmizrā-
di Zasas kultūras namā piektdien, 26. 
aprīlī! 

PROJEKTI PAŠVALDĪBĀ

Pašvaldības darbinieku mācību vizīte Kauhavas pašvaldībā Somijā

Ziemeļvalstu – Baltijas mobilitātes 
programmas projekta „Learning from 
Nordic countries – best practices and 
experience sharing to raise administra-
tive capacity of municipality (Mācīšanās 
no Ziemeļvalstīm – labas prakses un 
pieredzes apmaiņa lai paaugstinātu paš-
valdības administratīvo kapacitāti) Nr. PA-
GRO-259 ietvaros novada domes priekš-
sēdētājs E. Meņķis un trīs pašvaldības 
speciālisti – teritorijas plānotāja Dz. Nar-
tiša, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, 
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja M. Can-
kale un projektu speciāliste G. Dimitrijeva 
no 18. līdz 21. martam uzturējās mācību 
vizītē Kauhavas pašvaldībā Somijā. 

Vizītes laikā notika tikšanās ar Kau-
havas pašvaldības speciālistiem, paš-
valdības objektu apmeklējumi, kuros 
īstenoti ES un pašvaldības finansētie 
projekti, individuālas sarunas ar kolē-
ģiem, tikšanās ar vietējās sabiedrības 
aktīvistiem, pašvaldības iestāžu apmek-
lējumi. Visi speciālisti bija labi sagatavo-
juši informāciju un prezentācijas angļu 

valodā, lietderīga bija labas prakses 
vietu apskate, bet vislielākā vērtība bija 
individuālajam darbam, kad tikāmies 
ar speciālistiem un neformālās sarunās 
uzzinājām specifiskas un prezentācijās 
neskartas nianses.

Dz. Nartišas spilgtākie iespaidi ir 
saistīti ar Kauhavas pašvaldības darbu 
uzņēmējdarbības atbalstam, viņa arī sa-
skata iespēju jauniegūto pieredzi pielietot 
savā turpmākajā darbā. M. Cankale vizī-
tes laikā vairāk koncentrējās uz iepirku-
mu organizēšanu Kauhavas pašvaldībā 
un ir guvusi jaunas idejas, piemēram, 
iepirkumu rokasgrāmatas veidošanu. E. 
Meņķis uzskata, ka vizīte ir bijusi sekmīga 
ne tikai iegūto zināšanu un pieredzes dēļ, 
bet tā ir bijusi svarīga, jo paredzēts izvei-
dot un parakstīt nodomu protokolu par 
turpmākas sadarbības veidošanu starp 
Kauhavas un Jēkabpils novada pašvaldī-
bām. Paredzēts veidot sadarbību jaunie-
šu un uzņēmējdarbības atbalsta jomās, 
veidot kultūras apmaiņas programmas, 
izstrādājot un ieviešot kopīgus starptau-

tiskus projektus.
Projektu bija iespējams veidot un īs-

tenot pateicoties ilggadējai sadarbībai ar 
partneriem Somijā iepriekšējo projektu 
ietvaros. Liels gandarījums man ir par to, 
ka esot vizītē un runājot ar speciālistiem, 
varējām justies kā līdzvērtīgi partneri. 
Paldies vizītes dalībniekiem par nopietno 
attieksmi brauciena sagatavošanās pos-
mā – Kauhavas mājas lapas studēšana, 
informācijas ieguve, kā arī par profesio-
nāliem jautājumiem kolēģiem Kauhavā 
un savlaicīgu atskaišu iesniegšanu. Šo 
nedaudzo dienu laikā, kuras uzturējā-
mies vizītē, manuprāt, apguvām milzīgu 
apjomu informācijas, daudz objektu re-
dzējām savām acīm. Tagad tikai jāatrod 
veids, kā jauniegūtās zināšanas likt lietā 
mūsu turpmākajā darbā. Vizīte bija sek-
mīga pateicoties Kauhavas mēra Harri 
Matillas atbalstam un pozitīvai attieksmei. 
Viņš augstu novērtē to, ka esam spējuši 
ieviest daudz dažādu projektu, kas dod 
iespēju piesaistīt pašvaldībai papildus fi-
nansējumu. 

Nākošā mācību vizīte notiks maijā 
Averojas pašvaldībā Norvēģijā. 

G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja 

Lugas mēģinājums.
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Ābeļu pagastā tiek veidota veselības taka

Turpinājums 18. lpp.

Projekta „Veselības takas izvei-
de Ābeļu pagasta Brodu ciemā” Nr. 
12-05-LL13-L413202-000003 īstenošanā 
iestājies samērā mierīgs periods, bet tas 
nenozīmē, ka projekta ieviešana ir apstā-
jusies. Projekts paredz veselības takas 
izveidi Brodu ciemā. Projektā plānotā ak-
tivitāte ietver uzdevumus. Viens no tiem 
ir tehniskā projekta izstrāde (topogrāfija, 
ģenerālplāns ar pielikumiem), otrs – ta-
kas izveide un mazo arhitektūras formu 
uzstādīšana. Takas plānotais garums ir 
276 m, platums – 1,50 m. Taka paredzēta 
ar smilšu maisījuma pamatni, lai tā būtu 
piemērota pastaigām un arī nūjošanai. 
Pie esošām šūpolēm meža laukumā pa-
redzēta atpūtas vietas ierīkošana (sēnīte) 
ar galdu un soliem. Paredzēts uzstādīt 
vingrošanas koka elementus: koka kāp-
nes, koka grozāmos apļus 2 gab., koka 
stabi (apm. 10 gab.) vairākos līmeņos, 

līdzsvara nostiprināšanai, pievilkšanās 
stieni divos līmeņos, zviedru sienu, vin-
grošanas solu, kustīgu solu. Blakus kat-
ram vingrošanas koka elementam pare-
dzēti soliņi ar atkritumu tvertnēm. 

2012. gada 2. oktobrī ar SIA „GOBA-
A” ir noslēgts līgums „Veselības takas iz-
veidi Ābeļu pagastā Brodu ciemā” par ko-
pējo summu LVL 7850,14, tai skaitā PVN 
LVL 1362,42. Tā kā ziemā takas izveide 
nav iespējama, tad sagatavošanas darbi 
notiek SIA „GOBA-A” darbnīcās, kur tiek 
gatavots un antiseptizēts materiāls, vei-
doti guļbaļķu soli, sporta inventāra koka 
daļas, koka tiltiņi un atpūtas sēnīte, lai se-
zonā darbi ritētu ātrāk. Gaidām pavasari, 

lai uzsāktu darbus dabā. 
Projekta īstenošana nodrošina Bro-

du ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvo-
tājiem pieejamību labiekārtotai takai, kur 
ir iespēja sportiskām aktivitātēm veselīgā 
vidē – priežu mežā, kas piekļaujas ciema 
daudzdzīvokļu māju teritorijai. Kopējās 
projekta izmaksas: LVL 7 915,02, t.sk. 
attiecināmās izmaksas LVL 6 487,72, 
neattiecināmās izmaksas LVL 1 427,30, 
Pieprasītais publiskais finansējums (ES 
un Latvijas valsts līdzdalība) no attiecinā-
majām izmaksām, LVL 5 838,95. 

R. Jaudzems,
projekta vadītājs, 

Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs

INfORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Tiešie maksājumi 
2013. gadā

1. Šogad stājas spēkā jauns laba 
lauksaimniecības un vides stāvokļa no-
sacījums (LLVN) – saimniecībām virs 50 
ha, kuru kopējā zālāju platība (pastāvīgās 
pļavas, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji 
un nektāraugu platības) pārsniedz 50% 
platību, jānodrošina minimālais lauksaim-
niecības dzīvnieku blīvums – 0,2 liellopu 
vienības uz vienu zālāju ha. Šī prasība 
neattiecas: 

- uz  l/s izmantojamās zemes (LIZ) 
platībām  Natura 2000 teritorijās;

- uz Agrovides apakšpasākumiem 
(bioloģiskās l/s attīstība (BLA), bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšana zālājos 
(BDUZ), rugāju lauks ziemas periodā 
(RLZP), buferjoslu ierīkošana (BI));

- uz zālāju sēklaudzēšanas platībām, 
ja tās pieteiktas apskatei VAAD līdz 1.06, 
un lauksaimnieks reģistrējies VAAD sēk-
laudzēšanas un sēklu tirgotāju reģistrā;

- kā arī uz LDC reģistrētajiem primā-
rajiem dzīvnieku barības ražotājiem, kuru 
ieņēmumi ir vismaz 100 LVL/ ha.

2. Agrovides apakšpasākumos šo-
gad nedrīkst palielināt 2012. gadā ap-
stiprināto saistību plānu. Taču ar saistību 
periodu 2008. – 2012. g. par vienu gadu 
ir tiesības pagarināt saistību periodu ag-
rovides maksājumiem par 2012. gadā 
apstiprināto saistību platību vai mazāku 
platību.

3. Natura 2000 maksājumiem meža 
īpašniekiem (NIM) atbalsta likme šogad 

palielināta no 60 uz 80 EUR/ha.
4. Papildus valsts tiešie maksāju-

mi (PVTM) šogad tiek aizstāti ar pārejas 
posma valsts atbalstu, bet atbalsta sa-
ņemšanas nosacījumi ir identiski kā 2012. 
gadā. Tātad, saglabājas gan ar ražošanu 
saistītie (par zīdītājgovīm un aitu mātēm), 
gan par vēsturiski saražotajām vienībām 
maksātie atdalītie PVTM (piens, liellopi...).

5. Lauksaimniekiem saimniecībā 
jāglabā rakstisks apliecinājums par tiesī-
bām 15.06.2013 apsaimniekot atbalstam 
pieteikto LIZ (nomātajām platībām).Tas 
var būt nomas, patapinājuma vai dāvi-
nājuma  līgums, mantojumu apliecinošs 
dokuments, pagasta lēmums uc. Izņē-
muma gadījumos šogad varēs uzrādīt 
vienpersonisku zemes īpašnieka vai tā 
pilnvarotās personas rakstisku aplieci-
nājumu. Ārkārtas gadījumā, ja no zemes 
īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja nav 
iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet 
pastāv vienošanās par atļauju apsaimnie-
kot konkrētu zemes gabalu, ir pieļaujams 
vienpersonisks rakstisks pretendenta ap-
liecinājums. Izņēmuma apliecinājumos 
jānorāda lauka Nr. un platība, kas dek-
larēta atbalstam, konkrētais lauku bloka 
vai kadastra Nr., īpašnieks, viņa adrese 
un kontaktinformācija. LAD sazināsies ar 
konkrēto zemes īpašnieku, lai pārliecinā-
tos par ziņu patiesumu.

6. Šogad stājas spēkā savstarpējās 
atbilstības prasības – dzīvnieku labturība.

Subsīdijas 
2013. gadā

Piena govju ganāmpulkos
Par pārraudzībā esošu piena šķirņu 

slaucamu govi (izņemot gaļas šķirnes, 

gaļas šķirņu krustojumu, piena gaļas šķir-
ņu krustojumu un nezināmas izcelsmes 
dzīvnieku):

· vienreizējs maksājums Ls 98 (t. sk. 
administratīvās izmaksas Ls 0,50), ja govs 
(tai skaitā pirmpienes) pēdējās noslēgtās 
standarta laktācijas (240 – 305 dienas) iz-
slaukums ir 5000 – 6999 kg;

· vienreizējs maksājums Ls 118 (t. 
sk. administratīvās izmaksas Ls 0,50), ja 
govs pēdējās noslēgtās standarta laktāci-
jas (240 – 305 dienas) izslaukums ir vis-
maz 7000 kg;

Atbalstu saņem, ja: 
o pēdējās noslēgtās standarta laktā-

cijas dati ir izmantojami ciltsdarbā 
(pirmpienei noslēgtas standarta lak-
tācijas dati nav nepieciešami, bet 
individuālās piena kontroles rādītāji 
ir izmantojami ciltsdarbā) saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par govju pār-
raudzību;

o pārraudzības ganāmpulkā pēc stā-
vokļa 2013. gada 1. martā ir vairāk 
nekā 5 slaucamas govis.   
Gaļas liellopu ganāmpulkos
Par šķirnes saimniecībā pārraudzībā 

esošu gaļas šķirņu valsts ciltsgrāmatā uz-
ņemtu tīršķirnes zīdītājgovi – Ls 135 (t. 
sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90).

Par pārraudzības ganāmpulkā eso-
šu gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un 
teli, kas vecāka par 18 mēnešiem – Ls 99 
(t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90)
(par dzīvnieku, kam vienas šķirnes asinība 
sasniedz vismaz 87,5% vai kas ir divu tīr-
šķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku 
krustojums).

Par pārraudzības ganāmpulkā eso-
šu vismaz otrās pakāpes krustojuma 
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gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli, kas 
vecāka par 18 mēnešiem – Ls 61 (t. sk. 
administratīvās izmaksas Ls 0,90) (par 
dzīvnieku, kas iegūts, krustojot Latvijā 
audzētu piena šķirņu govi ar specializēto 
gaļas šķirņu bulli, un kuram gaļas šķirņu 
īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75% ).

Par zīdītājgovju pārraudzības ga-
nāmpulkā esošu sertificētu tīršķirnes 
vaislas bulli (sertificēts līdz 2013. gada 
1. aprīlim), kurš novērtēts pēc pēcnācēju 
kvalitātes – Ls 200, (t.sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90).

Biškopības nozarei
Atbalstu Ls 12 apmērā par vienu bišu 

saimi saņem pretendents:
•	 kas veic saimniecisko darbību 

un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;
•	 kas ir reģistrējis bišu saimes 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauk-
saimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku 
un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaim-
niecības dzīvnieku apzīmēšanu;

•	 kam kārtējā gada 1. janvārī ir 
vairāk nekā 29 bišu saimju;

•	 kas nodrošina, lai bišu stropi 
būtu marķēti atbilstoši LDC piešķirtajam 
ganāmpulka numuram un bišu saimju 
skaits saimniecībā netiek samazināts laik-
posmā no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30. 
septembrim;

•	 kas ir reģistrējies PVD uzraudzī-
bai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biš-
kopības produktu aprites uzņēmums;

•	 kam ieņēmumi no lauksaimnie-
ciskās ražošanas, t.sk. no biškopības (ne-
ieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu), 
par iepriekšējo taksācijas gadu ir vairāk 
nekā 50% no kopējiem saimnieciskās 
darbības ieņēmumiem. 

Iesniegums – līdz 2013. gada 1. jūni-
jam.

Apdrošināšanas polišu iegādes iz-
devumu segšana

•	 Lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem apdrošināšanas polises iegā-
des izdevumu segšanai 2013. gadā par 
kultūraugu un produktīvo lauksaimniecī-
bas dzīvnieku apdrošināšanu – 50% ap-
mērā.     

Iesniegums – līdz 2013. gada 30. de-
cembrim.

Kvalitatīvas sēklas sagatavošana 
un izmantošana

Pēc VAAD maksas pakalpojuma 
cenrāža 100% apmērā par šādiem 2012. 
gada 3. un 4. ceturksnī un 2013. gadā 
sniegtajiem pakalpojumiem:

•	 lauku apskati Sēklaudzētāju 
un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām 
personām, ja lauku apskates platība la-
bībām ir virs 10 ha, kartupeļiem – virs 1 
ha, lopbarības augiem, eļļas augiem un 

šķiedraugiem – virs 5 ha;
•	 vidējā parauga ņemšanu, pa-

raugu analīzi un sertifikāta izsniegšanu 
sertifikācijai paredzētajām labības augu, 
lopbarības augu, eļļas augu un šķiedrau-
gu sēklu partijām;

•	 etiķešu drukāšanu un izsnieg-
šanu labībai, lopbarības augiem, eļļas 
augiem un šķiedraugiem, augu pasu 
(etiķešu) drukāšanu un izsniegšanu kar-
tupeļiem;

•	 kartupeļu bumbuļu laborato-
risko analīzi kartupeļu gaišās un tumšās 
gredzenpuves noteikšanai;

•	 sēklas kartupeļu vīrusu infek-
cijas noteikšanu IS, PB1, PB2, B1 sēklu 
kategorijām; 

•	 kartupeļu augsnes paraugu 
ņemšanu un analīzēm augu kaitīgo orga-
nismu noteikšanai sēklaudzēšanas platī-
bās;

•	 kartupeļu sertifikācijas partiju 
aizzīmogošanu un plombām;

•	 kartupeļu bumbuļu analīzēm. 
Par šiem pakalpojumiem Sēklaudzē-

tāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām 
personām nepiemēro maksu.

Atbalsts dalībai bioloģiskās lauk-
saimniecības shēmā paredzēts:

•	 Ls 300 apmērā – bioloģiskās 
lauksaimniecības primāro produktu, t.sk. 
biškopības produktu, ražotājam, kurš 
mazumtirdzniecībā vai galapatērētājam 
realizē fasētus un marķētus bioloģiskos 
produktus vai piegādā tos bioloģiskās 
lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrā-
des vai pārstrādes uzņēmumam.

Ziņas īsumā
1. Lauksaimniecības datu centrs šo-

gad neprasīs ganāmpulku īpašniekiem 
maksāt par gaļas liellopu un aitu pārrau-
dzības datu apstrādi, šos maksājumus 
turpmāk kompensēs no valsts budžeta.

2. No 2. apŗīļa līdz 2. maijam no-
tiek  Leader  projektu iesniegšana  biedrī-
bas ,,Lauku Partnerība Sēlija’’ izsludinā-
tājās aktivitātēs. Viens no projektu kon-
kursiem „Lauksaimniecības produktu 
ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde, 
pirmapstrāde mājas apstākļos, iepako-
šana”.

(Aktivitāte 3.1.: Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zeme-
nes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistē-
mu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādī-
šana un stādījumu ierīkošana.)

LAD elektroniskā 

pieteikšanās sistēma 
(EPS)

EPS lauka kartes zīmējuma un dek-
larētās platības pieļaujamās tolerances 
vērtības šogad netiek mainītas. Tās ir:

- laukiem, kas mazāki vai vienādi ar 3 
ha, brīdinājums tiek uzrādīts, ja kartes zī-
mējuma un deklarētā lauka  platība atšķi-
ras par 6% vai 0,03 ha. (Tiek piemērota tā 
vērtība 0% vai ha, kura izpildās pirmā. Ja 
laukam ir piesaistījies brīdinājums, platību 
maksājumu iesniegumu iesniegt var!)

- laukiem, kas ir mazāki vai vienādi 
ar 3 ha, kļūda tiks uzrādīta, ja kartes zī-
mējuma un deklarētā platība atšķiras par 
9% vai 0,05 ha. (Tiek piemērota tā vērtība, 
kura izpildās pirmā – % vai ha. Ja laukam 
ir piesaistījusies kļūda, iesniegumu ie-
sniegt nevar!

- laukiem, kas lielāki par 3 ha, brīdi-
nājums tiek uzrādīts, ja atšķirība ir 2% vai 
0,5 ha (ieniegt var!).

- laukiem, kas lielāki par 3 ha, kļūda 
tiks uzrādīta, ja atšķirība ir 3% vai 1ha (ie-
sniegt nevar!).

Piena nozares 
problēmas un 
attīstības iespējas

Zemkopības ministrija sadarbībā ar 
lauksaimnieku nevalstiskajām organizā-
cijām ir izstrādājusi Latvijas piena noza-
res attīstības virzienus līdz 2020. gadam. 
„Piena nozare ir viena no būtiskākajām 
Latvijas lauksaimniecības nozarēm, tāpēc 
ir svarīgs skaidrs valstisks redzējums par 
piena nozares attīstības virzieniem nāka-
majā Eiropas Savienības plānošanas pe-
riodā no 2014. līdz 2020. gadam,” uzsver 
zemkopības ministre Laimdota Strauju-
ma. 

Nozares konkurētspēju, pēc ministri-
jas vadības domām, bremzē salīdzinoši 
augstā piena pašizmaksa, bet zemas ie-
pirkuma cenas, salīdzinoši zema produk-
tivitāte, neefektīva saimniecību struktūra 
un nepietiekams zināšanu līmenis. Lat-
vijā vidējā piena pašizmaksa ir aptuveni 
0,29 EUR/l.  Piena augstās pašizmaksas 
cēloņi ir zems ražības līmenis, liels mazo 
saimniecību īpatsvars (60%), līdz ar to 
mazi piena apjomi, zemas cenas un sa-
darbības trūkums, kā arī augsts enerģijas, 
darbaspēka, lopbarības un mēslojuma iz-
maksu īpatsvars uz produkcijas vienību, 
nesabalansēts augu aizsardzības līdzekļu 
un mēslojuma izlietojums. Ja govju skaits 
vidēji uz vienu nodarbināto Latvijā ir 13, 
tad Eiropas Savienībā – 30. Ja lopbarības 
izmaksas uz 1 t piena Latvijā sastāda līdz 
EUR 89, tad ES – EUR 75, pie tam Latvijā 
tā pamatā ir pašražotā, bet Eiropā – lielu 
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,,Purvu 
noslēpumi”

daļu sastāda pirktā. Algotā darbaspēka 
izmaksas uz 1 t piena Latvijā ir EUR 16, 
bet ES – EUR 11. Kā iespējamos pašiz-
maksas samazināšanas risinājumus ZM 
piedāvā barības kvalitātes uzlabošanu 
(zālāju atjaunošana, kvalitatīvu sēklu iz-
mantošana, laikā novākta lopbarība ar 
augstu proteīna saturu), barības devu at-
bilstība izslaukuma līmenim, pašražotās 
lopbarības izmaksu samazināšana, lab-
turības prasību nodrošināšana, ražoša-
nas plānu izstrāde, samērīga tehnoloģiju 
ieviešana, saglabāt dzīvniekus ar labu ge-
notipu un Latvijas apstākļiem piemērotas 
augstražīgas šķirnes, kā arī ekonomisko 
slimību saslimstības mazināšana.

Turpmākajā plānošanas periodā līdz 
2020. gadam ZM plāno palielināt valsts 
piena produktu eksportu.  Ja 2004. gadā 
piena iekšējā valsts patēriņa un ekspor-
ta attiecība bija 8:2, tad 2011. gadā tā 
jau bija palielinājusies 6:4, 2020. gadā 
plānots 5:5, bet palielinot apjomus. Lai 
palielinātu vietējās produkcijas patēriņu, 
plānotas ES veicināšanas programmas, 
„Skolas piens”, īsās pārtikas ķēdes un at-
balsts mazo uzņēmumu sadarbībai (pie-
dāvājuma koncentrēšanai).

Aptuveni 25 – 30% no Latvijā iepirktā 
svaigpiena tiek izvesti pārstrādei uz Lietu-
vu, tāpēc ZM plāno šo apjomu pārstrādi 
tepat Latvijā, lai nodrošinātu izejvielas 
eksporta produkcijai. Ja šobrīd eksporta 
attiecības uz Rietumiem un Austrumiem ir 
aptuveni 8:2, tad 2020. gadā tās būs 7:3.

ZM uzsver nepieciešamību  palielināt 
bioloģisko piena produktu īpatsvaru tirgū, 
lai nodrošinātu patērētājus ar plašāku pie-
na produktu klāstu un iespēju iegādāties 
veselīgāku pārtiku. Lai to panāktu, ir ne-
pieciešama patērētāju plašāka informē-
šana par bioloģiskā piena un tā produktu 
pozitīvajām īpašībām, kvalitāti un ietekmi 
uz cilvēka veselību. Lai panāktu bioloģis-
kā piena un tā produktu plašāku izman-
tošanu un labāku pieejamību, jāmeklē 
jaunas iespējamās tirdzniecības vietas un 
tuvāka piekļuve gala patērētājam.

Šādu attīstības virzienu definēšana 
ir īpaši svarīga šobrīd, jo tuvojas 2015. 
gads, kad Eiropas Savienībā tiks atcel-
ta piena kvotu sistēma un zemniekiem 
būs  jābūt gataviem tirgus situācijai un 
tendencēm, kā arī attiecīgi jāplāno ražo-
šana, jo piena pārdošanas iespējas būs 
atkarīgas no pieprasījuma.

•	 Šobrīd mazās piena saimniecī-
bas ar 1 – 5 govīm ir 82,4% no visu piena 
saimniecību īpatsvara, saimniecības ar 
6-49 govīm – 15,7%, bet saimniecības ar 
50 un vairāk govīm – tikai 1,8%.

•	 Šobrīd mazajās saimniecībās 
ir 23% no visām Latvijas govīm, vidējās 
saimniecības – 38% govju, bet lielajās 
saimniecībās – 29% govju;

Pavasara draudzība Rubenes pagasta zemnieku saimniecībā „Silanči”. 

•	 Vidējās un lielās saimniecības 
saražo 92% piena.

Pēc ministres teiktā „mēs vēlamies 
panākt, ka 2020. gadā vidējam govju ga-
nāmpulka lielumam jāaug no 5 – 9 govīm 
uz 20, pārraudzībā esošiem ganāmpul-
kiem – no 22 uz vidēji 50 govīm, …galve-
nais – cilvēkiem laukos savu ģimeni jāspēj 

uzturēt no ražošanas. Jāattīsta nišas pro-
duktu ražošana, jāveicina kooperācija. 
Ļoti būtiska ir cilvēku izglītošana. Izglītība 
ir ļoti svarīga, es neredzu citu ceļu, kā ie-
kustināt mazos zemniekus.” 

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante

Aiz loga vēl jūtama ziemas klātbūt-
ne, bet SLATES bibliotēkā pārliecinoši ir 
ienācis pavasaris un apmeklētājus priecē 
ar īpašām izjūtām, kādas var sajust tikai 
Latvijas purvos. Atnākot varēsiet iepazīties 
ar purvu biotopiem, augiem, un putniem.  

03.04. – 03.05.2013. bibliotēkā ska-
tāma fotoizstāde „Purvu noslēpumi”, kuru 
sagatavojis Ogres foto klubs, mākslinie-
ciskais vadītājs Vitauts Mihalovskis.

 Izstādi papildina skanīgas, dzidras 
putnu balsis, kas rada īpašas izjūtas. 

Uz tikšanos bibliotēkā.
L. Zālīte, bibliotēkas vadītāja
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Liepās pievilina pavasari!
Lai gan kalendārs vēsta, ka ir iestā-

jies pavasaris, taču dabā tas vēl kavējas.
Liepu bibliotēkā jau zied puķes, lido 

taureņi un dzied varžu koris! Un tie nav 
nekādi joki! Teiksiet – kā tas iespējams?

Raibas vai vienkrāsainas puķes, lie-
lākas vai mazākas, bet visas pašu rokām 
darinātas. Tamborētas un tapošanas teh-
nikā veidotas, izšūtas ar pērlītēm, kuras 
liek ziedam iemirdzēties un būt vēl iz-
teiksmīgākam. Bet pats galvenais, ka šie 
ziedi nekad nenovītīs!

Radošo darbnīcu organizatore ir 
biedrības „Pūpols” vadītāja Līvija Štolnie-
ce, kura aicina otrdienās (Liepu bibliotē-
kā) pievienoties turpmākajām nodarbī-
bām!

Savukārt iespaidīgais varžu koris 
pieder z/s „Liepas” īpašniekam Pēterim 
Balodim no Leimaņu pagasta. Pavisam 
kopā bibliotēkā apskatāmas nedaudz 
vairāk kā 100 vardes un vardītes. Balo-
žu ģimene sākusi krāt vardes pirms vai-
rākiem gadiem, kad to jau kļuvis pārāk 
daudz nācies dažas novietot mājas bēni-
ņos. Taču pēc tuvāko radu ierosinājuma 
tās beidzot „iziet sabiedrībā”.

Varžu karaliene, varde – spilvens, 
tamborēta vardīte, krāšņa vardīte – rotu 
lādīte… tik dažādas un no dažādiem ma-
teriāliem veidotas vardes!

Kā jau pasakās stāsta… daža vardīte 
pat aicina – noskūpsti mani!

Bet par pasakas patiesību pārlieci-
nāsieties, ja apmeklēsiet izstādi!

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”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada aprīlī 

28.03. – 28.04. Kalna kultūras 
nama mazajā zālē  izstāde „Lieldie-
nu apsveikuma kartītes”

Aprīlī Zasas kultūras nama iz-
stāžu zālē Timpu ģimenes izstāde 
„250 kaķīši 250 krūzītēs”

02.04. – 30.04. Ābeļu tautas 
namā ceļojošā izstāde „Jēkabpils 
novada sakoptākās sētas 2012”

Tā mana mīļā zemīte,
Kur mūžam mieru gūt.
Tā manas zemes saulīte,
Kas manām acīm zūd...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Eleonora Puķīte Variešu pagastā 
29.12.1932. – 02.03.2013. 
Visvaldis Cišs Zasas pagastā 
04.09.1942. – 03.03.2013. 
Melanija Vaišļa Līvānos 
23.04.1928. – 03.03.2013. 
Meinards Pudāns Rubenes pagastā 
17.01.1940. – 01.03.2013. 
Malda Ozoliņa Zasas pagastā 
09.05.1946. – 05.03.2013. 
Žanis Avotiņš Ābeļu pagastā 
04.10.1926. – 07.03.2013. 
Valija Adītāja Kalna pagastā 
27.04.1940. – 15.03.2013. 
Tekla Beinaroviča Dignājas pagastā 
04.10.1928. – 25.03.2013. 
Jānis Dorobļajs Kalna pagastā 
30.12.1971. – 24.03.2013. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
12.04. plkst. 14.00  „Ķeram pavasari!” 

Sportiskas aktivitātes bērniem (laukumā 
pie šūpolēm)

22.04. plkst. 10.00 klubiņā „Ābeļ-
zieds” nodarbība istabas čību tamborēša-
nā un adīšanā 

29.04. plkst. 10.00 klubiņā „Ābeļ-
zieds” pavasara zaļumu salātu gatavoša-
na un degustācija 

Dignājas pagasts
12.04. plkst. 22.00 Dignājas pamat-

skolas zālē groziņballe, spēlē Aīda un Jā-
nis

Kalna pagasts
18.04.   plkst. 11.00  kultūras namā 

Seminārs – praktiska nodarbība „Kā var 
cept veselīgu maizi ikviens…”

27.04.  plkst. 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga Draugu kopas nodarbība

Leimaņu pagasts
13.04. plkst. 10.00 Leimaņu tautas 

namā Jēkabpils novada atklātais turnīrs 
„Zolītē”

26.04. plkst. 15.00     Leimaņu tautas 
namā bērnu un jauniešu koncerts – kon-
kurss „LEIMANIS 2013” 

Rubenes pagasts
22.04. plkst. 12.00 kultūras namā in-

terešu kopas „Gardēdis” tematisks pasā-
kums „Zelta zivtiņa manā  bļodiņā”

27.04. plkst. 19.00 kultūras namā joku 
mēnesim veltīts koncerts „Raibais karu-
selis”. Piedalās – kultūras nama amatier-
kolektīvi un viesi.

plkst. 21.00 „Pavasara groziņballe” 
spēlē: grupa „Rasa”

Zasas pagasts
26.04. plkst. 19.00  kultūras namā 

pasākums – koncerts „Vasara jau ceļā pie 
mums’’ Piedalās: kultūras nama sieviešu 

ansamblis, deju kolektīvi „Dzirnupī-
te”, „Solis”, amatierteātris,

2. daļā Zasas k.n. 
amatierteātris ar 

Aivas Birbeles 
izrādi „Sapņu 

pludmale” 

Kā eņģelītis balts mazs bērniņš 
piedzimis,
Un laimes krekliņā ir mājās ienācis.
/V. Kokle- Līviņa/

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

martā reģistrēta 1 
dzimšana:
Angelika 

Sveicam vecākus un novēlam mīles-
tību, pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

(Smiekli caur asarām). Izrādē piedalās 
– Velga Bruka, Ināra Daudzvārde, Ivars 
Zvaniņš  . Režisors – Inārs Baltmanis.

Pēc pasākuma – balle. Spēlē: grupa 
„Daugavieši”

15.04. plkst. 12.40 Zasas vidusskolā 
viesosies Eriks Balodis ar muzikālu izrādi.

10.05. plkst. 14.00  kultūras namā 
Zasas v-skolas pašdarbības kolektīvu 
koncerts „Saulīt silta, māmiņ mīļa’’ 


