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Informācija par norisēm izglītībā, 
uzsākot  jauno mācību gadu

Turpinājums 2. lpp.

Tuvojas 2013./2014. mācību gada 
sākums. Un, kā jau ierasts, pirms 1. sep-
tembra notiek gan tradicionālā pedago-
gu kopā pulcēšanās – augusta konfe-
rence, gan tā saucamā izglītības iestāžu 
„pieņemšana”.

Šogad augusta konference notiks 
27. augustā Aknīstes vidusskolā, jo iz-
glītības jautājumos strādājam kopā visi 
5 novadi.  Augusta sanāksmē  plānojam  
runāt par audzināšanas darba aktualitā-
tēm, pedagogu stresa pārvarēšanu un 
savstarpējām attiecībām, aktualitātēm 
izglītības iestādēs Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta skatījumā, iepazīties ar 
Aknīstes izglītības iestādēm. 

Savukārt 29. augustā dosimies ap-
skatīt novada skolas, kas tajās paveikts 
kopš pagājušā gada augusta, galveno-
kārt materiālās bāzes uzlabošanā, vai ir 
visas atļaujas 1. septembrī uzsākt darbu. 

Visa informācija liecina, ka ar 1. sep-
tembri tie pedagogi, kuri ESF projekta 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstāk-
ļos” ietvaros saņēma 3. kvalitātes pa-
kāpi, saņems piemaksu 8% apmērā no 
zemākās mēneša darba algas likmes. 
Kvalitātes pakāpju iegūšana turpināsies 
un, lai 2013./2014. mācību gadā iegūtu 
attiecīgu pakāpi,  ir jāpiesakās  līdz 9. 
septembrim. Skolas ir saņēmušas visu 
nepieciešamo informāciju, kā tas norisi-
nāsies. 

Zināmas izmaiņas noteikti ienesīs 
arī Ministru kabineta 2. jūlija noteikumi 
Nr. 363 „Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifi kāciju un pedagogu profesionā-
lās kvalifi kācijas pilnveides kārtību”, kuri 
paplašina pedagogu iespējas pārkvali-
ficēties atbilstoši situācijai. Un situācija 
šobrīd ir tāda, ka skolēnu skaits turpina 
samazināties, tātad saglabāsies  arī ap-
vienotās klases, līdz ar to arī vajadzība 
strādāt dažādās izglītības pakāpēs.

Viss norit ļoti strauji, liekas tikko 
beidzās mācību gads, kad jau klāt jau-

ns 1. septembris, arī tas aizsteigsies ātri 
vien un klāt būs Skolotāju diena, kuru 
atzīmējam oktobra pirmajā svētdienā. 
Novada dome Skolotāju dienas pasāku-
mam atvēlēja Ls 410. Par cik tādas ļoti 
vienotas nostājas, ko darīsim Skolotāju 
dienā nebija, tad izvēlējāmies piedāvāt 
pedagogiem braucienu uz Rēzekni – ie-
pazīties ar Latgales vēstniecību „GORS” 
un  apmeklēt kādu koncertu jaunajā 
koncertzālē. Brauciena laiks ir atkarīgs 
gan no transporta, gan koncerta laika. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir so-
lījusi augustā uz konferenci Rīgā par iz-
glītības jautājumiem aicināt gan izglītības 
pārvalžu vadītājus un darbiniekus, gan 
izglītības iestāžu vadītājus. Aicinu skolu 
direktorus būt atsaucīgiem, lai gūtu jau-
nāko informāciju un par to augusta pe-
dagoģiskās padomes sēdēs varētu infor-
mēt savus kolektīvus.

  Elga Ūbele,
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras

pārvaldes vadītāja 

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) 
Attīstības padomes izveidotā komisija, 
kuru vadīja Auces novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Vija Keršus, bet viņas 
vietnieces pienākumus veica ZPR admi-
nistrācijas vadītāja Santa Ozola, pabeigusi 
konkursa pirmajai kārtai pieteikto pašval-
dību darba izvērtēšanu.  Zemgalē  konkur-
sa pirmajai kārtai bija pieteikts visvairāk 
dalībnieku, deviņas pašvaldības – Jelga-
vas un Jēkabpils pilsētas, kā arī ar Auces, 
Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Jēkabpils, 
Rundāles un Ozolnieku novadi. Turklāt 
septiņas no tām šāda veida konkursā pie-
dalās pirmo reizi.

Līdzdalība šai konkursā nav vien-
kārša – vispirms pašvaldības darbinieku 
komanda gatavoja pieteikuma veidlapu, 
kur pašvaldībā paveiktais bija jāapraksta 
vairākās sadaļās – pašvaldība kultūrai, 

Zemgalē noslēgusies konkursa „Eiropas Gada pašvaldība 2013” 
pirmā kārta. Varam lepoties ar sasniegumiem. 

„Rūmē” viesus sagaidīja Anda Svarāne etnogrāfiskajā sēļu tērpā.

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS2013. gada 15. augusts  Nr. 7 (42)



2013. gada 15. augusts2

Turpinājums no 1. lpp.

pašvaldība integrācijai un iekļaušanai, 
pašvaldība veselībai, pašvaldība Eiropas 
savienības vērtību popularizēšanai. Ap-
rakstā atspoguļojām gan pašvaldības fi-
nansējumu šīm aktivitātēm, gan īstenotos 
pasākumus, realizētos projektus, sadarbī-
bu ar nevalstiskajām organizācijām. Tāpat 
apkopojām fotomateriālus un dokumen-
tus, kas pieminētos datus pamato. Kon-
kursa vērtēšanas komisija, kurā strādāja  
Zemgales Plānošanas Reģiona adminis-
trācijas, Tērvetes un Vecumnieku novada 
speciālisti, rūpīgi iepazinās  ar sagatavoto 
informāciju, kā arī apmeklēja katru no paš-
valdībām. 

Jēkabpils novadu konkursa komisi-
ja apmeklēja 16. jūlija pēcpusdienā, un 
arī šim notikumam tika veikti nopietni sa-
gatavošanās darbi, kuros iesaistījās gan 
administrācijas, gan pagastu pārvalžu 
speciālisti. 

Komisija savu vizīti novadā uzsāka 
ar Aleksandra Grīna piemiņas vietas ap-
meklējumu Kalna pagastā, tālāk ceļš tur-
pinājās uz nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” 
rehabilitācijas centru „Dūjas”, kur viesus 
uzņēma fonda vadītāja Elita Keiša. Tā 
kā ceļš caur novada teritoriju ir garš un 
mūsu interesanto objektu skaits – ļoti 
liels, komisiju pavadīja pašvaldības dar-
binieki – Edvīns Meņķis, Jānis Subatiņš, 
Gunta Dimitrijeva, Aivis Kokins, Ritma Ru-
bina, un katrs no viņiem brauciena laikā 
raksturoja savas sfēras sasniegumus un 
novada darbību kopumā. 

Tālāk vērtēšanas komisija devās uz 
Zasas centru, pa ceļam aplūkojot Leimaņu 
Tautas namu un Latvju zīmju parku. Zasā 
apmeklējums turpinājās ar vizīti biedrības 
„Noskaņa” telpās un amatniecības centra 
„Rūme” apskati. „Rūmē” viesus sagai-
dīja biedrības „Sēļu pūrs” vadītāja Anda 
Svarāne etnogrāfiskajā sēļu tērpā un ļoti 
iespaidīgi raksturoja nopietno darbu, ko 
šī centra tapšanā ieguldījusi pašvaldība 
ciešā sadarbībā ar biedrību. Apskatītas 
tika arī pagājušajā gadā renovētās Zasas 
vidusskolas pirmsskolas iestādes telpas, 
kā arī kultūras nams un izstāžu zāle, kur 
bija skatāma Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde. 

Nākamā pietura – Slates sabiedris-
kais centrs, kur viesi iepazinās gan ar šīs 
vietas darbību, gan ar Slates vēsturisko 
mantojumu, kā arī saņēma dāvanā nu-
pat izdoto Jura Urtāna grāmatu „Slate un 
Slates sils. Folklora un arheoloģija”. Vizī-
te turpinājās Rubenes kultūras namā, kur 
pagasta pārvaldnieces Intras Kurmes un 
kultūras mana vadītājas Intas Tomānes va-
dībā notika iepazīšanās gan ar parku, gan 
ar starptautiskās sadarbības projekta ie-
tvaros tapušajiem fotoizstādes stendiem, 
gan ar LEADER projekta rezultātā aprīkoto 
kultūras nama zāli. 

Tālāk ceļš veda uz bijušo Kaldabru-
ņas skolu, kur šobrīd darbojas biedrība 
„Ūdenszīmes”. Šeit komisiju sagaidīja 
biedrības pārstāvji, kā arī tās vadītāja un 
novada sabiedrisko attiecību speciālis-
te Ieva Jātniece. Tika aplūkoti gan siena 
skulptūru plenēra darbi un ārstniecības 
augu dārziņš, gan svaigi atremontētā Pļa-
vas muzeja zāle ar pirmo tās eksponātu – 
Kaldabruņas Māras jostu īpašā stendā; tā-
pat komisija tika iepazīstināta ar nevalstis-
ko organizāciju darbību novadā kopumā. 
Sēlisku maltīti omulīgajā biedrības virtuvē 
bija sarūpējušas Z/S „Kalnieši” prasmīgās 
pavāres. 

Sekoja brauciens uz Dunavas pa-
matskolu un sabiedrisko centru, pēc tam 
– uz autosporta kluba „Slīterāni” izveidoto 
mototrasi. Šai trasē viesus sagaidīja bied-
rības vadītājs Andis Bikaunieks, ar patie-
su aizrautību raksturojot kluba darbību, 
tāpat – bija skatāmi paraugdemonstrē-
jumi, un daudzus komisijas dalībniekus 
aizkustināja jaunākā kluba biedra – piec-
gadīga sportista – prasmes un azarts.

Vizīte noslēdzās Ābeļu pagastā, kur 
tika aplūkota estrāde, sporta laukums un 
zāle. 

Šī diena visiem tās dalībniekiem iz-
vērtās ļoti noslogota, taču – patīkamām 
emocijām pārpilna. Kā atzīmēja novada 
darbinieki – pašiem ir prieks un lepnums 
par to, cik daudz skaista un laba ir mūsu 
pašvaldībā. Izpilddirektors Jānis Subatiņš 

īpaši atzīmēja katra darbinieka un ne-
valstiskās organizācijas pārstāvja prasmi 
pārliecinoši, ar lielu entuziasmu prezentēt 
savu veikumu. Tāpat – novada vadība pa-
teicas visiem darbiniekiem, biedrību pār-
stāvjiem un iedzīvotājiem par lielo darbu, 
kas ieguldīts, lai dzīve mūsu novadā kļūtu 
aizvien skaistāka un interesantāka. 

Mūsu veikums ir novērtēts – konkur-
sa nākamajai kārtai nacionālā līmenī no 
Zemgales ir izvirzītas trīs pašvaldības 
– Iecavas un Jēkabpils novada, kā arī 
Jelgavas pilsētas. Tāpat komisija četrām 
pašvaldībām nolēma konkursa laureāta 
godu piešķirt atsevišķās nominācijās – 
Pašvaldība kultūrai, Pašvaldība integrā-
cijai un iekļaušanai, Pašvaldība veselībai 
un Pašvaldība ES vērtību popularizēšanai. 
Gan trīs galveno balvu, gan atzinības bal-
vu ieguvējas pašvaldības paziņos konkur-
sa pirmās kārtas noslēguma sarīkojumā, 
kas 13. augustā notiks Jelgavā.

Varam patiesi lepoties ar paveikto – jo 
gan Iecavas novads, gan Jelgavas pilsēta 
ir krietni lielākas pašvaldības, kas nozīmē 
arī plašākas finanšu iespējas. Mēs esam 
izcēlušies ar savu entuziasma pilno un 
nesavtīgo darbu, daudzajiem starptau-
tiskajiem projektiem, atbalstu iedzīvotāju 
iniciatīvām un neparastākiem radošiem 
risinājumiem. Darbs turpinās – gatavosi-
mies konkursa otrajai kārtai, kas notiks jau 
septembra mēnesī. 

Ieva Jātniece

Ieva Jātniece demonstrē 
Māras jostu.

Tikšanās Rubenes 
kultūras namā.

Leimaņu pagastā.

Andis Bikaunieks stāsta par autosporta klubu 
„Slīterāni”.



2013. gada 15. augusts 3

Turpinājums 4. lpp.

Kopumā izskatīti 32 jautājumi.
1. Par zemes ierīcības projekta „Klāviņi”, 
Dignājas pagasts. 
2. Par zemes ierīcības projekta „Ziedi”, 
Kalna pagasts,  apstiprināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ap-
tieka 5, Rubeņi, Rubenes pagastā, Jēkab-
pils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (Ābeļu pagastā).
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi (Kalna pagastā).
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu (Rubenes pagastā).
7. Par zemes gabalu izņemšanu no rezer-
ves zemes fonda saraksta. 
8. Par zemes gabalu izņemšanu no rezer-
ves zemes fonda. 
9. Par dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-5, Bro-
dos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā 
pārplānošanu – vienkāršoto renovāciju.
10. Par īres tiesību piešķiršanu. 
11. Par īres tiesību piešķiršanu. 
12. Par īres tiesību piešķiršanu.
13. Par apkures katlu nodošanu lietošanā 
SIA „Sēldedze”.
14. Par videi degradējošu ēku nojaukšanu 
(Kalna, Leimaņu pagastā).
15. Par medību tiesību izmantošanu 
Jēkabpils novada pašvaldības un RZF 
(rezerves zemes fondā) ieskaitītajos ne-
kustamajos īpašumos Dunavas pagastā, 
Jēkabpils novadā.
16. Par Jēkabpils novada pašvaldības 
kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbildīgā 
darbinieka  apstiprināšanu kapitālsabied-
rībās.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
novērtēšanas komisijas darbību.
18. Par administratīvās komisijas izveido-
šanu un komisijas locekļu ievēlēšanu.
19. Par izsoles komisijas izveidošanu un 
komisijas locekļu ievēlēšanu. 
20. Par apbalvojumu piešķiršanas komisi-
jas izveidošanu un komisijas locekļu ievē-
lēšanu.
21. Par Iepirkuma komisijas izveidošanu 
un komisijas locekļu ievēlēšanu.
22. Par Interešu izglītības programmu un 
sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas ko-
misijas izveidošanu un locekļu ievēlēšanu. 
23. Par Jēkabpils novada vēlēšanu komi-
sijas izveidošanu.
24. Par brīvpusdienu piešķiršanu skolē-
niem no 01.09.2013.
25. Par līdzekļu piešķiršanu novada skolo-
tāju dienas pasākumam.
26. Par atļauju izmantot papildus līdzekļus 
Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas 
vidusskolas cokolstāva remontam.

JĒKABPILS NOVADA DOMES 2013. gada 25. jūlija 
SĒDĒ IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI

27. Par pārstāvja apstiprināšanu dalībai 
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības 
padomē.
28. Par nokavētā nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājuma un nokavējuma naudas 
piedziņu bezstrīda kārtībā. 
29. Par darba dienu pārcelšanu 2014.
gadā.
30. Par Jēkabpils novada domes priekš-
sēdētāja atvaļinājuma piešķiršanu.
31. Par īres tiesību piešķiršanu.
32. Par nekustamā īpašuma Dzenīši, 
Dignājas pagastā Jēkabpils novadā 
atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu.

Būtiskākie pieņemtie lēmumi: 

Par dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-5, 
Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils no-
vadā pārplānošanu – vienkāršoto reno-
vāciju.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei 

veikt trīsistabu dzīvokļa Aldaunes ielā 1A-
5, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils no-
vadā pārplānošanu – vienkāršoto renovā-
ciju saskaņā ar sertificēta arhitekta Ineses 
Savinas, arhitekta prakses sertifikāts Nr. 
10-0409, izstrādāto tehnisko projektu un 
Jēkabpils novada pašvaldības būvinže-
niera S. Dimanta izstrādāto Lokālo tāmi.

2. Atļaut Ābeļu pagasta pārvaldei 
veikt dzīvokļa pārplānošanu – vienkāršoto 
renovāciju no esošajiem 2013. gada bu-
džeta līdzekļiem un iztrūkstošos līdzekļus 
plānot 2014. gada budžetā. 

Par videi degradējošu ēku nojauk-
šanu (Kalna, Leimaņu pagastā)

Jēkabpils novadā, pamatojoties uz 
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirek-
tora rīkojumu Nr. 2-5/13/32 tika izveidota 
komisija, kuras uzdevums bija  apsekot 
videi degradējošas ēkas Kalna un Leima-
ņu pagastos. Komisija apsekoja sekojo-
šus īpašumus un konstatēja:

1. Zemes īpašums „Vienība”, 
Kalna pagastā ar apzīmējumu kadastrā 
56660060305, kas ir piekritīgs pašvaldī-
bai;

1.1. Uz zemes vienības atrodas 
ūdenstornis, tas nedarbojas un atrodas 
sliktā tehniskā stāvoklī – plaisas sienās 
visā torņa augstumā;

1.2. Uz zemes vienības atrodas naf-
tas iekārtas, kas nedarbojas. Tās ir metāla 
tvertnes, kuru daļa atrodas zem zemes un 
neliela daļa sētas.

1.3. Inženierbūves būtu nepiecie-
šams demontēt, jo apdraud cilvēku dro-

šību, tās rada degradējošu vidi Dubultu 
ciema teritorijā Kalna pagastā.

2. Zemes īpašums „Pakalnes fer-
ma”, Kalna pagastā ar apzīmējumu ka-
dastrā 56660040112;

2.1. Uz zemes vienības atrodas liel-
lopu fermas divi korpusi, kuri savienoti ar 
barības virtuvi, katlumāja ar metāla skur-
steni, garāža, noliktava, skābbarības bed-
res. Ēkas un inženierbūves atrodas sliktā 
tehniskā stāvoklī, tās ir daļēji sabrukušas.

2.2. Ēkas būtu nepieciešams de-
montēt, jo tās rada degradējošu vidi un 
apdraud cilvēku drošību.

3. Zemes īpašums „Mežgale 2”, 
Leimaņu pagastā ar apzīmējumu kadas-
trā 56740050158, kas ir piekritīgs pašval-
dībai;

3.1. Uz zemes vienības atrodas kat-
lumāja, tas nedarbojas un atrodas sliktā 
tehniskā stāvoklī;

3.2. Ēku būtu nepieciešams demon-
tēt, jo tā rada degradējošu vidi un ap-
draud cilvēku drošību.

4. Zemes īpašums „Lejas Airītes”, 
Leimaņu pagastā ar apzīmējumu kadastrā 
56740050110, kas ir piekritīgs pašvaldībai;

4.1. Uz zemes vienības atrodas kū-
tiņas, ko kādreiz izmantojuši ciema iedzī-
votāji, tagad tās neizmanto, daļa no tām ir 
sabrukušas;

4.2. Ēkas būtu nepieciešams de-
montēt, jo tās rada degradējošu vidi un 
apdraud cilvēku drošību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu 
un 15. panta 2. punktu, 2013. gada 17. 
jūlija apsekošanas aktu Nr. 21 un ņemot 
vērā Jēkabpils novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komitejas ierosinā-
jumus,

 Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut nojaukt vidi degradējošas 

ēkas/būves, kas atrodas Kalna pagastā 
uz zemes vienībām ar apzīmējumu ka-
dastrā 56660060305; 56660040112 un 
Leimaņu pagastā uz zemes vienībām 
ar apzīmējumu kadastrā 56740050158; 
56740050110, neveicot ēku novērtējumu.

2. Atļaut slēgt vienošanos Jēkab-
pils novada domes priekšsēdētājam ar 
firmu, kas apņemas veikt ēku/būvju no-
jaukšanu un kārtot visus ar nojaukšanu 
saistītos saskaņojumus un dokumentus, 
par atlīdzību saņemot ēku/būvju nojauk-
šanas rezultātā iegūtos materiālus.

3. Pēc ēku/būvju nojaukšanas iz-
slēgt tās no pašvaldības bilances un no 
Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra.
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turpinājums no 3. lpp.

4. Uzdot Īpašuma apsaimniekoša-
nas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai 
veikt atbalstošus pasākumus saistībā ar 
ēku/būvju demontāžu, kas atrodas uz 
Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītošas 
zemes.

5. Noteikt atbildīgos par lēmuma 
izpildi – Īpašuma apsaimniekošanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļu, Kalna 
pagasta pārvaldes vadītāju un Leimaņu 
pagastu pārvaldes vadītāju.

Šis lēmums jau faktiski ir izpildīts. 
Attēlos aplūkojami lēmumā iekļautie 
objekti pirms to nojaukšanas, kā arī – 
nojaukšanas process.

Aicinām arī novada iedzīvotājus, 
kuru privātīpašumā atrodas vidi degra-
dējošas būves, interesēties pašvaldībā 
par to nojaukšanas iespējām!

Par Jēkabpils novada pašvaldības 
kapitāldaļu turētāja pārstāvja un atbil-
dīgā darbinieka  apstiprināšanu kapi-
tālsabiedrībās.

 Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkabpils novada paš-

valdības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi 
(Edvīns Menķis) par Jēkabpils novada 
pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi 
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģ. Nr. 
55403015551) ar 2013. gada 20. jūniju.

2. Apstiprināt Jēkabpils novada paš-
valdības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi 
(Edvīns Menķis) par Jēkabpils novada 
pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvi 
SIA „Jēkabpils autobusu parks” (reģ. Nr. 
45403003245) ar 2013. gada 20. jūniju.

3. Apstiprināt par pašvaldībai pie-
derošajās kapitālsabiedrībā SIA „Zasas 
aptieka” (reģ. Nr. 55403005341) kapitāla 
daļu turētāja pārstāvi Jēkabpils novada 
pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņ-
ķi (Edvīns Menķis) ar 2013. gada 20. jū-
niju.

4. Apstiprināt par pašvaldībai piede-
rošajās kapitālsabiedrībā SIA „Rubenes 
aptieka” (reģ. Nr. 45403005388) kapitāla 
daļu turētāja pārstāvi Jēkabpils novada 
pašvaldības priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi 
(Edvīns Menķis)  ar 2013. gada 20. jūniju.

5. Apstiprināt par pašvaldībai piede-
rošajās kapitālsabiedrībā SIA „Rubenītis” 
(reģ. Nr. 45403015761) kapitāla daļu turē-
tāja pārstāvi Jēkabpils novada pašvaldī-
bas priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi (Edvīns 
Menķis) ar 2013. gada 20. jūniju.

6. Apstiprināt par atbildīgo darbinie-
ku Jēkabpils novada pašvaldības izpild-
direktoru Jāni Subatiņu kapiltālsabied-
rībā: SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (reģ. 
Nr. 55403015551), SIA „Jēkabpils auto-
busu parks” (reģ. Nr. 45403003245), SIA 
„Zasas aptieka” (reģ. Nr. 55403005341), 
SIA „Rubenes aptieka” (reģ. Nr. 

45403005388), SIA „Rubenītis” (reģ. Nr. 
45403015761).

7.  Noteikt, ka pašvaldībai 100% pie-
derošajās kapitālsabiedrībās kapitāldaļu 
turētāja pārstāvis un atbildīgais darbi-
nieks atlīdzību nesaņem.

Par pašvaldības nekustamā īpašu-
ma novērtēšanas komisijas darbību.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
Izbeigt ar 26.08.2010. domes sēdes lē-
mumu (protokols Nr. 10, 48.§) izveidotās 
pašvaldības nekustamā īpašuma novērtē-
šanas komisijas darbību.

Par administratīvās komisijas izvei-
došanu un komisijas locekļu ievēlēša-
nu.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Ievēlēt administratīvo komisiju 6 

(sešu) locekļu sastāvā: Sandra Vecum-
niece, Aļona Semeiko, Ingrīda Irbe, Rita 
Baltarunķe, Anita Lemaka, Gints Audzītis.

Par izsoles komisijas izveidošanu 
un komisijas locekļu ievēlēšanu.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot  pastāvīgu Jēkabpils no-

vada pašvaldības izsoles komisiju 5 (pie-
cu) locekļu sastāvā. 

2. Ievēlēt izsoles komisijas sastāvā: 
Rasma Mazulāne, Dzidra Nartiša, Biruta 
Vaivode, Modris Pavārs, Andis Bikau-
nieks.

Par apbalvojumu piešķiršanas ko-
misijas izveidošanu un komisijas lo-
cekļu ievēlēšanu.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Jēkabpils novada apbal-

vojumu piešķiršanas komisiju 5 (piecu) 
cilvēku sastāvā.

2. Ievēlēt Jēkabpils novada apbal-
vojumu piešķiršanas komisiju sekojošā 
sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs ir Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājs.

Edvīns Menķis, Gints Audzītis, Uldis 
Auzāns, Modris Pavārs, Jānis Subatiņš.

Par Iepirkuma komisijas izveidoša-
nu un komisijas locekļu ievēlēšanu.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Iepirkuma komisiju 5 (pie-

cu) cilvēku sastāvā.
2. Ievēlēt Iepirkuma komisiju sekojo-

šā sastāvā: Maruta Cankale, Ilvija Daņiļe-
viča, Airīte Liepiņa, Uldis Auzāns, Jānis 
Subatiņš. 

Par Interešu izglītības programmu 
un sporta skolas mērķdotāciju sadalī-
šanas komisijas izveidošanu un komi-
sijas locekļu ievēlēšanu.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Interešu izglītības prog-

rammu un sporta skolu mērķdotāciju sa-
dalīšanas komisiju 3 (trīs) locekļu sastāvā.

2. Ievēlēt Interešu izglītības program-
mu un sporta skolu mērķdotāciju sadalī-
šanas komisiju sekojošā sastāvā: Ludmila 
Bērziņa, Biruta Vaivode, Aivis Kokins.

Par brīvpusdienu piešķiršanu sko-
lēniem no 01.09.2013.

Pamatojoties uz administrācijas un 
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmes 
Zasas pagasta pārvaldē 01.07.2013. ie-
rosinājumu, deputātu Ināras Blumbergas 
un Ulda Auzāna (Jēkabpils Reģionālā 
Partija) iesniegumu; Jēkabpils novada 
pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas 
Ritmas Rubinas un Jēkabpils novada bā-
riņtiesas priekšsēdētājas Inas Gusāres 
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Ievēlētās novada 
domes komitejas

Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā:
Priekšsēdētājs – Edvīns Meņķis – 
tālr.: 26595678, 
edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv
Gints Audzītis
Andis Bikaunieks
Uldis Auzāns
Ināra Blumberga
Olita Spēka
Anita Lemaka
Aivars Vanags
Andis Timofejevs

Attīstības un tautsaimniecības 
komiteja  7 locekļu sastāvā 
Priekšsēdētājs – Aivars Vanags – 
tālr.: 29204384, aivars_van@inbox.lv
Aivis Kokins
Ieva Jātniece
Anita Lemaka
Modris Pavārs
Edmunds Erdlāns
Andis Timofejevs

Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komiteja  7 locekļu sastāvā:
Priekšsēdētāja – Olita Spēka – 
tālr.: 27008981, olita.speka@inbox.lv
Gints Audzītis
Armands Ķiploks
Uldis Auzāns
Aivis Kokins
Ieva Jātniece
Daiga Ģeidāne

iesniegumiem par brīvpusdienu piešķir-
šanu Jēkabpils  novadā deklarētajiem 
bērniem, kuri mācās novada skolās; liku-
mu „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 
4. punktu, 21. panta 1. daļas 27. punktu 
un ņemot vērā Jēkabpils novada domes 
Attīstības un tautsaimniecības komitejas, 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas un Finanšu komitejas ierosinā-
jumus

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt brīvpusdienas pirms-

skolas grupu, 3. – 12. klases, Jēkabpils 
novadā deklarētajiem skolēniem, kuri mā-
cās novada skolās, apstiprināto izcenoju-
mu apjomā, no 2013. gada 1. septembra 
līdz 2014. gada 31. maijam.

2. Uzdot novada pagasta pārval-
dēm palielināt ieņēmumu bāzi vai izdevu-
mu sadalījumu. Administrācijai samazināt 
dotāciju pagastu pārvaldēm proporcionā-
li iedzīvotāju skaitam Ls 7384. Administrā-
cijai no ieņēmumiem (no līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem un neatbalstīto 
projektu līdzekļiem) budžeta grozījumos 
izdalīt pagasta pārvaldēm līdzekļus skolē-
nu ēdināšanas izdevumu nodrošināšanai 
Ls 5300.

3. Sociālajam dienestam līdz 2013.
gada 1. oktobrim sniegt informāciju par 
novada teritorijā deklarēto maznodrošinā-
to ģimeņu bērniem, kas mācās citu paš-
valdību izglītības iestādēs.

Par līdzekļu piešķiršanu novada 
skolotāju dienas pasākumam.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt novada skolotāju dienas 

pasākuma apmaksai Ls 410,00 (četri sim-
ti desmit lati 00 santīmi) no līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem.  

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai 
veikt grozījumus budžetā.

Par atļauju izmantot papildus lī-
dzekļus Jēkabpils novada Zasas pa-
gasta Zasas vidusskolas cokolstāva 
remontam.

Jēkabpils novada dome NOLEMJ:
Atļaut Jēkabpils novada administrā-

cijai iegūtos līdzekļus Ls 6779,60 (seši 
tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi 
lati 60 santīmi) no nekustamā īpašuma 
„Vīzāni” pārdošanas un Ls 1199,25 (viens 
tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi 
lati 25 santīmi)  no līdzekļiem investīcijām 
un pasākumiem, novirzīt Jēkabpils no-
vada Zasas pagasta Zasas vidusskolas 
cokolstāva remontam un iekļaut budžeta 
grozījumos.

Par pārstāvja apstiprināšanu dalī-
bai Zemgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomē.

Bērnu 
skaits 
vecumā 
līdz 5 
gadu 
vecuma
m

Bērnu 
skaits 
vecumā  
5 gadi un 
vairāk

Izglītoja
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skaits 
pirmssk
olā kopā

3.kla
se

4.kla
se

5kla
se

6.kl
ase

7.kla
se

8.kla
se

9.kla
se

10.kla
se

11.kla
se

12.kla
se 

Izglītojamo 
skaits 
novada  
izglītības 
iestādē 
kopā, kas 
deklarēti 
novadā

novadā 
deklarēt
o 
skolēnu 
skaits

pusdi
enas 
cena 
Ls 
dienā

pusdie
nu 
summa 
1 dienā

mācību  
dienu 
skaits 
01.09 
2013.- 
31.12 
.2013.

nepieciešam
ā summa 
brīvpusdien
ām Ls      
01.09 2013.- 
31.12.2013

mācību  
dienu 
skaits 
01.01. 
2014.- 
31.05.2
013.

nepiecieš
amā 
summa 
brīvpusdie
nām Ls      
01.01 
2014.- 
31.05.201
4

1 . 0 4 4 14 12 14 7 9 9 9 78-51= 27 27 1,1 29,70 74 2197,80 96 2851,2

1 1 13 9 7 5 6 4 6 51

2 . 8 7 15 5 3 3 5 7 7 8 53 53 0,4 21,20 74 1568,80 96 2035,2

3 . 5 2 7 5 0 3 2 5 5 2 29 29 0,4 11,6 74 858,40 96 1113,6

4 . 5 11 16 11 10 9 7 7 12 9 81-4=77 77 0,4 30,8 74 2279,20 96 2956,8

1 1 2 1 1 4

5 . 0 2 2 3 3 0 3 6 4 3 24 24 0,4 9,6 74 710,40 96 921,6

6 . 11 20 31 8 12 15 15 14 10 13 5 7 9
139-
2=137 137 0,5 68,5 74 5069,00 96 6576

1 1 1 2

7 . 29 46 75 46 40 44 39 48 47 44 5 7 9
404-
57=347 347 171,4 74 12 683,60 96 16454,4

4 14 9 8 6 6 4 6 57
t.sk. Citu pašvaldību 
bērni

Jēkabpils 
novada skolas

Kopā

Bērzgala 
pamatskola

Zasas vidusskola
t.sk. Citu pašvaldību 
bērni

Ābeļu 
pamatskola
t.sk. Citu pašvaldību 
bērni

Dignājas 
pamatskola
Dunavas 
pamatskola
Rubenes  
pamatskola
t.sk. Citu pašvaldību 
bērni

Pievienotajā tabulā redzams skolēnu skaits novada izglītības iestādēs, kā arī – 
kopējās izmaksas, kas nepieciešamas, lai šo pakalpojumu nodrošinātu.

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības 
likuma 17. panta 1. daļu un ņemot vērā Jē-
kabpils novada domes Finanšu komitejas 
ierosinājumus,

Jēkabpils novada dome NOLEMJ: 
Izvirzīt Jēkabpils novada domes deputā-
tu – domes priekšsēdētāju Edvīnu Menķi 
(Edvīns Menķis) kā pašvaldības pārstāvi 
ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona 
Attīstības padomē.

Par darba dienu pārcelšanu 2014.
gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2013. gada 25. jūnija rīkojumu Nr. 278 
Rīgā (prot. Nr. 36 32.§) „Par darba dienu 
pārcelšanu 2014. gadā” 1. punktu, Darba 
likuma 133. panta ceturto daļu no valsts 
budžeta finansējamās institūcijās, kurās 
noteikta piecu dienu darba nedēļa no 
pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba 
dienu no piektdienas, 2014. gada 2. mai-
ja, uz sestdienu, 2014. gada 10. maiju, un 
darba dienu no pirmdienas, 2014. gada 
17. novembra, uz sestdienu, 2014. gada 
22. novembri un 2. punktu ieteikt visām 
pašvaldībām, komersantiem un organi-
zācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, 
ievērot šā rīkojuma 1. punktu.

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 
Finanšu komitejas ierosinājumus, Jēkab-
pils novada dome NOLEMJ:

1. Pārcelt darba dienu no piektdienas, 
2014. gada 2. maija, uz sestdienu, 2014.
gada 10. maiju.

2. Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 
2014. gada 17. novembra, uz sestdienu, 
2014. gada 22. novembri.
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Kā mums ir veicies ar Attīstības programmas 
īstenošanu dzīvē?

Aicinām izteikt savu viedokli! 

2013. gadā Jēkabpils novada paš-
valdībā ir sagatavots pirmais uzrau-
dzības pārskats par Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2012. – 2018. ga-
dam īstenošanu un tas attiecas uz 2012. 
gadu. 

Pārskatā tiek analizēta Attīstības 
programmas ilgtermiņa un vidēja termi-
ņa kontroles rādītāju dinamika un īste-
notās aktivitātes. Lai analizētu tendenci, 
rādītāji tiek salīdzināti ar bāzes – 2011. 
gadu. 

Kopumā Jēkabpils novada attīstība 
2012. gadā vērtējama pozitīvi. Novada 
teritorijas attīstības indekss 2011. gadā, 
salīdzinot ar 2010. gadu, ir paaugstinā-
jies. Pašvaldība starp 110 novadiem pēc 
2011. gada datiem ieņem 72 vietu. Datu 
par 2012. gadu vēl nav. 

Bezdarba līmenis ir samazinājies 
par 2% un uz 2012. gada sākumu ir 
10,2%. Salīdzinājumā ar blakus nova-
diem Jēkabpils novadā ir zemāks bez-
darba līmenis, salīdzinājumam Salas no-
vadā – 12,3%, Krustpils novadā – 14,0%, 
Viesītes novadā – 13.4%, Aknīstes 
novadā –11,4, Līvānu novadā –16,6%, 
Ilūkstes novadā –11,5% un Jēkabpils 
pilsētā  – 10,6%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ap-
mērs uz vienu iedzīvotāju 2012. gadā 
nedaudz ir palielinājies – Ls 145,7, taču 
salīdzinājumam – Zemgales reģionā 
vidēji iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumi pašvaldībā uz vienu iedzīvotāju 
sastādīja Ls 252,3, Latgales reģionā – Ls 
182,1, Latvijā – Ls 252,3.

Demogrāfiskās slodzes līmenis 
2012. gadā ir samazinājies. 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 
2012.gada sākumu ir samazinājies par 
98 iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar bla-
kus novadiem Jēkabpils novadā ir viens 
no lielākajiem iedzīvotāju skaita sama-
zinājumiem (2007. – 2012.) – 8,2%. Ie-
skatam, Salas novadā – 3%, Krustpils 
novadā – 6,3%, Viesītes novadā – 8,1%, 
Aknīstes novadā – 8,9%, Līvānu novadā 
– 6,6%, Ilūkstes novadā – 7,9% un Jē-
kabpils pilsētā  – 3,5%.

2012.gadā pabeigta 17% realizācija, 
turpinās iesākto projektu realizācija.

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadar-
bību ar pašvaldību, kā arī izzinātu iedzī-
votāju viedokli par dzīvi novadā, novada 
attīstību Jēkabpils novada pašvaldība 
2012.gada decembrī veica iedzīvotāju 
aptauju. Iesniegtas kopumā 66 anketas. 
Analizējot anketu datus, redzam, ka in-
formāciju par pašvaldības darbu 39% 
respondentu iegūst laikrakstā „Brīvā 
Daugava”, tikai 8% respondentu infor-
mācijas iegūšanai izmanto pašvaldības 
mājas lapu www.jekabpilsnovads.lv. Pla-
šāku informāciju 18% respondentu vēlas 
iegūt par pašvaldības darbu kopumā un 
par konkrēto ciemu, kurā respondents 
dzīvo. Pašvaldības darbs kopumā drī-
zāk apmierina 77% respondentu, drīzāk 
neapmierina 15% respondentu. 23% 
respondentu ļoti neapmierina primārās 
veselības aprūpes pakalpojumi. 34% 
respondentu drīzāk neapmierina sociālā 
palīdzība un sociālie pakalpojumi. Paš-
valdības ceļu un ielu stāvoklis neapmie-
rina 32% respondentu.

Kā lielākie sasniegumi pašvaldībā 

2012. gadā minēti: 
•	 autoceļa Siliņi – Aknīste rekonstruk-

cija;
•	 Dubultu kultūras nama remonts;
•	 ēku siltināšanas projekts Zasā un Ru-

beņos;
•	 ielu apgaismojuma sakārtošana 

Zasā;
•	 veco graustu nojaukšana Kaldabru-

ņā;
•	 Rubeņu veloceliņš;
•	 mazo bērnu grupas atvēršana Duna-

vas skolā;
•	 īstenotie projekti.

Lietas ar ko Jēkabpils novadā var 
lepoties, respondenti ir norādījuši:
•	 koris „Putni”;
•	 deju kolektīvi;
•	 nevalstiskās biedrības;
•	 Slīterānu mototrase;
•	 folkloras kopa „Dignojīši”;
•	 skolu sakoptība;
•	 pārceltuves;
•	 siena dienas Kaldabruņā;
•	 sakoptā piemiņas vieta A. Grīnam;
•	 Zasas skolas izveidotie olimpiskie 

riņķi;
•	 Leimaņu Latvju zīmju parks

Ar pilnu Pārskata par Jēkabpils 
novada attīstības programmas 2012. – 
2018.gadam īstenošanu tekstu var ie-
pazīties novada mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv ejot uz saiti: http://www.
jekabpilsnovads.lv/lv/att_prog/ 

Dzidra Nartiša,
Teritoriālās plānošanas speciāliste

Jēkabpils novada pašvaldībā ir uz-
sākts darbs pie Saistošo noteikumu par 
vienotu īpašumu nosaukumu apzīmēju-
mu sagatavošanas.

Šie noteikumi regulēs to, kādām – 
cik lielām, kādā krāsā un formā – būs 
jābūt plāksnēm pie īpašumiem mūsu 
novadā. Noteikumi attieksies gan uz 
pašvaldības, gan privātajiem īpašu-
miem, un to izstrāde pašvaldībā ir obli-

gāta – tā ir viena no pašvaldības funkci-
jām. Vienota īpašumu apzīmējumu kār-
tība atvieglos šo īpašumu atrašanu gan 
mūsu teritorijas viesiem, gan arī, kas ir 
īpaši būtiski – palīdzības dienestiem.

Tāpat – skaisti un oriģināli izstrā-
dātas, šīs vienotās īpašumu zīmes var 
izveidoties par dekoratīvu, novada tēlu 
veidojošu elementu. 

Tādēļ lūdzam iedzīvotājus izteikt 

savu viedokli – kādām būtu jābūt šīm 
īpašumu zīmēm? Kādas krāsas izman-
tojamas? Vai tām jāsatur kādi simboli? 
Un kādi? 

Savus ieteikumus un ierosināju-
mus lūdzam sūtīt: 

Jēkabpils novada   zemes lietu 
speciālistei Ingrīdai Feldmanei: ingrida.
feldmane@jekabpilsnovads.lv 

vai arī informēt pa tālruni: 65220822 

Zasas kultūras nams rudenī veido jaunu deju kolektīvu, tāpēc aicinām visus dejotgribētājus  no 45  gadu vecu-
ma pieteikties Zasas kultūras namā,  vai pa tel.20371520. Tie, kas dejo, ir mūžam jauni! Gaidīsim mūsu pulkā.

 

Zasas kultūras namā top vēl viens deju kolektīvs!
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   Svētki asociējas ar lieliem darbiem, 
mēģinājumiem, skatēm, domām, kā būs 
un kas būs. Kaut tikai visi dalībnieki būtu  
veseli un labā formā. Un tas viss tā nopiet-
ni divu gadu garumā. Dejas un dziesmas 
skaistas, taču brīžiem likās... atkal tā pati 
mūzika jau skan, tā pati dziesma. Bet svēt-
kos viss salikts rakstos un zīmēs, kuras iz-
dejoja 15 000 dejotāju, un kopkorī sadzie-
dājās 15 067 dziedātāju, folkloras dienā 
Rīgas centru pieskandināja folkloras ko-
pas un kapellas. Kopā 40 600 dalībnieku.

Ceļš uz svētkiem sākās ar svinīgu 
dziesmu svētku karoga pacelšanu 30. jū-
nijā novada pagastos, no kuriem brauca 
dalībnieki uz Rīgu. Karogi plīvoja visu svēt-
ku nedēļu, apliecinot dalību svētkos.

Ir padarīts liels darbs, mēs esam go-
dam pārstāvējuši Sēliju (pirmo reizi gājie-
nā) un savu  novadu ar gandrīz 200 da-
lībniekiem, novada un pagastu vadītājiem. 
Novada koris „Putni”, Dunavas pagasta 
deju kolektīvs „Luste”, Dignājas pagasta 

Vesela nedēļa svētku sajūtas…

Dziedāšana ir mūsu sirdīs, mūsu 
prātus attur no ļauna un skubina uz 
labām, krietnām domām, jauka dzie-
dāšana der cilvēkiem par dzīva prieka 
avotu.

Ir aizritējis jau mēnesis, kad tvē-
rām pozitīvās emocijas un prieku 
Rīgā. Man šie bija 4. Dziesmu svētki 
un tās izjūtas vēl joprojām ir ļoti, ļoti 
pozitīvas. Ļoti priecē tas, ka koros 
dzied ļoti daudz jauniešu un noslēgu-
ma koncertā dziedot „Dvēseles dzies-
mu”, redzot asaras jauniešu acīs, pār-
ņēma sajūta, ko nevar izstāstīt. Viss 
notika pa īstam. Novēlu katram pie-
dzīvot šādus mirkļus. Sen konstatēju, 
ka pašdarbnieki ir īpaši cilvēki un viņu 
pulkā būt ir ļoti labi un interesanti. Pal-
dies visiem dziedātājiem par izturību, 
sapratni, tiekamies rudenī. 

Anita Ķikute 

Lepnums par to, ka mūsu no-
vads dziesmu svētkos tika pārstāvēts 
dažādos  tautas mākslas žanros un 
skaitliski daudz dalībnieku. Prieks par 
kolektīvu sniegumu un noformējumu, 
kur katrs kolektīvs bija ielicis gan iz-
domu, gan personīgos līdzekļus, lai 
izskatītos skaisti. Jēkabpils novads un 
kolektīvi kopumā centās veidot Sēlijas 
novada tēlu.

Jānis Subatiņš

folkloras kopa „Dignojīši”, Rubenes pa-
gasta  deju kolektīvi „Laude” un „Rasa”, 
folkloras kopa „Kāre”, Zasas pagasta deju 
kolektīvi „Solis” un „Dzirnupīte”. Šajos ko-
lektīvos mūsu novada ļaudis  skaistos tau-
tu tērpos, lepni par padarīto, jo dziesmu 
un deju svētki ir mūsu tautas vissvētākais 
mantojums. Uzturot dziesmu svētku tra-
dīciju dzīvu, mēs  gūstam daudz pozitīvu 

Pirmkārt paldies! Paldies vadītājai 
Aīdai, kultūras nama vadītājai Intai. Tas 
vien, ka mēs tur bijām, ir bezgala jauks, 
piepildīts un rosinošs pārdzīvojums.

Ja vien pašām būtu vairāk enerģi-
jas, operitivitātes visos pasākumos ak-
tīvāk piedalīties. Pati piepildītākā likās 
sadziedāšanās kanāla malā. Brīnišķīga 
sajūta – Latvija teritoriāli neliela valsts, 

emociju un vairojam to apkārtējā sabiedrī-
bā savā novadā un pagastā.

Paldies visiem atbalstītājiem – novada 
vadībai, pagastu pārvaldēm un ģimenēm, 
kuras dzīvoja mums līdzi visu svētku laiku.

Kā pateicību visiem kolektīvu vadītā-
jiem un dalībniekiem rudenī dāvāsim īpa-
šu pasākumu.

Inta Tomāne

bet tik daudz dziedošu, talantīgu cilvē-
ku.

Sadziedāšanās ar ex prezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu: saules dziesmas – saules 
daudzinājums.

Un kā alga par visiem mēģinājumiem, 
par darbiņu – iespēja pabūt  svētku nos-
lēguma lielkoncertā „Gaisma līgo Latvijā”.

Folkloras kopas „Kāre”  dalībnieces

Neticami, ka aizritējis jau mēnesis 
kopš  Dziesmu svētkiem, bet emocijas par 
Rīgā pavadīto laiku nav kļuvušas ne par 
toni bālākas. Noberztie papēži sadziedēti, 
sejas atguvušas normālu krāsu, un miega 
bads beidzot likvidēts. Visu negatīvo aiz-

mirsuši, mēs,  „Laudes” dejotāji,  uz mā-
jām paņēmām tikai prieku un gandarījumu 
par paveikto. 

Ierodoties Rīgā, uzreiz sākās mēģi-
nājumu process. Lai arī šķita, ka lielais 

DK „Laude” ar „Pērkonīti” no Losandželosas.

turpinājums 8. lpp.

Folkloras kopa „Kāre” konceta laikā.

Jēkabpils novada pašdarbnieku, 
kolektīvu vadītāju un novada vadības 
izjūtas un atzinumi, iespaidi un prieks 
par pavadīto laiku Rīgā un svētkiem ko-
pumā.
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karstums  teju, teju piekausēs mūs sta-
dionam, zinājām, ka ieguldītais darbs 
būs tā vērts. Atelpas brīžos iepazināmies 
arī ar ārvalstu tautiešiem no deju kopām 
„Pērkonītis” un „Namejs”, kuri uz svētkiem 
bija atbraukuši no tālās ASV. Lai arī ikdienā 
mūs šķir tūkstošiem kilometru, stadionā 
visi jutāmies kā savējie. 

Un kur nu bez jautrās svētku atmosfē-
ras! Protams – nevarējām iztikt bez dzies-
mām vēlos vakaros,  zobu pastas uz lie-
lāko guļavu sejas, nākamā rīta bezmiega 
un dīvainiem foto kadriem. Pēdējās dienas 
koncertā īsi pirms iznāciena spontāni dzi-
ma ideja radīt mazu ballīti turpat aiz stadio-
na vārtiem. Netraucēja ne nogurums, ne 
fakts, ka tikpat kā nepazinām viens otru. 
Jo kam gan tas viss rūp, ja prieks tā vien 
laužas uz āru?

Tomēr pats galvenais, Dziesmu un 
deju svētki  ir milzīga patriotisma deva vi-
sai latviešu tautai. Neatkarīgi no tā, kādu 
novadu, pilsētu vai valsti pārstāvam, svēt-
kos rodas sajūta, ka neviens un nekad 
latviešus nesalauzīs. Tādēļ arī stāvot tur, 
Daugavas stadionā, pēdējā koncerta finā-
lā, neradās ne mazākās šaubas – kāmēr 
vien latvieši dziedās un dejos, Latvija būs! 

Liene Radiņa, JDK „Laude”

Par emocijām, izjūtām un sajūtām 
dziesmu svētku laikā un pēc tam....

Ritma:  Emocijas ir ļoti jaukas un pa-
tīkamas. Joprojām ir sajūta, kā dziesmā: 
„Dzied mana dvēsele dzied...”. Esot uz 
Mežaparka estrādes, pretī skatītājiem, 
saproti, ka visa Latvijas tauta ir vienota 
dziesmās, kurās ir liels spēks un mīlestī-
ba uz dziesmu, Mēs savā korī esam ļoti 
centušies, un ar lielu gribasspēku un ne-
atlaidību sasnieguši savu pirmo, nozīmīgo 
mērķi, Gribas visiem koristiem novēlēt, lai 
veicas turpmāk un nepazūd īpašā attiek-
sme uz kori!

Kristīne: Laiks, kas tika pavadīts svēt-
kos, nav ne ar ko citu salīdzināms, jo visi 
tūkstoši bijām ar vienu mērķi, būt kopā un 
just sevī lepnumu par to, ka tu esi latvie-
tis. Izdziedāt to visu tēvzemes mīlestību 
dziesmās, no kurām brīžiem ne tika cēlās 
mati gaisā, bet nāca raudiens, raudiens 
par to, ka tu jūties piederīgs kaut kam – 
tas ir mūsu visu kopīgais LATVIJAI.

Ginta: Priecēja tas, ka dziesmu svēt-
ku darba grupa  bija sarūpējusi ballīti. Pro-
tams, naktis bija par īsām un dienas par 
garām, varbūt nedaudz. Un vislabākās sa-
jūtas, protams, noslēguma koncertā.

Dana:  Atskatoties uz laiku, ko pavadī-
jām dziesmu svētkos, emocijas un sajūtas 
katram bija un ir dažādas. Kam no emo-
cijām spiediens salēca, kam bezmiegs 
piemetās, kam pēkšņi balss pazuda, bet 
neskatoties ne uz ko mūs visus vienoja 
kopīgs mērķis – pieskandināt Mežaparka 

turpinājums no 7. lpp.

Koris „Putni”.
estrādi ar visskaistākajām lat-
viešu dziesmām, un mums tas 
izdevās. Kuriozas situācijas un 
smieklīgi atgadījumi mūs pavadī-
ja visu dziesmu svētku laiku, jau 
iebraucot Rīgā, mēs sapratām, 
būs jautri. Visemocionālākais 
brīdis un viskrāšņākā emociju 
gamma pārņēma tieši Noslēgu-
ma koncertā, tās sajūtas nemaz 
tā nevar aprakstīt, to katrs izjūt un 
sajūt savādāk. Žēl protams, ka 
tādas sajūtas var piedzīvot tikai 5 
gados reizi. Visa kora vārdā gribu 
pateikt lielu paldies Zasas pagasta pārval-
des vadītājam Jurim Krūmiņam par garšī-
go pārsteigumu svētdienas rītā, tā vitamī-
nu deva ko uzņēmām, ļāva mums izturēt 
vakara noslēguma koncertu un garo ceļu 
mājup. Tāpat arī gribu pateikt paldies tiem 
lieliem un maziem cilvēkiem, kas nežēlo-
ja savu brīvo laiku un sarūpēja zaļumus 
mūsu vainagiem. 

Novada koris „Putni”

Kad apņēmības pilni bijām gatavi 
dodoties  uz Dziesmu un Deju svētkiem, 
tikām patīkami pārsteigti,  neskatoties uz 
agro rīta stundu dunavieši mūs mīļi un 
laipni ar labavēlējumiem pavadīja un ceļa-
maizei mums tika dāvināts kliņģeris. 

Vispārejie Dziesmu un Deju svētki 
mūsu kolektīvam sen lolots sapnis, dau-
dzu gadu garumā. Dunavas pagastam tas 
nenoliedzami bija liels notikums, jo kā zi-
nāms, ka pašadrbnieki no mūsu pagasta 
Dziesmu svētkos nebija piedalījušies kopš 
1976. gada, kad piedalījās koris. Tāpēc 
mēs esam ļoti lepni, ka mūsu pagasta un 
kolektīva vārds ir izskanējis Dziesmu un 
Deju svētkos Rīgā.

Deju svētki deva tikai un vienīgi po-
zitīvas emocijas. Protams, visa pamatā ir 
grūts darbs, kas tika ieguldīts, lai sniegtu 
gandarījumu ne tikai skatītājiem, bet arī 
pašiem dalībniekiem.  Tā apziņa, ka es tur 
biju un es tur piedalījos, liek aizmirst visus 
grūtos brīžus. Gandarījums par padarīto 

atspēko visus smaguma brīžus laukumā.  
Daudziem no mums pats grūtākais bija 
sešu dienu prombūtne no mājām. Dejotā-
ji ir atvērti un smaidīgi cilvēki arī grūtajos 
brīžos, jo mēģinājumi nebija viegli, tomēr 
deja mūs visus vieno un dod spēku. 

Visiespaidīgākās emocijas guvām tie-
ši pēc noslēguma koncerta, kad  mums 
klāt pienāca nepazīstama sieviete un pa-
teicās par skaisto koncertu.  Tās emocijas, 
kas bija svētkos, saglabāsies visu mūžu. 
Neskatoties uz mūsu lielo nogurumu, arī 
gājiens sniedza jaunus spēkus un gan-
darījumu, kad gājiena laikā cilvēki sveici-
nāja un sauca uzslavas!  Prieks, ka mūsu 
pagasta vārds tika uzsaukts tik daudz! 
         Tas tikai vēlreiz apliecina, ka dziesma 
un deja vieno latviešu tautu! Nepārprota-
mi, piederību latviešu tautai var izjust  pie-
daloties šādos svētkos. Šīs izjūtas nav iz-
sakāmas vārdos!   Kolektīva dalībniekiem 
tas ir  ļoti svarīgi – izjust šo kopības sajūtu 
un mūsu latviešu tautas vienotības spēku.

Paldies par iespēju piedalīties svēt-
kos, paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu 
piedalīšanos un paldies tiem, kuri  visu 
svētku laiku domās bija kopā ar mums 
un sagaidīja mūs atgriežamies mājās.  
Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai, 
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājam  
A. Baltaruņķim par atbalstu.

Deju kolektīva „Luste” dalībnieki 
un vadītāja A. Ozoliņa

Deju kolektīvs „Luste”. 
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Sēļi bija mazākā no Baltu ciltīm, ne-
pelnīti aizmirsta vēstures griežos. Šogad 
pirmoreiz ejot zem Sēlijas vēsturiskā no-
vada karoga, biju lepna par to, ka tauta 
savas saknes zina, neatkarīgi no tās 
skaitliskā lieluma. Daži sīksti un garā ba-
gāti ļaudis – kā akadēmiķis Stradiņš, šo 
novadu atkal ir padarījuši redzamu un 
dzirdamu. Dziesmusvētku gājiens dod 
spēku tālākam darbam sava novada 
tradīciju saglabāšanai un tālākai izzinā-
šanai, lai staigājot parastu ikdienas soli 
atcerētos – es esmu sēlis!

Mans tērps, ko darinājuši amatnieki, 
pētot zīmējumus no arheoloģiskajiem izra-
kumiem, svētkos mirdzēja un rotājās it īpa-
ši. Sagšā, brunčos, rotās jūtams siltums 
no manas biedrības „Sēļu pūrs” amatnie-
kiem, kas katru dienu skaidu pa skaidai, 
domu pa domai, dzīparu pa dzīparam auž 
to, ko saucam par sēlisko dzīvesziņu. Vi-
duslaiku sievas sēļu tērps ir vēstnesis tam, 
ka sēļu gars atdzīvojas, un mūsu apziņā 
arvien vairāk ienāk īstās, patiesās vērtības.

Anda Svarāne

Paldies! Izjūtas un iespaidi pēc 
mēneša saglabājušies tik pat spilgti kā 
svētku norisēs. Pašdarbības kolektīvu 
dalībnieki un to vadītāji ir apbrīnas vērti, 
skatot viņu iestudētos priekšnesumus, 
viņu izturību saulē un lietū, mākā apgūt 
deju rakstus. Jāpriecājas, ka atvēlētā 
nauda ieguldīta tautas mākslā, lai sa-
glabātu mūsu senču mantojumu, lai šīs 
vērtības pārietu un mantotu nākamās 
paaudzes. Nedaudz sarūgtina organizē-
tāju attieksme pret pašiem dalībniekiem. 
Tā izspiest cilvēkus uz viņu entuziasma 
un aicinājuma, pārāk godīgi neliekas. Arī 
organizatoriskās nebūšanas daudzas at-
kārtojas. Man jālepojas, ka mūsu novadā 

ir tik daudz aizrautīgu cilvēku, kas uzticī-
gi daudzām kultūras norisēm Latvijā un 
novadā. Pirmo reizi ejot gājienā zem sēļu 
karoga, jāpateicas cien. akadēmiķim 
Jānim Stradiņam. Sēlijas vēsturiskais 
mantojums bija skatāms dzīvē. Apbrīna 
un sajūsma par svētku neredzēto at-
mosfēru un krāšņumu no vācu Parhimas 
delegācijas cilvēkiem. Pēc atgriešanas 
mājas saņēmu daudz pateicīgu vārdu 
no viņiem par šo viesošanos, par piedzī-
voto un redzēto. Sirsnīgs paldies visiem, 
kas piedalijās koncertos, kas gādaja par 
svētku sajūtām, par Sēlijas un novada 
vārda izskanēšanu.

Edvīns Menķis

Ir izdziedāti, izdejoti XXV Vispārē-
jie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, 
kuri ir kļuvuši par nacionālās nozīmes 
notikumu . Bet mēs  turpinām dzīvot 
svētku  gaisotnē. Svētki vieno dažādas 
paaudzes, profesijas, vieno novadus 
un pilsētas. Tradīcijas kopšanā ikdienā 
piedalās kolektīvu dalībnieki un vadītāji, 
kuriem nesavtīgi sniedz atbalstu ģime-
nes un draugi. Dziesmu un Deju svētki 
ir nepārtraukts process: tikko bijām fi-
nišā,  bet nu jau rudenī, aizsākot jaunu 
sezonu, būsim atkal starta līnijā.

Vissirsnīgākie pateicības vārdi 
visiem Jēkabpils novada amatierko-
lektīviem un vadītājiem par ieguldīto 
darbu, par daudzajiem mēģinājumiem 
līdz nakts melnumam, par atsaucību un 
centību.

Liels paldies Jēkabpils novada 
pašvaldībai un pārvaldēm par atsau-
cību un atbalstu, par jauniem tērpiem,   
par transporta nodrošināšanu visā ga-
tavošanās procesa starplaikā, par doto 
iespēju piedalīties Dziesmu un Deju 
svētkos.

Lielu paldies ir pelnījuši kultūras 
darbinieki par rūpēm ikdienā un svēt-
kos Viņi ir  kolektīvu galvenie balsti un 
iedvesmotāji.  Un, bez šaubām, liels 
paldies ģimenēm, pateicoties kuru at-
balstam, kolektīvu dalībnieki varēja pie-
dalīties mēģinājumos, skatēs, koncer-
tos, radoši izpausties un pilnveidoties.

Lai radošs un spēka pilns ir 
mūsu ceļš uz Latvijas  valsts simtga-
di 2018. gadā. 

Ludmila Bērziņa

Zem Sēlijas karoga
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Šajā vasarā norisinājās lielākais dzie-
dātāju un dejotāju gaidītākais pasākums 
– XXV Dziesmu un XV Deju svētki. Četru 
gadu laikā gan dejotāji, gan dziedātāji 
nopietni mācījās repertuāru, kā arī cīnījās 
skatēs, lai piedalītos šajos svētkos.

Pirmo reizi Jēkabpils novads gājienā 
gāja ar Sēlijas novada karogu, un Jēkab-
pils novadu pārstāvēja Zasas kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs „Solis”, Za-
sas vidusskolas deju kolektīvs „Dzirnupī-
te”, Jēkabpils novada koris „Putni”.

Piecos deju lieluzvedumos „Tēvu lai-
pas” Zasas jauniešu deju kolektīvs „So-
lis” izdejoja četras dejas: „Ai, zaļā birztali-

Dziesmu un deju svētki – tas ir 
spēks, emocijas, atbildība, lepnums un 
liels darbs, kas tiek ieguldīts jau vairākus 
gadus pirms svētkiem. Svētku noskaņa 
bija gan dalībniekiem, gan viņu tuvinie-
kiem, Latvijas iedzīvotajiem un viesiem.
Sadraudzējāmies ar diasporas kolektī-
viem no Štutgartes un Toronto. Sakrājās 
nogurums, bet mēs pratām relaksēties un 
atpūstāmies pie jūras.  Kolektīvs vairāk 

saliedējās, bija jūtama kopības sajūta, bi-
jām viens vesels. Piedzīvojām kuriozas si-
tuācijas stadionā, ko ierakstīsim kolektīva 
vēsturē. Mūs pārņēma spēcīgas emocijas 
deju koncerta – lieluzveduma noslēgumā, 
kad publika cēlās kājās. Īpašās sajūtas 
bija ejot gājienā zem Sēlijas karoga. Svētki 
dod spēku tālākam darbam tautas tradīci-
ju izzināšanā un izkopšanā. 

VPDK „Rasa” dalībnieki

Brīnišķīgi svētki, lai gan folkloras 
kopas dalībnieki piedzīvoja tikai divas 
dienas no svētkiem, tās tomēr bija no-
slēdzošās – 06. un 07. jūlijs!

Folkloras kopa „Dignōjīši” pirmajā 
dienā (06.07.) piedalījās zibrotaļās Es-
planādē, kanālmalas sadziedāšanās 
pasākumā, gavilēšanā Bastejkalnā, 
un kopā ar folkloras kopu „Raksti” 
kāpa uz galvenās folkloras dienas 
skatuves Esplanādē.

Visa folkloras diena aizvadīta ar 
patīkamām atmiņām un vienotības 
sajūtu. „Dignōjīši” bastejkalna virsotnē 
izgavilēja Dignājas sievu dziesmas, un 
uz galvenās folkloras dienas skatuves 
ieskandināja dziesmu „Spīdēja Sau-
leite” uzreiz pēc ex prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas uzrunas. Diena pilna 
ar emocijām, sauli un smaidošiem cil-
vēkiem, kas iemūžināti foto kadros. 
Vakarā kopīgi vērojām Deju lieluzve-
dumu „Tēva laipas” un gatavojām vie-
notas galvas rotas svētku gājienam.

Savukārt otrajā dienā (07.07.) fol-
kloristi, tāpat kā visi svētku dalībnieki 
devās svētku gājienā. „Dignōjīšiem” 
tika tas gods Jēkabpils novada vārdā 
nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
Protams, tika arī izmantota iespēja 
vērot klātienē un izdzīvot emocijas 
Dziesmu un Deju svētku noslēguma 
koncertā Mežaparkā. Priecēja arī tas, 
ka laika apstākļi bija labvēlīgi un vie-
nīgais kā tika izmantoti lietus mēteļi, 
bija to izklāšana uz zemes sēdvietām 
Mežaparkā.

Ar dziesmām uz lūpām folkloras 
kopa pavadīja abas svētku dienas, pat 
dodoties no noslēguma koncerta līdz 
autobusam, visi dziedāja. Priecēja, ka 
dziedāšanai pievienojās arī  citi līdzās 
ejošie cilvēki. Tā radot latviešu tautas 
vienotības sajūtu līdz pat mājām!

Ieva Dreimane,
Dignājas kultūras pasākumu 

organizatore  

ņa”, „Trejdeviņi Tēvuzeme”, „Tec, peleite”, 
„Gailis un vista”.

Savos svētku iespaidos dalās JDK 
„Solis” dalībnieks Kaspars Sēlis: „Deju 
svētki attaisnoja uz tiem liktās cerības – tie 
bija grandiozi svētki! Deju kolektīva vairāk 
kā 3 gadu ilgais gatavošanās un gaidīša-
nas process bija tā vērts, lai kopīgi uzde-
jotu ar citiem deju mīļotājiem un atstātu 
savas pēdas vēsturē. Lai arī dažam varbūt 
šķitīs, ka deju svētku nedēļa bija ļoti sma-
ga un kādam varbūt arī neērta, bet man 
tajā patika viss, gan prieki, gan bēdas!
Mēģinājumiem Rīgā atvēlētais laiks šoreiz 
bija neparasti īss, un lielākais uzsvars bija 

likts uz koncertiem, kas šoreiz bija veseli 
pieci. Liekas daudz, bet ja godīgi, gribē-
jās vēl. Jo tās sajūtas, atrodoties stadionā 
visas pasaules priekšā, kopā ar vēl pār-
desmit tūkstoš dalībniekiem, ir vienkārši 
neaizstājamas. Pēdējā koncertā nebija 
iespējams nesmaidīt, jo visi apzinājās, 
ka tas ir pēdējais, un otrreiz iespējas 
piedalīties tādā pasākumā var arī nebūt. 
Līdz ar to, soļi vairs nelikās tik svarīgi, kā 
vēlme izdzīvot to mirkli, izdzīvot vienu no 
tām daudzajām dejām, kuru tev ir dāvi-
nāta iespēja dejot. Smaids atplauka pats 
no sevis, un atmosfēra, kas valdīja tur, 
uz laukuma, bija kā vienā gigantiskā za-
ļumballē! Tirpas skrēja pār kauliem. Deju 
svētki bija pārbaudījums mums ne tikai kā 

Zasas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Solis” XXV Dziesmu un 
XV Deju svētku gājienā.
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dejotājiem, bet arī – kā komandai. Tā bija 
iespēja labāk iepazīt vienam otru, pavadīt 
kopā ilgāku laiku un, labākajā gadījumā, 
arī satuvināties. Tie ir neparasti mirkļi un 
visraibākās atmiņas, kas tik drīz nepazu-
dīs – kā no prāta, tā arī – no sirds.”

Katram svētku dalībniekam ir savas 
sajūtas un emocijas ar ko atcerēties šos 
svētkus. „Soļa” dalībniece Kristai Canka-
le dalās savos iespaidos: „Tā kā šie bija 
mani pirmie Dziesmu un deju svētki, tad 
tie tikai gaidīti divtik. Iespaidi un atmiņas, 
kas ir palikušas no svētkiem, ir spilgtas, 
neatkārtojamas un interesantas! Katrā 
ziņā, vēlos to visu piedzīvot atkal, jo tā 
kopības, satuvināšanās sajūta, ne tikai ar 
savu, bet arī citiem kolektīviem, ir lieliska. 
Viens otram sniedzām jaunas emocijas 
un pieredzi. Viennozīmīgi spilgtākā vasa-
ras nedēļa!”

Savukārt, JDK „Solis” dalībniece Lai-
la Tauriņa atceras: „Šie deju svētki man 
bija pirmie, tāpēc sajūtas ir neaprakstā-
mas. Atrasties tur kopā ar tik daudz de-
jotajiem ir gandarījums. Pirmā diena bija 
tāda dīvaina, mazliet neparasta, jo tu īsti 
nezini un nesaproti, kas jādara. Karstums 
mūs nepieveica, dejojām saules staros, 
kad likās, ka atrodies uz „pannas”. Uz-
stājoties koncertos, prieks bija redzēt tik 
daudz skatītāju, kas vēroja un novērtēja 
mūs. Katrs koncerts bija īpašs, jo tu sa-
proti, ka esi šeit ticis grūti strādājot. Ejot 
gājienā varēju priecāties, ka pārstāvu 
savu novadu. Atgriežoties mājās, mani 
pārņēma tāda tukšuma sajuta, kad īsti 
nesaproti, kas noticis. Bet pēc tam atkal 
iestājās ikdiena, tā teikt sava rutīna. Radi-
niekiem, draugiem, kas jautāja par Dzies-
mu svētkiem, noteikti, atbildēju, ka tie bija 
izdevušies.”

Mums visiem kopā tas ir prieks par 
padarīto darbu, sajūsma par koncertiem, 
kolektīvā valdošā jautrība, saulē pavadī-
tās garās stundas un iegūtais iedegums, 
atpūta pie jūras pirms koncertiem, sajus-
tais atbalsts no skatītājiem gājiena laikā. 
Esam pateicīgi par skaistajiem brīžiem 
gan mūsu deju kolektīva vadītājai Daigai 
Ģeidānei, gan pašvaldībai, gan mūsu tu-
viniekiem. Visi šie cilvēki ieguldīja savu 
laiku, mīlestību un arī finanses, lai mums 
visiem kopā būtu svētki un mirkļi iedves-
mai.

JDK „Solis” jauno deju sezonu sāks 
septembrī, lai sāktu apgūt jaunās dejas. 
Mūsu pulkā laipni aicināti jaunieši, kuriem 
tuva ir deja, un vēlme dejojot sniegt prie-
ku skatītājiem un pārstāvēt Jēkabpils no-
vadu. Uztikšanos mūsu koncertos!

JDK „Solis” dalībnieki:
Guna Pērkone,
Kaspars Sēlis,

Māris Sēlis
Krista Cankale

Laila Tauriņa

Mūsu dziesmu un deju svētku stāsts 
sākās agrā, agrā rītā (citiem tā vēl skaitī-
jās nakts), kad mēs pus aizmiguši sākām 
kravāt savas mantas iekšā autobusā. Cits 
pagulējis pāris stundas, cits nemaz, bet, 
lai tur vai kā, visiem bija jānokļūst līdz au-
tobusam, par tālāko ceļu jau parūpējās 
šoferītis.

Dažam ceļš uz Rīgu likās bezgalīgi 
garš un sēdeklis pārāk neērts, cits pama-
nījās visu ceļu nogulēt un jutās ļoti sarūg-
tināts, kad nokļuvām Rīgā un bija jākāpj 
ārā no autobusa, lai dotos uz pirmo mē-
ģinājumu. Bija jāaprod ar jauno laukumu 
un to, ka esi daļa no lielā zīmējuma. Vie-
na maza daļiņa no kaut kā, kas koncer-
tos lika skatītājiem aizturēt elpu ar domu 
– kas nu būs tālāk. Mēģinājumi, protams, 
bija grūti un nedomāju, ka kāds no dejo-
tājiem to varētu noliegt. Saule „cepināja” 
pilnā sparā un izsniegtās ūdens pude-
les dienas laikā ļoti noderēja, kad īsajos 
starpbrīžos varējām atpūsties un remdēt 
slāpes. Jau pēc pirmās dienas parādījās 
pirmie saules apdedzinātie deguni un ple-
ci, kas naktīs traucēja mierīgi gulēt, kad 
skolotājas beidzot bija mūs piespiedušas 
uz naktsmieru. Un paldies viņām par to, jo 
bez viņu uzstājības mēs, iespējams, nebū-
tu gulējuši nemaz. Bet nelielie apdegumi 
netraucēja turpināt mēģinājumus. Tā teikt 
– jo brūnāki kļuvām jo vairāk bijām iemā-
cījušies no jaunajiem deju zīmējumiem. 
Kad karstums kļuva neizturams, ūdens no 
pudelēm tika pielietots mērķiem, kam tas 
nebija paredzēts, proti, liets uz galvām, 
cepurēs un uz drēbēm, lai kaut vai mazliet 
atveldzētu saules sakarsēto ķermeni (un, 
protams, vienam otra apliešana sagādā-
ja jautrību). Patvērumu deju mēģinājumu 
starplaikos meklējām ēnā, ko veiksmīgi at-
radām zem kāda koka, ko pārnestā nozī-
mē varētu nosaukt par mūsu labāko drau-
gu turpmākajās dienās. Avīzē katram bija 
pa saldējuma kuponam, par kuru katrs 
saņēmām pa bezmaksas saldējumam, lai 
atvēsinātos ne tikai ārīgi, bet arī iekšķīgi. 
Lielu prieku, protams, sagādāja arī uguns-
dzēsēji, kas kādā neizsakāmi karstā dienā 
atveldzēties gribētājiem piedāvāja iespēju 
atvēsināties zem ūdens šalts, ko daudzi 
arī izmantoja. Kad ķermenis ir saules sa-
karsēts līdz tādam līmenim, ka liekas – vai-
rāk jau vairs nevar, tad paejot zem tādas 
aukstas ūdens šalts sajūtas ir burvīgas.

Un tad sākās koncerti. Pirmais bija 
ģenerālmēģinājums, kad beidzot varē-
jām parādīt skatītājiem visu to, ko bijām 
iemācījušies. Sajūtas, izejot skatītāju 
priekšā, bija neaprakstāmas. Tā apziņa, 
ka mēs esam viena maza daļiņa no tik lie-

Jauniešu deju kolektīva „Dzirnupīte” 
stāsts: 

la dejotāju pulka. Bet vienlaikus apzinājā-
mies, ka katra mazā daļiņa ir svarīga, jo 
lielais zīmējums sastāv no neskaitāmām 
mazām daļiņām. Un kas gan ir zīmējums 
ja tam trūkst kāda posma? Koncertos sa-
ņēmām milzīgu pozitīvās enerģijas lādi-
ņu, kas ļāva kājām nepagurt un smaidam 
turēties sejās. Gandrīz pēc katra koncerta 
bija kāds skatītājs, kas ejot uz autobusu 
piegāja klāt kādam no kolektīva un pa-
teicās par mūsu skaisto sniegumu. Tā 
bija ļoti patīkama apziņa, ka mēs citiem 
sagādājam tādu prieku. Šī apziņa deva 
gandarījumu par paveikto darbu. Pēc 
kāda koncerta devāmies uz savu nakts-
mītni, kad pamanījām, ka tur pat, mums 
blakus brauc otrs kolektīvs no Zasas un it 
kā grib sacensties ar mums. Tā nu notika 
neliela sacensība starp šoferīšiem – kurš 
izvēlēsies ātrāko ceļu, lai nokļūtu līdz sko-
lai. Abi kolektīvi ieradāmies praktiski vien-
laikus, bet bija apziņa, ka nav vēlēšanās 
gaidīt rindā uz dušām, tāpēc uz turieni ir 
jātiek pirmajiem. Tad arī parādījās ener-
ģija, kura jau šķita izsīkusi un uz mirkli 
pazuda domas par sāpošajām kājām un 
nogurumu. Viss kolektīvs vienotā skrējie-
nā ieskrēja skolā un uzraugu saucienu 
„Jūs esat pirmie!” pavadībā uzskrējām 
uz savu klasi un tad ātri uz dušām, kur, 
protams, arī bijām pirmie.

Dziesmu svētki bija neaprakstāms 
piedzīvojums katram no mums. Un, pro-
tams, mēs to visu nebūtu izdarījuši bez 
mūsu uzstājīgās, bet tomēr tik saprotošās 
skolotājas Daigas, kas piecieta visus mūsu 
stiķus un niķus un tāpat spēja mums palī-
dzēt nokļūt līdz tādam līmenim, kādā jābūt 
ikvienam dziesmu svētku dejotājam. Liels 
paldies jāsaka arī abām mūsu Ivetām (ku-
ras brīžiem bija bezjēdzīgi saukt atsevišķi, 
jo atsaucās abas, tāpēc arī saucām „Ive-
tas!”), kas par mums rūpējās visu nedēļu 
un jālūdz piedošana par to nervozēšanu, 
kuru mūsu dēļ nācās piedzīvot. Domāju, 
ka visi piekritīs, ka spilgtākās emocijas 
sagādāja ģenerālmēģinājums un pēdē-
jais koncerts. Ģenerālmēģinājums, jo tas 
bija pirmais koncerts lielā skatītāju pulka 
priekšā, un pēdējais koncerts, jo tad jau 
bija apziņa, ka tas ir mūsu pēdējais kon-
certs kā vienotam kolektīvam, tā kā daudzi 
nākamgad Zasā vairs nemācīsies. Pēdē-
jais iznāciens no kolektīva, kuru vienoja 
ne reti izrunātais teikums „Mēs esam ĢI-
MENE!”. Bet emocijas, kuras sagādāja 
dziesmu svētki, mēs nekad neaizmirsīsim. 
Protams, tās nedaudz izbālēs, bet kaut ko 
tādu nav iespējams aizmirst.

Dagnija Krukovska
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Jauniešu apmaiņas projekta „Where We Come from” 
aktivitātes Jēkabpils novadā 

Neskatoties uz to, ka mā-
cību gads jau  noslēdzies, Za-
sas vidusskolas jauniešiem šī 
vasara turpina sagādāt arvien 
jaunus piedzīvojumus. Tikko 
bija nodejoti  Deju svētku liel-
koncerta „Tēvu laipas” pēdējie 
deju soļi, bija jāsteidzas pieda-
līties jaunā izaicinājumā – pirms 
diviem gadiem Īrijā aizsāku-
šās sadarbības jauniešu apmaiņas projektos 
starp Īrijas, Norvēģijas, Spānijas, Lietuvas un 
Latvijas jauniešiem ietvaros, šovasar ārzemju 
jauniešus pie sevis uzņēmām mēs, lai nedē-
ļas garumā realitātē turpinātu mūsu martā iz-
veidotajā interneta blogā aizsākto aizraujošo 
virtuālo ceļojumu pa vietām, no kurienes mēs 
nākam, jo tāds ir mūsu jauniešu apmaiņas 
projekta „Where We Come from” mērķis – vei-
cināt dažādu valstu jauniešu līdzdalību un ie-
kļaušanos, popularizēt kultūru daudzveidību, 
kā arī veicināt jauniešu informētību un izpratni 
par dažādām vietām un kultūrām, iepazīties 
pašiem un iepazīstināt visus citus interesen-
tus ar savām dzimtajām vietām, cilvēkiem, ik-
dienas un svētku norisēm, ar visu, kas mums 
šķiet ievērības cienīgs, lai par to uzzinātu citi. 

Pirms vasaras aktivitāšu norises šajā 
projektā tika ieguldīts milzīgs sagatavošanās 
darbs. Katrā no projekta partneru organizāci-
jām tika izveidotas jauniešu grupas, kas sa-
nāca uz 20 radošās rakstīšanas nodarbībām, 
lai iepazītos ar radošās rakstīšanas metodi un 
izmēģinātu savus spēkus tajā, veiksmīgi nori-
sinājās projekta Iepriekšējās plānošanas vizīte 
Zasā no 26. līdz 29. martam, tika uzsākts un 
turpināts darbs pie interneta bloga papildinā-
šanas (http://wherewearefrom.blogspot.no), 
kā arī norisinājās organizatoriski vasaras akti-
vitāšu plānošanas darbi gan pie mums, Latvijā, 
gan katrā partneru organizācijā. Neskaitāmas 
elektroniskās vēstules, telefona zvani, īsziņas, 
sazināšanās sociālajos tīklos, piemēram, Fa-
cebook, liecināja, ka projekta aktivitāšu saga-
tavošanas process nav vienaldzīgs nevienam 
tā dalībniekam, kuri nevarēja vien sagaidīt, 
kad realitātē iepazīs Latviju un beidzot sastaps 
visus pārējos projekta dalībniekus.         

Beidzot milzīgais sagatavošanās darbs 
bija galā, un no 6. līdz 13. jūlijam atpūtas bāzi 
„Pērlīte” pieskandināja 40 dedzīgas balsis 
5 dažādās valodās, jo, lai arī projekta darba 
valoda ir angļu valoda, šeit kopā sanāca 10 
norvēģi, 10 spāņi, 10 lietuvieši un 10 latvieši 
– kopā 32 jaunieši un 8 pieaugušie jeb grupu 
līderi no 4 dažādām vietām: Averojas pašvaldī-
bas Norvēģijā, bezpeļņas organizācijas AFAIJ 
no Madrides, Spānijā, no Kupiškis Jaunatnes 
centra Lietuvā un Zasas vidusskolas Latvijā. 
Tik dažādi, bet tajā pašā laikā tik līdzīgi, jo mūs 
visus vienoja mērķis iepazīt valstis un kultūras, 
sastapt jaunus cilvēkus un gūt jaunus drau-

gus, iesaistīties radošās raks-
tīšanas nodarbībās un fi lmas 
uzņemšanā, interneta blogā 
pavēstīt jaunus iespaidus un 
padalīties ar uzzināto, apgūt 
jaunas prasmes un kompe-
tences, apgūt jaunas valodas, 
interesanti pavadīt laiku un 
līdzdarboties it visās piedāvā-
tajās projekta aktivitātēs. Tā nu 

viss varēja sākties. 
Pirmā projekta diena, lai arī gara un no-

gurdinoša ilgo lidojumu un braucienu dēļ, bija 
izvēlēta ļoti zīmīgā laikā – dienā, kad mūsu 
valsts galvaspilsētu Rīgu vēl brīnišķīgāku pa-
darīja un pieskandināja neskaitāmie Dzies-
mu un deju svētku dalībnieki – gan Dziesmu 
svētku  noslēguma koncerta ģenerālmēģinā-
jumā Mežaparkā, ko apmeklējām, gan Doma 
laukumā, kur paspējām mazliet paklausīties 
pūtēju orķestru koncertu, gan Bastejkalnā un 
citās Vecrīgas vietās, kur sastapām folkloras 
grupas vai arī mūsu ārzemju jauniešiem bija 
iespēja iepazīties ar latviešu amatnieku un 
tautas mākslas meistaru darinājumiem. Jau-
nieši atzina, ka nekad mūžā viņiem vēl nav 
bijis iespēju pabūt tik grandiozā pasākumā 
kā mūsu Dziesmu svētki – starp tik neskaitā-
mi daudz cilvēkiem skatītāju rindās – un vērot 
tūkstošus dziedošo un spēlējošo cilvēku uz 
skatuves! 

Svētdien, 7.jūlijā, atmodušies pēc nogur-
dinošās un vēlu naktī iesniegušās projekta 
pirmās dienas, varējām dienas gaismā iepazīt 
mūsu nometnes vietu „Pērlīti”, jauko laiku, ar 
ko mums ļoti paveicās visas nedēļas garu-
mā, brīnišķīgo apkārtni un silto Viesītes ezera 
ūdeni, kā arī – vissvarīgākais – cits citu. Ledus 
laušanas aktivitātes, mērķi, cerības un bažas, 
noteikumi nometnē un drošai komunikācijai 
internetā, pirmā radošās rakstīšanas nodar-
bība un pavisam īsais brauciens uz Zasu, lai 
izrādītu ārzemju jauniešiem mūsu skaisto 
parku, par ko jau bijām rakstījuši blogā, un 
padarbotos amatniecības un mākslas centrā 
„Rūme” – tas viss aizrāva un piepildīja dienu, 
liekot laikam paskriet nemanāmi, kad bija jau 
pienācis vakars un mūs gaidīja pirmā nacionā-
lā prezentācija – mūsu jaunie projekta partneri 
no Lietuvas vēlējās būt pirmie, kas iepazīstinās 
visus pārējos projekta dalībniekus ar sevi. Hu-
moristiskais video par maldīgiem uzskatiem 
par Lietuvu vēl vairāk atraisīja jau tā draudzīgo 
un nepiespiesto atmosfēru, tam sekoja fi lma 
par Kupiškis Jaunatnes centru un jauniešu ak-
tīvo darbošanos visdažādākajās interešu gru-
pās un projektos, un tad lietuviešu tautas deja, 
ko mācījās un mēģināja izpildīt visi projekta 
dalībnieki, lai vakaru noslēgtu ārā, pie uguns-
kura, ar lietuviešu gardumiem un brīnišķīgām 
dziesmām ģitāras pavadībā. 

Pirmdiena, šķiet, bija fi ziski visprasīgākā 

no visām projekta dienām, jo mēs devāmies 
uz sporta un aktīvās atpūtas kompleksu Rām-
kalni, lai, prasmīgo instruktoru pavadīti un 
uzraudzīti, nodotos komandas veidošanas 
aktivitātēm. Mūs sadalīja trīs komandās, bet 
pilnīgi visiem bija iespēja izbaudīt visas piedā-
vātās aktivitātes. Velobrauciena laikā, uzmek-
lējot ceļa malā noslēptos kontrolpunktus un 
atrisinot rēbusu, noskaidrojām, ka komanda ir 
tas spēks, kas ļauj visus uzdevumus paveikt 
vieglāk un vienkāršāk, kas vēlāk pierādījās 
arī citos uzdevumos: „caurā” katliņa piepildī-
šanā, milzu puzles salikšanā, galvas „palau-
zīšanā”, lai izveidotu sarežģītas ģeometriskas 
fi gūras vai pārraidītu grupas biedriem šifrētu 
ziņojumu ar Morzes koda palīdzību, lēkšanā 
maisos, kā arī baļķu virtenes šķērsošanā un 
„peldošā tilta” būvēšanā pāri purvam. Tikai 
paļaujoties uz citiem komandas biedriem, bija 
iespējams veikt šos sarežģītos, bet reizē tik 
aizraujošos uzdevumus, kas ārkārtīgi salie-
dēja mūs kā grupu un ļāva vēl labāk iepazīt 
citam citu. Jaunieši atzina, ka šī bijusi vislielis-
kākā projekta diena! Tad sekoja godīgi nopel-
nītais pikniks turpat „Rāmkalnos”, kā arī jaut-
rie rodeļu braucieni. Dienu noslēdza norvēģu 
grupas nacionālā prezentācija, kas sniedza 
mums iespēju iepazīties ar norvēģu īpašajiem 
svētkiem – Nacionālo dienu, pašiem iejusties 
šīs dienas gājiena dalībnieku lomās, kā arī 
novērtēt norvēģu grupas radošo darbu pirms 
došanās uz Latviju – pašu gudroto, veidoto un 
tēloto fi lmiņu.

Arī otrdien turpinājām iepazīt tuvāko ap-
kārtni, jo pēc radošās rakstīšanas nodarbībām 
ap pusdienlaiku devāmies uz Jēkabpili, lai 
paviesotos „Sēļu sētā”, kur iepazināmies ar 
senajām ēkām, amatiem un visdažādākajiem 
priekšmetiem, kā arī paši pamēģinājām uz-
taisīt sviestu, ko pēc tam nobaudījām kopā ar 
maizīti un zāļu tējas tasi. Krustpils pilī izstaigā-
jām senākas un jaunākas vēstures takas, pa-
bijām pils tornī un pagrabā, izgatavojām katrs 
savu „lūsi” un sveci, kā arī izbaudījām fotose-
siju, mēģinot iejusties karaļu, princešu un citu 
augstdzimušu personu tēlos. Neiztrūkstoša 
Jēkabpils apmeklējuma daļa bija fotografēša-
nās pie lūša strūklakas Vecpilsētas laukumā 
un zirga skulptūras Brīvības ielā, kā arī, pro-
tams, dažu pilsētas veikalu iepazīšana. Vakaru 
noslēdza latviešu nacionālā prezentācija, kurā 
iepazīstinājām ar to savas pagātnes un tagad-
nes daļu, no kurienes nākam: video un bērnī-
bas fotogrāfi jās, latviešu senajās zīmēs, mums 
nozīmīgās latviešu tautas dziesmās un dejās. 
Tautiskā lentīte ar latvju zīmēm mums – un arī 
pārējiem projekta dalībniekiem – ap roku ne-
ļauj aizmirst par mūsu saknēm. 

Trešdienas rīts atkal iesākās ar ekskursiju 
– šoreiz uz Aglonu, lai parādītu Aglonas bazi-
liku un paviesotos atraktīvajā Maizes muzejā, 
kur noklausījāmies stāstījumu par grauda ceļu 

Šis projekts tika fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespēja-
mo izlietojumu. 
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uz maizi, izveidojām paši savus maizes klai-
piņus, kā arī nobaudījām brīnišķīgu latvisku 
maltīti. Atceļā uz nometni tika aktīvi gudrots 
scenārijs mūsu topošajai filmai. Pēcpusdienā 
vēl radošā rakstīšana, bloga papildināšana 
un filmas radošās grupas darbs pie scenārija 
pilnveidošanas, kā arī vakara noslēgumā spā-
ņu nacionālā prezentācija ar aizraujošu teātra 
izrādi, kas balstīta uz spāņu klasisko literatū-
ru, bet piemērota mūsdienām. Un, protams, 
neiztrūkstošais vakara ugunskurs ar spāņu 
cienastu, dziesmām un jauniešu atraktīvajām 
spēlēm.

Ceturtdiena bija viena no nedaudzajām 
dienām, ko pavadījām tikai nometnē, toties tā 
bija radošu domu un darbu pārpilna. Sadalī-
jušies pa grupām, mēs paspējām visu: gan 
padarboties radošās rakstīšanas nodarbībās, 
gan papildināt interneta blogu ar saviem jau-
nākajiem iespaidiem un fotogrāfijām, uzņemt 
video par jauniešu domām par šo nedēļu, it 
īpaši par brīvā laika pavadīšanu nometnē, 
pilnveidot topošās filmas scenāriju, sagādāt 
tērpus, iejusties lomās un nofilmēt lielāko daļu 
filmas ainu! Visam pa vidu sports un atpūta te-
pat, nometnē, un vakarā iespēja izbaudīt īstu 
latviešu pirti, ugunskurs, spēles un savstar-
pējās sarunas. Līderu sanāksmēs, kas notika 
katru vakaru, noskaidrojās, ka jauniešiem te 
patīk un ka nekādas nepārvaramas problē-
mas, – izņemot odus un dundurus! – projekta 
aktivitātēm netraucē. 

Piektdiena, lai arī tikpat skaista un sau-
laina kā visas pārējās šeit pavadītās dienas, 
iesākās mazliet skumji, jo visiem bija skaidrs, 
ka šī ir pēdējā visiem kopā aizvadāmā diena. 
Rīta pusi strādājām grupās – pa vienam da-
lībniekam no katras tautības – un centāmies 
vienoties par to, kas šajā nedēļā mums šķitis 
vissvarīgākais, kādas ir visspilgtākās atmi-
ņas, kā arī sagatavojāmies to parādīt visiem 
pārējiem. Izspēlējām „vārdu medības” – tajās 
pašās grupās dabā meklējām priekšmetus, 
kuru nosaukumi sākas ar konkrētu alfabēta 
burtu (gan angļu valodā, gan arī izmantojot 
savas dzimtās valodas), lai sameklētu priekš-
metus atbilstoši visiem angļu valodas alfabēta 
burtiem. Noklausījāmies nozīmīgas lietas par 
Youthpass, aizpildījām nedēļas izvērtējumu, 
atzīmējot gan pozitīvo, gan negatīvo, gan to, 
kas mums likās neitrāls/pa vidu. Kā pozitīvu 
jaunieši novērtējuši pasākuma programmu un 
tās elastīgo piemērošanu jaunām situācijām, 
visas piedāvātās aktivitātes, it īpaši komandu 
veidošanas aktivitātes, visu grupu līderu ie-
guldīto darbu, attieksmi un sapratni un izpa-
līdzību, iespēju iepazīt jaunas vietas, jaunus 
cilvēkus un iegūt jaunus draugus, draudzīgās 
sejas visapkārt un visu dalībnieku un līderu 
atvērtību, iespēju runāt un rakstīt angliski un 
uzlabot savas angļu valodas prasmes, apgūt 
jaunas valodas (vai vismaz dažus vārdus); 
rakstīšanas nodarbības tikušas novērtētas kā 
lieliskas, jo sniegušas iespēju apgūt jaunas 
prasmes un celt savu pašvērtējumu grupas 
dalībnieku pozitīvo komentāru dēļ. Neitrāli 
vērtēts ēdiens, jo katram no mums ir savi ēša-
nas ieradumi, ko tik strauji izmainīt nemaz nav 

tik vienkārši, lai gan bija jaunieši, kas atzina, 
ka latviešu ēdiens ir ārkārtīgi garšīgs. Arī jau-
niešu attieksmē pret brīvā laika pavadīšanu 
nometnē domas dalījās, jo bija jaunieši, kas 
vēl pēc programmā paredzētajām aktivitātēm 
ilgi sēdēja pie ugunskura, bet nākamajā dienā 
žēlojās par pietiekamu neizgulēšanos, tomēr 
šīs aktivitātes nebija traucējušas pārējiem iz-
gulēties, jo mājiņas gulēšanai atradās atstatus 
no galvenās ēkas un ugunskura vietas. Da-
lībnieku sadalījums pa mājiņām atzīmēts kā 
neitrāls, jo, plānojot sadalījumu, mēs ņēmām 
vērā gan jauniešu vēlmi būt kopā ar vismaz 
kādu savas tautības dalībnieku, gan nepiecie-
šamību komunicēt arī ar citu tautību jaunie-
šiem, tomēr bija jaunieši, kuri izteikti vēlējās 
dzīvot kopā tieši ar vairāku citu tautību jaunie-
šiem. Dzīvošanas apstākļi mājiņās arī atzīmēti 
kā neitrāli, – jauniešiem nebija nodrošināts 
īpašs komforts, taču lielākā daļa to uztvēra 
kā piedzīvojumu un jaunu izaicinājumu. Kā 
negatīvos aspektus jaunieši atzīmējuši gluži 
praktiskas lietas: to, ka vietējo ūdeni nevarē-
ja izmantot dzeršanai, nepietiekamo tualešu 
un dušu skaitu un kvalitāti, uzmācīgos odus 
un dundurus, ilgos pārbraucienus autobusā, 
it īpaši pirmajā dienā, kā arī to, ka šī nedēļa 
beidzās tik ātri, kad tikko bija kārtīgi iepazīti 
pārējie dalībnieki! 

Piektdienas vakarā norisinājās arī visno-
zīmīgāko radošo aktivitāšu apkopošana: katrs 
projekta dalībnieks izvēlējās vienu no saviem 
šajā nedēļā tapušajiem radošās rakstīšanas 
darbiem un nolasīja to visiem klātesošajiem, 
kā arī iepriekš izveidotās darba grupas pre-
zentēja savu skatījumu uz šīs nedēļas spilg-
tākajām atmiņām. Bija gan nopietni un aiz-
kustinoši, gan jautri teksti, gan arī aizraujošas 
prezentācijas, atceroties brīnišķīgākos nedē-
ļas notikumus. Noslēguma vakarā piedalījās 
arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis un Jēkabpils novada projek-
tu speciāliste Gunta Dimitrijeva. Kā atzīmēja 
E. Meņķis, pēc tikko noskatītajām prezentā-
cijām un lasījumiem, viņam ir pilnīgi skaidrs, 
kā esam pavadījuši šo nedēļu, ko redzējuši, 
apguvuši un darījuši. Meņķa kungs uzslavēja 
jauniešus par aktivitāti un pasniedza simbo-
liskas piemiņas balvas no Jēkabpils novada 
katrai nacionālajai grupai, kā arī atzinīgi no-
vērtēja Zasas vidusskolas jauniešu iniciatīvu, 
aktivitāti un ieguldījumu šī projekta organizē-
šanā un norisē. Vakars turpinājās ar lietuviešu 
jauniešu darba grupas radīto video par brīvā 
laika aktivitātēm projektā šīs nedēļas laikā, kā 
arī filmas demonstrēšanu – šīs aizraujoši jaut-
rās šausmu filmas, kas tapusi nedēļas laikā ar 
visu projekta dalībnieku piedalīšanos, sižets 
stāsta par neparastām kāzām Pērlītē – pavi-
sam drīz to varēs noskatīties youtube.com visi 
interesenti. 

Vakara izskaņā rakstījām cits citam vēlē-
jumus, vēl mazliet mūzikas un deju, fotogra-
fēšanās piemiņai un sarunas līdz rītam, kad 
pavadījām norvēģus un spāņus uz lidostu, kā 
arī lietuviešus uz viņu mājām. 

Projekta galvenās aktivitātes noslēgušās, 
taču tas nenozīmē, ka beidzies pats projekts 

un pārtrūks draudzība un sadarbība, ko va-
saras aktivitātes padarījušas vēl stiprāku un 
neaizmirstamāku. Projekta dalībnieku rado-
šie darbi tiks apkopoti vienotā krājumā, tur-
pināsies tekstu ievietošana un komentēšana 
interneta blogā un komunikācija sociālajos 
tīklos, dalīsimies ar atmiņām fotogrāfiju un vi-
deo formātā, cerot, ka šīs vasaras projektam 
būs turpinājums nākamajā vasarā Spānijā vai 
Lietuvā! 

Dažas dalībnieku atziņas pēc projekta 
vasaras aktivitāšu norises: 

„Četrdesmit cilvēki, septiņas dienas, čet-
ras tautības, viens burbulis. Burbulis, ko pie-
pilda mūzika, saule, spēles, nedrošība, jauni 
draugi, mulsinoši brīži, peldēšana, mīlestība, 
jaunas valodas, vietējie joki, pārpratumi un 
odu kodieni. Bet šis burbulis nevar lidināties 
mūžīgi. Pienāk brīdis, kad tas saduras ar šķēr-
sli, kas saucas beigas. Sajūta, pametot šo 
burbuli, ir šausmīga. Nē, pat vēl vairāk nekā 
šausmīga. Sajūta ir tāda, it kā šīs septiņas 
dienas, kas tikko bijušas, būtu pazudušas. Tu 
jūties iztukšots un pamests bez cerībām. Bet 
cerības rodas tavās atmiņās, tavā pieredzē no 
tā laika, ko pavadīji šajā burbulī. Burbulis var 
pārplīst, bet tie cilvēki, ar kuriem kopā tu biji 
šajā burbulī, vienmēr paliks kopā ar tevi. Mūžī-
gi. (Kristiana, Norvēģija) 

„Gribu pateikt visiem paldies par šo brī-
nišķīgo nedēļu un neaizmirstamo pieredzi, 
kurā dalījāmies, pateikt paldies Latvijai par 
sirsnīgo uzņemšanu. Šīs atmiņas es nekad 
neaizmirsīšu. Man jūsu visu pietrūkst. Ceru, ka 
tiksimies nākamajā gadā.” (Endijs, Spānija)

„Man jūsu pietrūkst, man pietrūkst Latvi-
jas, man pietrūkst Pērlītes, man pat pietrūkst 
to briesmīgo odu ...” (Amīns, Spānija)

„Es gribu pagriezt atpakaļ laiku.” (Sabī-
ne, Latvija)

„Es gribu atgriezties Latvijā, būt mūsu 
nometnē kopā ar jums vēl ilgāku laiku. Man 
jau tagad jūsu visu pietrūkst. Jūs man jautājāt, 
no kurienes man tik daudz enerģijas? Tā bija 
no jums, draugi, bet tagad, mājās, es jūtos tik 
nogurusi, bēdīga un nelaimīga, jo jūsu te nav, 
mana enerģija nāk no jums, jūsu smaidiem, 
brīnišķīgajām laimīgajām acīm, jūsu apskāvie-
niem, skūpstiem, stāstiem un smiekliem. Es 
jūs nekad neaizmirsīšu, un mēs atkal tiksimies 
nākamajā gadā.” (Ugne, Lietuva)

„Vēl tikai pirms dažām dienām mēs iera-
dāmies Latvijā. Šodien katra grupa atgriežas 
savā valstī. Tā nav atvadīšanās, tā ir tikai īsa 
šķiršanās, kam sekos drīza atkalredzēšanās. 
Šī visa ir unikāla pieredze: sastapt un iepazīt 
jaunus cilvēkus no dažādām valstīm, radošā 
rakstīšana, daudzās jaunās aktivitātes, utt. 
Man jūsu tik ļoti pietrūks.” (Serviani, Spānija)

„Kas gan var būt labāks kā pavadīt nedē-
ļu kopā ar jauniešiem no Lietuvas, Spānijas, 
Latvijas un Norvēģijas Jēkabpils puses dziļā 
mežu nostūrī Pērlītē? Saule mūs sildīja un lu-
tināja katru dienu. Es mīlu jūs, trakie, raksto-
šie, filmējošie, peldošie, kautrīgie, drosmīgie, 
laimīgie, skumjie, dziedošie, smejošie, skrejo-
šie, lecošie draugi. Un paldies jums visiem!” 
(Merete, Norvēģija)
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Jauniešu koris „BALSIS” turpina pa-
gājušajā gadā uzsākto ieceri, izbraucot 
visu Daugavas baseinu Latvijas teritorijā, 
piestāt tuvu krastiem esošajās pilsētās un 
ciemos un sniegt tur koncertus baznīcās, 
kultūras namos, brīvdabas estrādēs un 
citur! Koncerttūre svētdien, 25. augustā 
plkst. 13.00 tiks iesākta ar koncertu Dau-
gavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā, kas veltīts dievnama 120.
jubilejai. Turpmākajās trīs dienās, turpinot 
ceļu pa Daugavu ar www.plostilatgale.lv 
koka plostu,  „BALSIS” sniegs vēl septiņus 
koncertus tuvējos pagastos un koncertsē-
riju 28. augustā noslēgs ar koncertu Jer-
sikā. 

Aicinām visus interesentus uz bez-
maksas koncertiem un izsakām milzīgu 
pateicību visām šīs trakās idejas realizācijā 
iesaistītajām organizācijām un institūcijām 
par atbalstu šo koncertu organizācijā, īpa-
ši AS „Latvenergo”, Daugavpils novada 
kultūras centra direktorei Intai Uškānei, 
Ilūkstes novada kultūras centra māksli-
nieciskās daļas vadītājai Regīnai Razmi-
novičai, Līksnas pagasta kultūras nama 
direktorei Sanitai Pinupei, Dvietes pagasta 
pārvaldes vadītājai Ivetai Plonei, Nīcgales 

Daugavas „BALSIS” uzstāsies arī Dunavas Romas 
katoļu baznīcā!

Uzmanību  interesentiem no 
Rubenes pagasta! 

Tiek organizēts brauciens uz šo 
koncertu. Autobuss kursēs trešdien, 
28. augustā 

plkst. 10.15 – Slate
plkst. 10.20 – Rubeņi
plkst. 10.30 – Kaldabruņa.

Pieteikties pie kultūras nama vadī-
tājas Intas Tomānes, t. 26478498. 

Vasaras sākumā,  17. jūnija nak-
tī, Jēkabpils novada  Zasas ciema 
laukumu sasniedza divas smagās 
kravas automašīnas, kas mēroja ceļu 
no Vācijas, lai piegādātu mūsu ģi-
menēm sūtījumu, ko bija sarūpējuši 
Brēmenes 16 jaunieši  kopā ar mums 
labi pazīstamā Vācijas pilsoņa, Min-
henes lidostas kvalitātes menedžera 
Hardija Kortmana (Hardy Kortmann) 
līdzdalību. Automašīnu vadītāji Fre-
dis Oslaips (Fred Ossleib) un Gorans 
Kornhāzs (Gōran Kornhaas) no pār-
vadātāju firmas ALPHA Balmachine, 
kas atrodas Aizenahas (Eisench) 
pilsētā,  iebrauca Zasā ap plkst. 3.00 
naktī, atpūtās,  sagaidīja rītu un no-
vada iedzīvotājus apmierināti  un smaidīgi. 
Sagaidītāju vidū neiztrūkstoši bija mūsu 
allaž enerģijas un možuma pilnā Silvija 
Raģeles kundze, kas palīdzēja komunikā-
cijā. No Brēmenes jauniešiem kā kontakt-
personas sazinājās Petra, Nadja, Sergejs, 
kuri aktīvi sekoja līdzi visam procesam. 
Par visu jauniešu akciju no sākuma līdz 
galam rūpējās un atbalstīja Labdarības 
akcijas iniciators Hardijs Kortmana kungs.

  Pirmdienas rītā visi Jēkabpils nova-

Jēkabpils novada ģimenes ar bērniem  sveicina Brēmene!

du pagasti bija saorganizējuši transportu 
un cilvēkus, kas piegādātās lietas izkrāva 
un pēc tam katram pagastam tika izdalī-
tas kastes un maisi ar mantām. Jaunieši 
no Brēmenes veica arī ziedojumu vāk-
šanu, lai mūsu novada izglītības iestāžu  
audzēkņiem iegādātos piederumus darb-
mācībai, zīmēšanai, veidošanai, sportam. 
Kopā Brēmenes iedzīvotāji, jauniešu akti-
vitāšu mudināti  saziedoja 2,500 eiro. 

Jauniešu rūpētajās lietās bija 3 jau-

nas šujmašīnas, mājsaimniecības un 
sadzīves lietas, mēbeles, elektropre-
ces, tehniskie palīglīdzekļi (spieķi) un 
protams, apģērbs un apavi. Sūtījumā 
bija arī 7 velosipēdi, no kuriem divus 
saņēma mūsu novadā vienīgā audžu-
ģimene. 

Pēc tam sociālie darbinieki pa-
gastu pārvaldēs aicināja iedzīvotājus 
– daudzbērnu  ģimenes un ģimenes, 
kur ir bērni, bet ienākumi ir pieticīgi, 
izvēlēties sev nepieciešamo. 

Jēkabpils novada sociālais die-
nests visu mūsu iedzīvotāju un bērnu 
vārdā saka sirsnīgu un mīļu paldies 
par atbalstu un praktisko palīdzību 
Brēmenes jauniešu grupai. Izdales 

laikā mirdzums un prieks bērnu acīs bija 
neaprakstāms un izteica gandarījumu un 
sajūsmu. Paldies aktīvajiem Brēmenes  
jauniešiem, šoferiem, brīnišķīgajai Silvijai 
Raģelei, Jēkabpils novada pagastu pārval-
dēm, sociālajiem darbiniekiem un vadībai  
par operatīvu un saskaņotu darbību. 

Ar cieņu un sirsnīgu sveicienu visiem 
mūsu novada iedzīvotājiem Jēkabpils 

novada sociālā dienesta vadītāja 
R. Rubina 

tautas nama vadītājai Ainai Stikānei, Duna-
vas pagasta kultūras nama vadītājai Anitai 
Ozoliņai, Līvānu novada kultūras centra 
direktorei Līgai Rubīnei, Ilmāram Locikam, 
Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Līvānu 
novadiem, Līksnas, Dvietes, Nīcgales, 
Dunavas, Jersikas pagastiem un baznīcu 
draudzēm! 

Koris „Balsis”

Trešdien, 28. augustā, 11:00 
Dunavas Svētā Jāzepa 
Romas katoļu baznīcā
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Biedrība „Pūpols” Liepās atjauno tradīcijas!

Jēkabpils novadā aizvadīti Bērnības svētki
29. jūnija pēcpusdienā mazākie Jē-

kabpils novada iedzīvotāji kopā ar ve-
cākiem, krustvecākiem un ciemiņiem 
pulcējās pie Dignājas pagasta estrādes, 
lai piedalītos un kopīgi svinētu Bērnības 
svētkus. Lai arī ik pa brīdim uzlija atvēsi-
nošs lietutiņš, svētku gaviļniekus un viņu 
ciemiņus tas nenobiedēja. 

Kad visi bija ieradušies, krustvecāki 
ar saviem krustbērniem sastājās lielajam 
svētku gājienam. Visus klātesošos uzru-
nāja Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Aļona Semeiko un Jēkab-
pils novada pašvaldības izpilddirektors 
Jānis Subatiņš.

Šogad Bērnības svētkos krustve-
cākus ieguva un šūpolēs pretī 
gaviļnieku sapņu piepildījumam 
un atraktīviem vasaras piedzīvoju-
miem tika iešūpoti 19 bērni. Un tie 
ir Daniels Bojaruns (kūmas Terēze 
Bojarune un Valērijs Jurčonoks), 
Kristaps Geižāns (kūmas Inese un 
Ingars Gremzes), Mārtiņš Geižāns 
(kūmas Aiga un Ingus Geižāni), 
Marta Grandāne (kūmas Dace un 
Guntis Cankaļi), Guntars Grem-
ze (kūmas Tija un Jānis Vanagi), 
Raivis Gremze (kūmas Daina un Ojārs 
Geidāni), Edgars Irbe (kūmas Laima 
Krīvāne un Ivars Irbe), Ieva Kogute (kū-
mas Diāna Cankale un Rolands Ērglis), 
Estere Kusiņa (kūmas Sigita un Dairis 
Otaņķi), Samanta Kusiņa (kūmas Sintija 
Novika un Mairis Gurbiņinks), Egija Mar-
tinova (kūmas Agita un Jānis Miglāni), 
Sendija Miežāne (kūmas Indra Karstiņa 
un Kaspars Štolnieks), Kristers Miglāns 
(kūmas Inga un Aigars Martinovi), Evelī-
na Plāne (kūmas Zane Straume un Māris 
Plānis), Karīna Raginska (kūmas Maruta 
Raginska un Kaspars Melgailis), Līva Sta-
hovska (kūmas Vineta Vaļuka un Māris 
Stahovskis), Baiba Vēvere (kūmas Kristī-
ne Ancveire un Aldis Narkevičs), Ernests 

Vēveris (kūmas Liene Vēvere un Roberts 
Blūms), Kārlis Voičonoks (kūmas Dzintra 
un Artūrs Dzalbes). Bērnības svētku no-
rises laikā katra bērna sejā rotājās nevil-
tots prieks par iegūtajiem krustvecākiem, 
šūpošanos un saņemtajām dāvanām no 
ciemiņiem. Gaviļnieku krustvecāki tika ai-
cināti parakstīties Jēkabpils novada Bēr-
nības svētku Goda grāmatā, kā apliecinā-
jumu tam, ka ir gatavi pildīt krustvecāku 
pienākumus. Tāpat krustvecākiem tika pa-
sniegts īpašais svētku dokuments – bērnī-
bas svētku apliecība. Arī mazie gaviļnieki 
nepalika bez dāvanām. Katrs individuāli 
izvēlējās sev tīkamāko dāvanu – rotaļlietu. 

Pasākumu vadīja pasaku tēli – atraktī-
vie tīģeris, suns un zaķis, kuri spēja izsmī-

dināt ne tikai mazākos svētku apmeklē-
tājus, bet arī pieaugušos. Svētku izskaņā 
atraktīvais zaķis, tīģeris un suns iesaistīja 
gaviļniekus un viņu ciemiņus dažādās at-
rakcijās, cienāja ar gardumu – svētku kliņ-
ģeri un bērnu šampanieti.

Paldies Dignājas pagasta kultūras 
darba organizatorei Ievai Dreimanei par 
skaisto estrādes un parka noformējumu 
un palīdzību pasākuma organizēšanā, 
Jēkabpils novada pašvaldībai par sarū-
pētajām dāvanām mazajiem gaviļniekiem, 
Gintam Audzītim par muzikālo noformē-
jumu un pasākuma vadītājiem – pasaku 
tēliem par atraktivitāti un jautrības uzturē-
šanu!

Vislielākais paldies bērnu vecākiem 
un krustvecākiem par to, ka spējāt uz-
dāvināt saviem bērniem šos svētkus! Arī 
turpmāk visiem vecākiem novēlu mīļus, 
paklausīgus un gudrus bērnus, bet bēr-
niem – iejūtīgus un saprotošus vecākus!

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-

daļas vadītāja

Kad rudens lasīs vasaras vēstules, 
būs jau klāt viršu mēnesis – kas tradicio-
nāli saistās ar mācību gada sākumu, Dze-
jas dienām un pirmajām rudens dienām.

 Taču ir vēl vieni svētki, kuriem gadu 
gaitā izveidojušās savas tradīcijas – meža 
darbinieku diena, kura kā svētki noteikta 
1967. gadā, un to atzīmēja septembra tre-
šajā sestdienā. Svētku pasākumi notika vi-
sos nozares uzņēmumos, delegācijas ie-
radās no visām mežniecībām un cehiem. 
Mežsargiem un mežziņiem tika pasniegti 
apbalvojumi, kā ari tika godināti jaunie 
meža darbinieki.

 Jāteic, ka mūsdienās šie svētki tik 
plaši vairs netiek svinēti vai arī tiek aizmir-
sti pavisam.

Tāpēc biedrība „Pūpols”, piedaloties 
mazo apdzīvoto vietu iedzīvotāju ierosmju 
konkursā,  pieteica sevi ar projektu „Meža 
darbinieku dienas atzīmēšanas atjaunoša-
na”. Projekta mērķis – atjaunot meža dar-
binieku dienu, iesaistot Liepu ciemata ie-
dzīvotājus, kā ari bijušos un esošos  meža  
darbiniekus. Turpmāk veidot šo dienu kā 
patstāvīgu tradīciju. 

Tā noteikti būs lieliska iespēja nepa-
laist garām vēl vienu svētku dienu Jūsu 

dzīvē, līdzi nesot gūto pieredzi un savu 
atmiņu stāstu.

Baudīsim liepziedu tēju, kopā svinē-
sim svētkus! Liepas vienmēr būs brīnišķī-
gākā vieta, kur satikties meža darbinieku 
paaudzēm.

 Pasākums Meža darbinieku diena 
notiks 2013. gada 12. septembrī, plkst 
16.00, Jēkabpils novada Liepās.

Tā laikā notiks tūju stādīšana, tiks iz-
dziedātas dziesmas. Stāstus par mežu un 
cilvēkiem stāstīs Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes docents Pēteris Skudra.

Aicināts ikviens interesents! 
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9. augustā Zasā, Rūmē sācies 
darbs pie ilustrāciju kolekcijas izvei-
došanas Raiņa dzejai bērniem.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu, Zemgales kultūras program-
mas ietvaros, biedrība „Sēļu pūrs” 
uzsākusi īstenot projektu „Raiņa 
Saules zeme. 1. posms”. Projekta 
rezultātā tiks radītas ilustrācijas Rai-
ņa dzejai bērniem, kas tiks iekļautas 
Raiņa dzejas krājumā, ko biedrība 
cer izdot nākamgad gan papīra, gan digi-
tālā formātā.

10 dienas, no 9. līdz 18. augustam 

Raiņa Saules zeme sākas Rūmē

Zasā strādā profesionāli mākslinieki, ie-
saistot darba procesā arī novada bērnus. 
16. augustā, plkst. 16.00, „Rūmē”, uz to 

brīdi gatavie darbi tiks izstādīti plašai 
apskatei, izstādes apmeklētāji varēs 
iepazīties arī ar pašiem mākslinie-
kiem un mēģināt atpazīt ilustrācijās 
savas bērnības dzejoļus. 

Beidzoties mākslinieku plenē-
ram, ilustrācijas tiks digitāli sagata-
votas grāmatas maketa vajadzībām, 
bet vēlāk, visa gada garumā, ilustrā-
ciju kolekcija, tāpat kā jebkura cita 
mākslas darbu kolekcija, ko pro-
jektu rezultātā izveidojusi biedrība 
„Sēļu pūrs”, ceļos pa bibliotēkām, 
muzejiem un izstāžu zālēm Latvijā, 
popularizējot Sēliju kā Raiņa dzim-
to novadu un atjaunojot interesi par 
Raiņa dzeju bērniem gan novada, 

gan Latvijas ietvaros.

Biedrība „Sēļu pūrs”

Rubenes pusē pazīstama auga pade-
beša ietekmē tradicionālais mūzikas fes-
tivāls „Mazā ziņģe 2013” izskanēja gods 
godam bez lietus, jo pasākuma dienā un 
iepriekš mākoņi staigāja un stipri lija.

Kāda ir šī padebeša nozīme? Tas 
spēj padebešus pāršķirt un lietu novirzīt, 
tātad, izglābt sienu no salīšanas, šajā ga-
dījumā – pasākumu no lietus. Lai nu kā, 
bet Rubeņos tiešām nelija un pasākums 
izdevās.

19. jūlijā 19. reizi Rubenes brīvdabas 
estrādē notika ziņģu festivāls „ Mazā ziņģe 
2013”. Piedalījās grupas – „Kiwi” (Rīga), 
„Starpbrīdis” (Dunava), „Airi” (Līvāni), 
„Kontrakts” (Jēkabpils), „Miggla” (Aglo-
na), „Pēc pusnakts” (Jēkabpils), „Okey” 
(Rīga), un viesu statusā grupa „Ginc un 
es” un Ēriks Gruzniņš. Koncertu noslēdza 
īpašie viesi – Rēzeknes zaļo pakalnu koris 
un Normunds Zušs ar grupu „Galaktika”. 
Aizkustinošs izvērtās koncerta noslēgums 
ar dziesmu „Paleidzi Dīvs”. Izjūtot emocio-

nālu, dvēselisku spēku, tauta cēlās kājās, 
lai parādītu godu kora dziedātajai dzies-
mai – lūgšanai par mūsu zemi.

Pārsteigums skatītājiem koncerta lai-
kā bija grupas „Koris Oāze”  Sergeja Gur-
tiņa dziesma  „Oāzes himna” (apvienoju-
šās grupas „ Pēc pusnakts”, „Starpbrīdis”, 
Ēriks Gruzniņš)  Savas dziesmas šajā fes-

tivālā pieteica daudzi jauni komponisti.
Skatītāju vērtējumā festivāla uzvarē-

tāji:
I pakāpes laureāti – grupa „Airi” (Lī-

vāni)
II pakāpes laureāti – grupa „Okey” 

(Rīga)
III pakāpes laureāti – grupa „Pēc pus-

nakts” (Jēkabpils)
Pasākumu vadīja čakla bitīte, jo Jē-

kabpils novada LOGO skatāmas  bišu šū-
nas. Un kur šūnas, tur medus. Arī medus 
ir dažāds. Un mūsu novadā – īpašs, ar 
lielisku smaržu, garšu un dziednieciskām 
īpašībām. Tāds tika dāvināts visiem mūzi-
ķiem.

Paldies pasākuma atbalstītājiem – Jē-
kabpils novada pašvaldībai, Rubenes pa-
gasta pārvaldei.

Pasākuma sponsoriem – 
IK „ALEN S”, SIA „FREIDE”.

Annija Tomāne

LAD izsludina projektu 
iesniegšanu uz 
3 pasākumiem:

1. Lauku atbalsta dienests izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) pasākumam 
„Lauku saimniecību modernizācija” sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 14. 
jūlija noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbal-

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM UN UZŅĒMĒJIEM

stu atklātu projektu iesniegumu konkursa 
veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” 
un Ministru kabineta 2010. gada 1. novem-
bra noteikumiem Nr. 1026 „Kārtība, kādā 
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbal-
stu atklātu projektu iesniegumu konkursu 
veidā pasākumam „Lauku saimniecību 
modernizācija””.

Četrpadsmitās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana lauku saimniecībām 
notiks no 2013. gada 19. augusta līdz 
2013. gada 17. septembrim ar publisko fi-
nansējumu Ls 8 340 000, kuru īstenošanas 
vieta ir visa Latvijas teritorija.

Paredzēts atbalsts šādu jaunu pamat-
līdzekļu iegādei:

•	 graudaugu, eļļas augu, šķiedrau-
gu novākšanas pašgājējai tehnikai, kartupe-
ļu, augļu un dārzeņu novākšanas tehnikai;

•	 traktoram piekabināmas vai uz-
karināmas zāles lopbarības presēm, ieti-
nējiem lopkopības saimniecībās;

•	 pašgājējiem vai traktoram pieka-
bināmiem vai uzkarināmiem zāles lopba-
rības zaļās masas smalcinātājiem un sa-
vācējpiekabēm lopbarības novākšanai no 
lauka lopkopības saimniecībās (izņemot 
parastās piekabes);
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Turpinājums 18. lpp.

•	 kūtsmēslu krātuvju un kautuvju 
stacionārām mehanizācijas iekārtām un 
būvniecībai;

•	 piena dzesēšanas iekārtām, ja 
projekta iesniegšanas brīdī saimniecībā ir 
no 15 līdz 50 govju un pretendents nav sa-
ņēmis atbalstu šādu iekārtu iegādei.

Atbalsta likmes – 25% no attiecinā-
mo izdevumu summas investīcijām jaunu 
iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei 
un 40% no attiecināmajām izmaksām 
būvniecībai. Šajā atlases kārtā ir noteikts 
maksimāli pieļaujamais vienā projekta 
iesniegumā iekļaujamais attiecināmo iz-
maksu apmērs Ls 210 841 vienam atbalsta 
pretendentam (grozījumi MK noteikumos 
Nr. 1026).

MK noteikumu pilns teksts (ar iestrā-
dātajiem grozījumiem) atrodams http://
likumi.lv/doc.php?id=220705 vai saīsi-
nāts – novada mājas lapā sadaļā „lauk-
saimniekiem un uzņēmējiem’’.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu 
datums, ja tiek veiktas investīcijas ražoša-
nas pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, 
ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija 
– astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprinā-
šanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un me-
todiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir at-
rodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā 
„ES atbalsts”.

2.  Lauku atbalsta dienests  izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam „Lauksaimniecības 
produktu pievienotās vērtības radīša-
na” saskaņā ar Ministru kabineta 2009. 
gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 783 „Kār-
tība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savie-
nības atbalstu lauku un zivsaimniecības 
attīstībai” un Ministru kabineta 2008. gada 
8. aprīļa noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauksaimniecī-
bas produktu pievienotās vērtības radīša-
na” ietvaros”.

Devītās kārtas projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2013. gada 19. au-
gusta līdz 2013. gada 17. septembrim.

Devītās kārtas pieejamais publiskais 
finansējums bioloģiskai pārstrādei ir Ls 
3 000 000 un gaļas pārstrādes uzņēmu-
miem kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu 
iegādei Ls 2 000 000.

Iesniegto projektu īstenošanas ter-
miņš, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas 
pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi mēneši, ja 
tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija -–
astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pasākums „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” – kārta tiks izsludi-
nāta pēc MK noteikumu grozījumiem, plā-
notais publiskais finansējums Ls 400 000. 
Jaunajā kārtā varēs pieteikties uz jaunau-
džu kopšanu un mazvērtīgo mežaudžu 
nomaiņu.

LAD atbildes uz 
lauksaimnieku jautājumiem

•	 Zemnieki, kuri ir iesnieguši 
projektus meliorācijas sistēmu būvnie-
cībā, rekonstrukcijā, renovācijā, bet nav 
saņēmuši lēmumu par projekta atbalstu, 
ir neziņā, ko iesākt. Daži domā, ka var 
realizēt projektu, jo ir apsolīts, ka nauda 
pasākumam būs. Vai projektu iesnie-
dzējiem jāgaida LAD lēmums, lai reali-
zētu projektu?

Atbilde:
Ir piešķirts finansējums visiem at-

bilstošajiem projektiem, lēmums par pro-
jekta apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks 
saņemts 2 mēnešu laikā.

•	 Vai atbilst patiesībai LAD darbi-
nieku norādījumi, ka būtiski jāsamazina 
izmaksas 2012. gadā LAD apstiprināta-
jiem meliorācijas sistēmu rekonstrukci-
jas projektiem?

Pēc saimniecību – atbalsta preten-
dentu informācijas meliorācijas darbu 
projekti un to tāmes ir izstrādātas atbil-
stoši Ministru kabineta 2009. gada 13. 
oktobra noteikumiem Nr. 1185, ir veiktas 
prasībām atbilstošas cenu aptaujas un 
uz to pamata projekta pieteikums ak-
ceptēts Lauku atbalsta dienestā.

Atbilde:
Pamatojoties uz Komisijas Regulas 

(EK) Nr. 65/2011  24. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu, izvērtējot attiecināmo 

izmaksu pamatotību, Dienests piemēro 
būvizmaksu novērtēšanas sistēmu, veicot  
Pasākuma ietvaros veikto iepirkumu re-
zultātu un realizēto projektu meliorācijas 
sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas un 
renovācijas darbu (grāvju, caurteku, drenu 
sistēmu u.c.) faktisko izmaksu salīdzinā-
šanu un izpēti lauksaimniecības  un meža 
zemēs.  Ņemot vērā izpētes rezultātus par 
pēdējām divām pieteikšanās kārtām, pro-
jektos vidējā tirgus cena ir šāda (darbs un 
materiāls): 

1) gultnes 3 Ls/m; 
2) drenu sistēmas 7Ls/m;
3) caurtekas diametrā līdz 0,6 m (ie-

skaitot) 300 Ls/m; 
4) caurtekas diametrā virs 0,6 m 500 

Ls/m.   
•	 Pasākumā „Lauku saimniecību 

modernizācija” šajā kārtā (19.08-17.09.) 
ir noteikts, ka iesniegto projektu īste-
nošanas beigu datums, ja tiek veiktas 
investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu ie-
gādei, ir četri mēneši. Vai šajā gadījumā 
galējo projekta realizācijas beigu termi-
ņu var plānot uz 17.04.2014., tajā iekļau-

jot 3 mēnešus, kas nepieciešami projek-
ta vērtēšanai un četrus realizācijai.

Atbilde: 
Jā, klients var plānot maksimāli iespē-

jamo vērtēšanas laiku (3 mēneši) un mak-
simālo realizācijas laiku (4 mēneši).

Tiešie maksājumi
•	 2013. gada platību maksāju-

mu sezonā LAD pastiprināti vērtēs, vai 
persona, kas piesaka lauksaimniecības 
zemi tiešajiem maksājumiem, ir faktis-
kais zemes apsaimniekotājs. Vai tiks 
izvērtēti visi iesniegumi, jeb tikai tie, kas 
būs atlasīti fiziskajām kontrolēm?  Ap-
saimniekojam lauksaimniecības zemi, 
diemžēl zemes īpašnieks nomas līgumu 
neslēdz, maksājumiem piesakās pats. 
Vai, un kā var pierādīt, ka esam minētā 
zemes gabala apsaimniekotāji? 

Atbilde:
LAD turpinās arī šogad tāpat kā 2012.

gadā pievērst uzmanību, vai atbalsta pre-
tendents, kas piesaka atbalstam platību, ir 
gan apsaimniekotājs, gan tiesiskais valdī-
tājs.

Šis nosacījums tiks pārbaudīts gan 
pārbaužu uz vietas laikā, gan reaģējot uz 
jebkuru signālu par pārkāpumiem.

LAD nevar piespiest īpašnieku slēgt 
zemes nomas līgumu ar kādu noteiktu 
lauksaimnieku.

Kā pierādījums zemes apsaimnieko-
šanai var kalpot, piemēram, informācija 
par rīcībā esošo lauksaimniecības tehniku, 
apmaksāti rēķini vai kvītis par izdevumiem 
degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegā-
dei, vai arī saņemtiem lauksaimniecības 
pakalpojumiem.

LAD vēlreiz atgādina, ka platības mak-
sājumu var saņemt par lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi, kura tiek apsaimnieko-
ta, ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 
2003. gada 30. jūnijā UN tā ir lauksaimnie-
ka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lieto-
šanā) kārtējā gada 15. jūnijā.

Neskatoties uz to, ka spēsiet pierādīt 
apsaimniekošanu, būs jābūt arī apliecinā-
jumam, ka Jums ir tiesības saimniekot šajā 
platībā, t.i., Jums ir nomas līgums vai raks-
tisks apliecinājums no īpašnieka puses, ka 
viņam nav iebildumu par viņa zemes ap-
saimniekošanu.

•	 Kādas būs 2013. gada papildus 
valsts tiešo maksājumu (PVTM) likmes 
(par vienību) atdalītajiem maksājumiem 
par kvotas ietvaros realizēto pienu, par 
laukaugu platībām, par platībām, par 
nokautajiem un eksportētajiem liello-
piem, par jaunlopiem (liellopiem).

Atbilde: Skatīt tabulu 18. lpp.
•	 Ar kuru gadu atceļas 2003.

gada nosacījumi labo lauksaimniecību 
stāvokļa nosacījumi zemei? Vai arī ir 
gaidāmas kādas citas izmaiņas šajos 
nosacījumos?
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Atbilde:
Šobrīd platības maksājumu var sa-

ņemt par lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, kura ir bijusi labā lauksaimniecības 
stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā.

Pašlaik ir paredzēts, ka šis nosacījums 
tiks atcelts ar 2015. gadu. ZM ir iesniegusi 
EK priekšlikumu par 2003. gada nosacīju-
ma atcelšanu jau 2014. gadā.

•	 Kāds ir termiņš, līdz kuram 
saimniecībai, kas līdz šim nodarboju-
sies gan ar bioloģisko, gan konvenciālo 
lauksaimniecisko ražošanu, ir jāizvēlas 
viens no saimniekošanas veidiem, lai 
varētu pretendēt uz BLA atbalstu?

Atbilde:
Šobrīd tiek plānots, ka BLA atbalsts 

jaunā programmēšanas periodā 2014-
2020 būs kā atsevišķs pasākums, kur pa-
matnosacījums būs, ka visai saimniecībai 
ir jābūt sertifi cētai. Rezultātā līdz 2014. 
gadam ir jāpieņem lēmums, vai saimnie-
cība turpinās konvenciālo vai bioloģisko 
lauksaimniecisko ražošanu, un atbilstoši 
ir jāveic visas saimniecības sertifi kācija, 
ja saimniecība pilnībā pāriet uz bioloģisko 
lauksaimniecību.

Jaunais lauksaimnieks
•	 Pirms gadiem 4 – 5 bija laiks, 

kad LAD maksāja stipendijas studentiem 
pamatojoties uz trīspusēju vienošanos 
(skola, students un potenciālais darba 
devējs), kā rezultātā visi šie studenti kļu-
va par LAD klientiem. Jautājums ir sais-
tīts ar to, ka šogad pavasarī savam klien-
ta Nr. piesaistīju zemi un jautājot par to, 
kāda ir iespēja saņemt bez akcīzes deg-
vielu, saņēmu atbildi, ka nevaru dabūt, 
jo esmu LAD klients jau daudzus gadus 
un neskaitos jaunais zemnieks, un tikai 
pēc tam runājot atklājās otrs iemesls, ka 
neesmu reģistrējusies līdz 01.03.2013. 
Vēlos noskaidrot vai tiešām ir tā, ka visi, 
kas jau sen reģistrējušies kā LAD klienti, 
neskaitās kā jaunie, kad sāk savu saim-
niecisko darbību.

Atbilde:
Neatkarīgi no tā, kad klients ir reģistrē-

jies Lauku atbalsta dienestā, 03.05.2011. 

MK noteikumu Nr. 344 izpratnē „jaunais 
lauksaimnieks” ir tāds lauksaimnieks, kas 
ir reģistrējis savu saimniecisko darbību 
Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 
iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 
31. martam vai ir reģistrējis uzņēmumu 
Uzņēmumu reģistrā iepriekšminētajā laik-
posmā un kārtējā gadā pirmo reizi dek-
larējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
Vienotā platību maksājuma saņemšanai.

Citi jautājumi
Par  platību kontrolēm:
•	 Zemnieku saimniecībai īpašumā ir 

zemes gabals, kurš pieguļ Ventspils šo-
sejai, zemes robežu plānā ir apgrūtinā-
jums LVC (Latvijas valsts ceļi) aizsarg-
josla. Tomēr ir iesēts rapsis līdz pašai 
šosejai, tā kā lauksaimnieks ir iesējis 
LVC zemē, par to, nebrīdinot LVC savā 
teritorijas daļā ieraka kabeli, sabojājot 
sējumus, lauksaimnieks vainu atzīst.  
Bet tajā pašā laikā, kad LVC appļauj ceļ-
malas, tad appļauj tikai pašu ceļa malu, 
nevis visu savu piederošo aizsargjoslu, 
tie 15 m no ceļa ass līnijas, pārējā daļā 
aizaug ar nezālēm, par to nevienam nav 
nekādas daļas. Vai LAD ir tiesīgi sodīt 
par to, ka nav sakopta šī LVC teritorija, 
kas pieguļ robežzīmes līdz ceļa malai?

Atbilde:
Lauksaimnieks atbild par to aizsarg-

joslas platību, kuru ir pieteicis atbalsta 
maksājumu saņemšanai un ir lauksaim-
nieka īpašumā. Ja lauksaimnieks nav pie-
teicis aizsargjoslā ietilpstošo platības daļu 
un šī daļa nav sakopta, tad LAD lauksaim-
nieku nesodīs, bet ja šī daļa ir pieteikta 
un nav sakopta, tad LAD ir tiesības sodīt 
lauksaimnieku, ja deklarētajās platībās tiek 
konstatēti labas lauksaimniecības un vides 
stāvokļa nosacījumu  pārkāpumi.

Savukārt, ja nav kopta LVC īpašumā 
esošā aizsargjoslas daļa, tad LAD nav tie-
sības vērsties pret LVC.

Valsts atbalsta avansa izmaksa. 
LAD  jūlijā uzsāka pārejas posma 

valsts atbalsta avansa maksājumus par 
pienu tiem lauksaimniekiem, kuriem ir pa-
beigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes. 
No atbalsta likmes par piena tonnu – Ls 
17,24  tiek izmaksāti 70% jeb Ls 12,07.

Pārējo atdalīto maksājumu avansa 

izmaksu uzsāks augustā (liellopi, kautie 
un eksportētie lopi). Platību maksājumus 
un īpašā atbalsta avansa maksājumus 
uzsāksim oktobra beigās, tikai, ja saņem-
sim Eiropas Komisijas atļauju veikt avan-
sa maksājumus, citādi pirmo maksājumu 
LAD veiks pēc 1. decembra. Pieprasījums 
EK ir iesniegts.

Kursi Ozolniekos
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un iz-

glītības centrs” komplektē grupu par tēmu 
„Dzīvnieku pārraudzība piena šķirņu 
govkopībā” mācību pirmā diena plānota 
2013. gada 27. augustā plkst 10.00. (vēl ir 
brīvas vietas) un „Dzīvnieku pārraudzība 
aitkopībā mācības plānotas 2013. gada 
augusta mēneša otrajā pusē.  Šajos kur-
sos varēs iegūt  zināšanas B metodes 
pārrauga darba tiesību iegūšanai vienā 
ganāmpulkā.  Kursu noslēgumā pēc sek-
mīgas programmas apgūšanas klausītāji 
saņems apliecību pārrauga darba veikša-
nai. Mācību maksa 45.00 lati

Lūdzam pieteikties uz kursiem pa 
E-pastu: ivars.kalnitis@llkc.lv vai pa tel. 
29175921 vai 63050235.

Informācija jaunajiem 
uzņēmējiem un 

lauksaimniekiem
Tiek plānots kopā vienā domubiedru 

grupā, klubā vai biedrībā  sapulcināt nova-
da gados jaunos (līdz 30) lauksaimniekus 
un uzņēmējus. Tiek aicinātie gan tie, kuri 
jau aktīvi darbojas savos uzņēmumos, gan 
tie, kuri plāno pārņemt vecāku saimnie-
cības, kā arī  jaunieši, kuri vēl tikai meklē 
savu darbošanās nišu. Par turpmāko dar-
bu – nepieciešamajiem semināriem, pie-
redzes apmaiņas braucieniem un citiem 
pasākumiem lemsiet paši. Lūgums pieteik-
ties: ina.sele@inbox.lv vai 26312414.

Govju šķirņu maiņa
Lauksaimniecības datu centrs pirms 

jaunās programmas uzstādīšanas pieļauj 
liellopu šķirņu maiņu. Vēlāk tas nebūšot 
vairs iespējams. Piena govju pārraudzības 
ganāmpulkos atsevišķos gadījumos ir ie-
spējams govīm un arī telēm XX šķirni  mainīt 
uz XP, lai turpmāk par konkrēto govi saņem-
tu subsīdijas (ja turpmāk nemainīsies sub-
sīdiju nolikums). Šķirnes maiņa neattiecas 
uz dzīvniekiem, kam nevar pierādīt tēvu, 
tēva nav un krustojumiem ar gaļas šķirnēm. 
Taču jāatceras, ja mātei tiks labota šķirne, 
meitām turpmāk tāpat šķirnes piešķiršanai 
programma rēķinās asinību, un iespējams 
tām atkal būs XX. Pārskatiet, lūdzu, tuvākajā 
laikā savus ganāmpulkus un vajadzības ga-
dījumā dodiet ziņu, jo man katrs dzīvnieks 
ir jāizvērtē un jāuzraksta eksperta atzinums.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante

Turpinājums no 17. lpp.
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Arī vasarā Dunavas pamatskolā val-
da rosība. Jūnija beigās grupa vietējo ie-
dzīvotāju, kas apmeklē uzņēmējdarbības 
pamatu un  citas izglītojošas nodarbības, 
devās ekskursijā pa Latgali, lai apskatītu 
ne vien skaistas vietas, bet arī iepazītos ar 
dažiem uzņēmējdarbības paraugiem. 

Ekskursijas pirmā pieturvieta- Aglo-
nas bazilika, tad netālu no tās – Maizes 
muzeja apmeklējums. Tērpusies latga-
liešu tautas tērpā, mūs sagaida atraktīvā 
saimniece Vija Ancāne, un sākas saru-
na par maizi – par to, cik 
daudz darba jāiegulda, lai no 
zemē iesēta grauda tiktu līdz 
smaržīgam maizes klaipam, 
kāpēc pret maizi jāizturas 
ar cieņu. Mūs cienā ar īstu 
rudzu maizi, piesakot to iz-
garšot un smelties spēku, kā 
arī pīrāgu, zāļu tēju un šma-
kovku. Ceļa maizei mums 
dāvā Jumja maizes klaipu, 
uzraujam jautru danci un at-
vadāmies, jo nākamā grupa 
jau gaida.

Turpat Aglonā dodamies uz lauku 
sētu „Upenīte”. Ienākot sētā, vispirms 
mūs sagaida varens mājas sargs, kas, iz-
rādās, ir ļoti draudzīgs un labprāt ar mums 
fotografējas. Pašu jaunbūvētā koka zālē 
mājas saimniece Inese Survilo mūs sēdi-
na pie klāta galda un iepazīstina ar savu 
siera gatavošanas prasmi. Skatāmies fil-
mu, kā top dažādi sieri, tad degustējam 
saimnieces sietos sierus, piedzerot zāļu 
tēju. Mūs uzņem ļoti sirsnīgi un izrāda 
savu saimniecību. Apskatām telpu, kur 
gatavo sierus, kūpinātavu, pirti u.c. Šis ir 
piemērs, kā attīstīt lauku tūrismu – uz vie-
tas gatavo sierus, ciemiņi var baudīt arī 
citus lauku labumus, pērties melnā lauku 
pirtiņā, makšķerēt. Te kopā saimnieko visa 
ģimene, ir iesaistījušies Latgales kulinārā 
mantojuma programmā. Pārliecināmies, 
ka šajās mājās daudz strādā gan ikdienas 
darbus darot, gan uzņemot viesus, gan 
saglabājot seno Latgales „garšu”. 

Vērojot Latgales skaisto dabu, mēro-
jam ceļu uz Robežniekiem – ZS „Viestu-
ri”, kurā nodarbojas arī ar netradicionālo 

Dunavieši dodas ekskursijā pa Latgali

lauksaimniecību- izveidots eksotisko put-
nu mini zoodārzs. Kolekcijā strausi, emu, 
pāvi, dažādas vistas u.c. putni, kā arī ēze-
lītis, poniji, truši, nutrijas un vēl daudz citu 
dzīvnieku. Saimnieks runātīgs un asprā-
tīgs. Mums pievienojusies vēl viena eks-
kursantu grupa, tāpēc sīki izprašņāt nepa-
gūstam. Secinām, ka arī tā var saimniekot 
un pelnīt naudu.

Atpakaļceļā uz mājām iegriežamies 
ZS „Kurmīši”, lai paraudzītos, kā audzē 
dažādus ārstniecības augus. Saimnieks 
pieredzējis un zinošs, interesanti tiek pa-
sniegts īsais kurss ārstniecības augu pie-
lietojumā. Uzzinām par daudzu augu laba-
jām īpašībām, augu kvalitātes prasībām, 
zāļu tēju gatavošanu. Skaistā tējas namiņā 
nogaršojam trīs dažādas tējas. Mums pie-
dāvā piedalīties akcijā „Saber savu tēju!” 
– izmantojot tālruņa numuru, pagatavot 
savu individuālo un neatkārtojamo augu 
kombināciju garšīgai un aromātiskai tējai. 
Katram ciparam no viens līdz deviņi atbilst 
konkrēts ārstniecības augs, bet nullei – tīrs 
gaiss. Šo iespēju izmantojam, mājās gar-

šosim, kas sanācis.
Pēdējā apskates vieta mūsu braucie-

nā – Lielie Muļķi. Tas ir ciems dabas parkā 
Daugavas loki. Mēs iegriežamies ZS „Cī-
ruļi”, kur viesmīlīgā saimniece Inta Babina 
stāsta par ciema neparasto nosaukumu, 
iepazīstina ar bišu dzīvi un bitenieka aro-
du. Augsne šeit nabadzīga, tāpēc ģime-
ne nodarbojas ar biškopību, jo šo vietu 
negrib pamest. Mūs cienā ar baltmaizi un 
jauno medu, kas izsviests speciāli mums. 
Garšīgs arī medus dzēriens un svaigie 
gurķīši ar medu. Aplūkojam saimnieka 
gleznotās gleznas, ir iespēja iegādāties 
bišu produktus – medu, propolisu. Seci-
nām, ka patiesībā  šie cilvēki ir īsti gudri-
nieki, jo izdomājuši, kā un ar ko piesaistīt 
interesentus. Ģimene iesaistījusies Latga-
les tematisko ciemu kustībā. 

Izvērtējot ekskursiju, secinām, ka vi-
sur mūs uzņēma ļoti sirsnīgi un viesmīlīgi, 
visur bijām gaidīti ciemiņi. Atliek pārdomāt 
redzēto, ieklausīties padomos un daudzas 
labas lietas pamēģināt izdarīt pašiem.

Pa gludajiem un vietām pavisam 
bedrainajiem Latgales ceļiem mūs vizinā-
ja Leimaņu pagasta autobuss un lieliskā 
šoferīte Valentīna. Paldies arī viņai par 
izdevušos dienu. Šī ekskursija notika So-
rosa fonda – Latvija atbalstītā un Atvērtās 
sabiedrības fondu finansētā projekta „Du-
navas skolas kā daudzfunkcionālā centra 
attīstība un darbības paplašināšana” ie-
tvaros. 

Astra Liopa

PROJEKTU NORISES PAŠVALDĪBĀ

2011. gadā kopā ar trīs 
partneriem no Lietuvas – Šau-
ļu Reģiona attīstības aģentū-
ru, Tytuvėnai pašvaldību,  Lu-
oke pašvaldību un Jelgavas 
pašvaldību Latvijā izstrādā-
jām un iesniedzām  projektu 
„Bringing old traditions to mo-
dern life /Crafts and Culture/, kas latviski 

Jēkabpils novada pašvaldībai apstiprināts starptautisks pārrobežu sadarbības projekts
nozīmē „Veco tradīciju iekļau-
šana modernajā dzīvē. Saīsi-
nātais nosaukums „Amatnie-
cība un kultūra”. 8. augustā 
saņēmām ziņu, ka projekts 
ir apstiprināts, par ko ir liels 
gandarījums, jo projektā 

kopā ar Intu Tomāni plānojām 
aktivitātes, kuras nestu labumu vietējiem 

iedzīvotājiem. Projekta sagatavošanas 
laikā mums palīdzēja Anda Svarāne un 
Daina Sauleviča. Līgums vēl nav paraks-
tīts, tomēr jāsāk domāt par šo projektu, jo 
tā īstenošana prasīs daudz enerģijas un 
laika. Mūsu pašvaldības plānotā budžeta 
daļa ir EUR 43 758,70, tai skaitā EUR 6 
563,81 pašvaldības līdzfinansējums. 

G. Dimitrijeva
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Mūsu skolas ir aktī-
vas Eiropas Savienības 
Mūžizglītības programmas 
Comenius apakšprogram-
mas daudzpusējās part-
nerības projektu ieviešanā. Dignājas 
pamatskola savu projektu „European 
Chamber Music” ir pabeigusi, bet patī-
kama ziņa ir par to, ka Rubenes pamat-
skolai ir apstiprināts jauns projekts „Pre-
paring For Europe, Preparing for Life”. 
Jāatzīmē, ka uzvara ir ar sviedru garšu, 
jo divus gadus šo projektu neapstiprinā-

Mūžizglītības projekti pašvaldībā – jaunumi un turpinājums iesāktajam
ja. Paldies skolas direktorei 
I. Kantānei un skolotājiem 
par neatlaidību, kas vaina-
gojās panākumiem. Skolai 
piešķirtais finansējums ir 

EUR 14000. Projekta partneri: Norvēģi-
ja – Torridal skol, Kristiansandas pilsēta 
(koordinators), Lielbritānija – Much Marc-
le CE Primary School, Herefordshine), 
Slovēnija – Osnovna šola Center, Novo 
Mesto, Spānija – Ceip pasico campillo, 
Lorca, Polija – Zespol szkol w siewierzu, 
Siewierz, Latvija – Rubeņu pamatskola, 

Jēkabpils novads. Projekta mērķis ir pa-
līdzēt skolēniem kļūt par Eiropas pilso-
ņiem, uzlabot viņu pamatkompetences 
dzimtajā valodā un svešvalodās, veicināt 
prasmju apguvi uzņēmējdarbībā, mo-
derno tehnoloģiju pielietošanā, veicināt 
inovācijas izglītības procesā, tādējādi 
motivējot skolēnus izglītoties. Projekts 
sākas 2013. gada augustā un ilgs līdz 
2015. gada maijam. Projekts skolā ievie-
sīs jaunumus, skolēniem un skolotājiem 
būs iespēja sadarboties ar partneriem un 
iegūt jaunu pieredzi. Lai veicas!

Mūžizglītības programmas Come-
nius apakšprogrammas „Reģionālās 
partnerības” projektā  „Cross border 
cooperation between regions in Latvia 
and Romania to improve educational 
offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem Latvijā un Rumānijā 
izglītības piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 
2012-1-LV1-COM13-03584 1 vasaras pe-
riodā iestājies neliels klusuma periods, 
bet tas ir tikai šķietami, jo darbs notiek 
nepārtraukti. Pasākumi Rubeņos, brau-
ciens uz Igaunijas pierobežas pašvaldību 
un Tartu zinātnes centru, izstādes, Va-
saras akadēmija Zasas vidusskolā – tas 
viss jau pagātnē, par ko liecina fotogrā-
fijas un patīkamas atmiņas. Projekta per-
sonāls strādā pie plānošanas, rūpējas, lai 
visas aktivitātes tiktu īstenotas atbilstoši 
laika grafikam. Tiek gatavota jauna izstā-
de Rubenes kultūras&sporta centrā, do-
māts par pasākumiem Zasas vidusskolā. 
15. augustā notiek ieviešanas grupas 
sanāksme, kurā apspriedīsim turpmākās 

rīcības plānu un sadalīsim pienākumus. 
Jāsāk arī gatavoties mobilitātei uz Rumā-
niju, kas ir plānota oktobra beigās. Ceru, 
ka projektu ir pamanījuši liela daļa iedzī-
votāju, kuri var izbaudīt tā labumus un 
tas viss kopā dod ieguldījumu mūsu ie-

dzīvotāju izglītībai mūža garumā. Paldies 
visiem dalībniekiem, kuri savās aptaujas 
anketās projektu ir novērtējuši pozitīvi; 
tas dod spēku un stimulu turpināt iesākto 
darbu.

Informāciju sagatavoja G. Dimitrijeva

Kalna pagastā turpinās darbs 
pie projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/
CFLA/149/026 „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Vidsalas ciemā”. 2013. gada 29. jūlijā 
noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Ven-
tars” par kopējo summu bez PVN Ls 
137 865,77. PVN 21 % summa sastāda 
Ls 28 951,81. Būvdarbu izpildes termiņš 
paredzēts 5 mēneši. Šobrīd notiek darbi 
pie ūdensvada izbūves ar caurduršanas 
metodi un sadzīves kanalizācijas tīklu iz-
būves. Būvuzraudzību veic SIA „Vide un 
būve” būvuzraugs Jānis Zvidriņš. Kopējā 
līguma summa sastāda Ls 1389,00 un 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”

PVN 21% Ls 291,69.
Projekta autoruzraudzību nodrošina 

SIA „Belss” autoruzraugs Ingars Timofe-
jevs.

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas sastāda LVL 150 452,78. Atbalsta 
summa – ERAF līdzfinansējums 85% no 
attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 
LVL 127 884,86. Pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda 15% no kopējām attiecinā-
majām izmaksām jeb LVL 22 567,92. Pro-
jekta kopējās izmaksas kopā ar neattieci-
nāmajām izmaksām sastāda 182 314,87 
latus. Līdz šim no CFLA saņemts avanss 
15 045, 28 lati un 5463,38 lati par attieci-

nāmajiem izdevumiem. Pašvaldības līdz-
finansējums attiecināmajiem izdevumiem 
izlietots Ls 964,12 apmērā un Ls 1616,78 
neattiecināmajās izmaksās. Par šiem 
līdzekļiem veikta tehniski ekonomiskā 
pamatojuma izstrāde, izstrādāts būvpro-
jekts un veikta būvprojekta ekspertīze.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Kalna pagasta pārvaldes vadītāja, 
projekta vadītāja M. Cankale 
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EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Turpinājums 22. lpp.

izgāztuves „Siliņi” rekultivācija. Projek-
tā plānotās aktivitātes: esošo atkritumu 
pārvietošana, līdzināšana un pārklāšana 
ar rekultivācijas pretfiltrācijas segumu, 
teritorijas, no kuras pārvietoti atkritumi, 
līdzināšana un planēšana, teritorijas ap-
zaļumošana, gruntsūdeņu monitoringa 
urbumu ierīkošana un uzraudzība. 

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāz-
tuves „Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils 
novada Dunavas pagastā” kopējās iz-
maksas ir LVL 73115,14, no tā attiecinā-
mās izmaksas LVL 72764,50. KF līdzfi-
nansējums ir 85% no attiecināmajām iz-
maksām, Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums 15% no attiecināmajām 

Lai sakārtotu vidi un nodrošinātu 
normatīvo aktu prasības, pašvaldībā 
tiek īstenoti četri Eiropas Savienības 
līdzfinansēti projekti: „Sadzīves atkritu-
mu izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija 
Jēkabpils novada Zasas pagastā” Nr. 
3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/002, „Sa-
dzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” 
rekultivācija Jēkabpils novada Duna-
vas pagastā” Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/
VARAM/003, „Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves „Starenieki” rekulti-
vācija” Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/
VARAM/008, „Rubenes pagasta 
atkritumu izgāztuves „Siliņi” rekul-
tivācija” Nr. 3DP3.5.1.2.1/12/IPIA/
VARAM/009”. 

Projekta „Rubenes pagas-
ta atkritumu izgāztuves „Siliņi” 
rekultivācija” plānotās kopējās 
izmaksas ir LVL 46223,00, no 
tā attiecināmās izmaksas LVL 
45080,32. KF līdzfinansējums ir 
85% no attiecināmajām izmak-
sām, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums 15% no attie-
cināmajām izmaksām. Projekta 
galvenais mērķis ir normatīvo aktu 
prasībām neatbilstošas atkritumu 

Pašvaldībā notiek četru atkritumu izgāztuvju rekultivācija
izmaksām. Projekta galvenais mērķis 
ir normatīvo aktu prasībām neatbilsto-
šas atkritumu izgāztuves „Prūsāni” re-
kultivācija. Tiek veikts ieguldījums videi 
drošas atkritumu apsaimniekošanas in-
frastruktūras nodrošināšanā. Izgāztuvei 
piekļautā teritorija tiek attīrīta no teritorijā 
izkaisītajiem atkritumiem. Pēc atkritumu 
savākšanas laukumā un atkritumu pār-
segšanas ar pretfiltrācijas slāni, tiks veik-
ta izgāztuves teritorijas sakopšana un ap-
zaļumošana. Rekultivācijas rezultātā tiks 
sakopta problemātiskās teritorijas ainava 
un zemes gabals sagatavots turpmākajai 
izmantošanai.

Projekta „Sadzīves atkritumu izgāz-
tuves „Sīpulāni” rekultivācija Jē-
kabpils novada Zasas pagastā” ie-
tvaros tiek veikta izgāztuves teritori-
jas sakopšana. Piesārņojums, kurš 
izgāztuves teritorijas – augsnes, 
grunts, pazemes un virszemes 
ūdeņos nokļūst gaisa nokrišņiem 
filtrējoties cauri atkritumu slānim, 
tiks samazināts par 100%. Projek-
ta īstenošanas rezultātā plānots 
samazināt piesārņojuma izplatību 
0.51 ha, kā arī sakārtot piekļauto te-
ritoriju. Projekta kopējās izmaksas 
ir LVL 82152,91, no tā attiecināmās 
izmaksas LVL 81846,06. Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums ir 85% no at-
tiecināmajām izmaksām, Jēkabpils 

Augusta sākumā tika pa-
beigti darbi  projekta „Veselības 
takas izveide Ābeļu pagasta 
Brodu ciemā” Nr. 12-05-LL13-
L413202-000003. Projekta ie-
tvaros Brodu ciemā veselības 
takas izveide ir pabeigta. Visas 
projektā plānotās aktivitātes ir 
realizētas. Ir izveidota taka un 
uzstādītas mazās arhitektūras 
formas. Takas garums ir 276 m, 
platums – 1,50 m. Taka izveidota 
ar smilšu maisījuma pamatni, lai 
tā būtu piemērota pastaigām un 
arī nūjošanai. Pie esošajām šū-
polēm meža laukumā izveidota 
atpūtas vieta (sēnīte) ar galdu 
un soliem. Uzstādīti vingrošanas 
koka elementi: koka kāpnes, divi 
koka grozāmie apļi, 10 koka sta-
bi vairākos līmeņos līdzsvara no-
stiprināšanai, pievilkšanās stieņi 
divos līmeņos, zviedru siena, 
vingrošanas sols, kustīgi soli. 
Blakus katram vingrošanas koka 
elementam novietoti soliņi ar at-

Ābeļu pagastā izveidota veselības taka
kritumu tvertnēm. 

Veicot iepirkumu, kurā par 
takas izveidi bija pieteikušies 
trīs pretendenti, līgums tika no-
slēgts ar SIA „GOBA-A” par ko-
pējo summu LVL 7850,14 (t.sk. 
PVN LVL 1362,42).

 Projekta īstenošana nodro-
šina Brodu ciema un tuvākās 
apkārtnes iedzīvotājiem pieeja-
mību labiekārtotai takai, kur ir 
iespēja nodarboties ar daudz-
veidīgām sportiskām aktivitātēm 
veselīgā vidē - priežu mežā, kas 
piekļaujas ciema daudzdzīvok-
ļu māju teritorijai. Kopējās pro-
jekta izmaksas: LVL 7915,02, 
t.sk. attiecināmās izmaksas LVL 
6487,72, neattiecināmās izmak-
sas LVL 1427,30. Pieprasītais 
publiskais finansējums (ES un 
Latvijas valsts līdzdalība) no 
attiecināmajām izmaksām LVL 
5838,95.

Ābeļu pagasta pārvaldes 
vadītājs R. Jaudzems
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Turpinājums no 21. lpp.

„Jēkabpils novada svētki 2013” Daugavas krastos
26. un 27. jūlijā Jēkabpils nova-

dā Daugavas krasta pagastos tika 
svinēti IV Jēkabpils novada svētki ar 
dažādiem pasākumiem un „Jēkabpils 
novada sakoptības skates 2013”  da-
lībnieku apbalvošanu.

Šogad svētki sākās ar vēl nebiju-
šu pasākumu mūsu novadā „Saldumu 
svētkiem”, kuri notika Ābeļu estrādē.

26. jūlijā, jaukā, saulainā pēcpus-
dienā, Ābeļu estrādē Jēkabpils novada 
svētkus ieskandināja bērni un jaunieši, 
līksmojoties Saldumu svētkos. Tie sā-
kās ar krāšņu koncertu. Atraktīvās kon-
certa vadītājas – „konfektes” – ne vien 
interesanti un saistoši pieteica program-
mu, bet arī iesaistīja skatītājus jautrās 
un „saldās” sacensībās. 

 Koncerta ieskaņā konfekšu tēlos 
iejutās Rubenes kultūras nama bērnu 
teātra pulciņa „Dadzīši” meitenes. Ar 
skanīgām dziesmām klausītājus ieprie-
cināja bērnu vokālie ansambļi: Ābeļu 
pamatskolas dziedošie bērni, „Smai-
diņi” (Zasas k.n.), „Puķuzirņi” (Rube-
nes k.n.), „Lai skan” (Aknīstes BJC). 
Skatītājus pārsteidza Kristiāna (Līvānu 
BJC) atraktīvais priekšnesums. Koncer-
tu kuplināja arī dejotāji – „Dzirnupīte” 
(Zasas k.n.), „Taurenītis” (Līvānu BJC), 
Aknīstes BJC „Virpulis”, „Hop- hip” un 
„Houpe”. Koncerta izskaņā bērni kopā 
ar Sivēnu un Sunīti audzēja konfekšu 
koku uzvedumā „Notikums dārzā”. To-
mēr ar saldā koka „izaudzēšanu” svētki 
nebūt nebeidzās! Pasākuma organi-
zētāji bija parūpējušies, lai ikviens va-
rētu atpūsties un izklaidēties atbilstoši 
savām vēlmēm: Saldajā takā darbojās 
saldumu tirdziņš un katrs varēja degus-
tēt kādu kārumu, Radošajā takā gaidīja 
Balbiino saldējumu kompānija un „Skrī-
veru gotiņas”, Šķēršļu taka pārsteidza 
ar jautriem, oriģināliem udevumiem un 
stafetēm, daudz prieka sagādāja Jest-
rās takas piepūšamās atrakcijas. Svēt-
ku izskaņā jaunieši tika aicināti uz Saldo 
disenīti.

Pasākuma laikā tika aizsākta nova-
da garā šalle. Tās adīšanā varēja piedalī-
ties ikviens interesents. Dzīparu rakstos 

ievijās ne vien siltās šīs vasaras krāsas, 
bet arī draudzīgā un labestīgā gaisotne, 
kas valdīja Saldumu svētkos un vienoja 
dažādu novadu bērnus un jauniešus. 

27. jūlijā – svētku pasākumi visas 
dienas garumā. Aizlūgums un Svētā 
mise Dunavas Svētā Jāzepa Romas ka-
toļu baznīcā un Jēkabpils mūzikas sko-
las audzēkņu koncerts (skolotāja Anita 
Cinkmane), svētku atklāšana pie Duna-
vas pamatskolas, kur bija pulcējušies 
novada iedzīvotāji, lai piedalītos dažā-

dās izdarībās un baudītu kultūras prog-
rammu. Bija skatāma foto izstāde „Du-
nava – atspulgs palu ūdeņos” un iepa-
zīšanās ar Latgales podnieku darbiem. 
Bet pirms tam Dunavai tika nodota šalle, 
kur savus rakstus tālāk ievija Dunavieši 
un  pārējie pasākuma apmeklētāji. 

Katrs pagasts šajos svētkos bija pa-
domājis par sevis izrādīšanu jeb „Dižo-
šanos”. Kā pirmie nāca ābelieši, slavinot 
savus čaklos ļaudis, lielus nākotnes plā-
nus kaldami un savu tiltu pār Daugavu 
būvēdami. Dignājieši – ar folkloras ko-
pas „Dignojīši” jestrajām dziesmām un 
savu ļaužu čaklumu slavinādami. Dignā-
jieši lepojās arī ar to, ka pie viņiem bieži 
brauc ciemiņi, kurus labprāt uzņem un 
prot izklaidēt. Dunavieši – arī čakli visās 
jomās, kā pastāstīja pārvaldnieks Andris 
Baltaruņķis un sveicienu visiem ar sa-
vām dziesmām sniedza  Gita un Sandis, 
kopā grupa „Starpbrīdis”, kuri aicināja 
savā jaunajā videoklipā filmēties gandrīz 
vai visus klātesošos, īpaši dunaviešus. 
Rubeņu sieviešu vokālais ansamblis 
„Kantilēna”  priecēja ar dziesmām un 
slavas pilnus vārdus veltīja visiem čak-
lajiem rubeniešiem, neaizmirstot piemi-

Bērni līksmo Saldumu svētkos.

novada pašvaldības līdzfinansējums 15% 
no attiecināmajām izmaksām. 

Projekta „Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves „Starenieki” rekultivācija” gai-
tā atkritumi ir sastumti kaudzē, noklāti 
ar pretfiltrācijas slāni un ir uzvests aug-
līgas augsnes slānis. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas ir LVL 72450,42, no 
tā attiecināmās izmaksas LVL 72089,61. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 

no attiecināmajām izmaksām, Jēkabpils 
novada pašvaldības līdzfinansējums 15% 
no attiecināmajām izmaksām. 

Visos projektos būvdarbus veic SIA 
„VRZ” Darbi notiek paralēli gandrīz visās 
izgāztuvēs samērā intensīvi. Pateicoties 
ES līdzfinansējumam pašvaldības terito-
rija būs sakoptāka, bet, lai to saglabātu, 
arī iedzīvotājiem jādomā par atkritumu 
apsaimniekošanu un tīras vides saglabā-
šanu mūsu bērniem. 

PROJEKTUS LĪDZFINANSĒ EIRO-
PAS SAVIENĪBA.

Finansējuma saņēmējs šo projektu 
ietvaros ir Jēkabpils novada pašvaldība.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FI-
NANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZ-
RAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZ-
SARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪ-
BAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Projektu vadītāja G. Dimitrijeva
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Noslēgusies skate „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts”

nēt arī lepno rubeni, pagasta simbolu un 
pastāstot, kāda liela nozīme šim putnam 
ir Rubenes pagasta dzīvē, jo šis retais 
putns dižojas arī Latvijas putnu pagastu 
salidojumos un ir pabijis visos Latvijas 
novados. Kā nākošie sevi pieteica Zasa. 
Visus pārsteidza mutīgā un čaklā sēļu 
sieva no a/c „Rūme” ar savu komandu, 
kuri slavināja Zasu. Kādi tērpi, kādas 
gleznas, ko atveduši, lai parādītu čaklos 
un darbīgos Zasas pagasta ļaudis.

Pa starplaikiem darbojās čaklā  no-
vada bitīte, atraktīvie Mīmi ar etīdēm, arī 
dažādas izdarības saimniekošanas lie-
tās un kopīgs cienasts lapenītē, kur Du-
navas saimnieces  piedāvāja varen gar-
du zupu un pīrāgus. Dunavā pasākums 
noslēdzās ar vīru kopas „Vilki” koncertu.

  Vakarā svētku turpinājums Dignā-
jas estrādē ar apbalvošanu, koncertu un 
balli. Tika nodota šalle Ievai, kurā Dig-
nājieši ieadīja savas krāsas un savus 
rakstus .

„Jēkabpils novada pagastu sakop-
tības skates 2013” dalībnieku apbalvo-
šana mijās ar priekšnesumiem, kurus 
sniedza deju kolektīvi – „Luste”, „Rasa”, 
„Laude” un „Solis”, kā arī viesi – folkloras 
kopa „Rožupes veiri” un tautas mūzikas 
kapela „Maskačkas spēlmaņi”. Estrā-
des noformējumā – latvju zīmes. Senie 
latvieši vienmēr zinājuši un izmantojuši 
zīmju spēku. Dieva zīme – saikne ar aug-
stākiem spēkiem, Jumis – auglībai un 
svētībai, Saulīte – dzīvības un kustības 
simbols, palīgs zemkopim, Zalktis – gud-
rības simbols, Māras krusts – laimes un 
mīlas zīme, Ugunskrusts – laimes, ener-
ģijas, saules un uguns zīme. Katrs ko-
lektīvs pirms uzstāšanās nesa savu zīmi. 
Aizraujošs un romantisks izvērtās zīmes 
ugunskrusts priekšnesums – ugunsšovs.

Pasākums noslēdzās ar rakstainās, 
kopā adītās šalles nodošanu novada 
priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim. Kat-
rai vietai savas krāsas un savas labas do-
mas ieliktas šallē, lai veicinātu vienotību 

Skates vērtēšanas komisija laikā 
no 2013. gada 9. jūlija līdz 2013. gada 
11. jūlijam apmeklējusi visus 7 Jēkab-
pils novada pagastus, apskatot pagas-
tu pārvalžu un iedzīvotāju izraudzītos 
objektus; kā arī objektus pēc savas 
iniciatīvas, lai gūtu iespējami pilnīgāku 
priekšstatu par sakoptības līmeni pa-
gastos. 

Kopumā konkursam, saskaņā ar 
nolikumu, ir izveidotas 10 nominācijas; 
atbilstoši tām tika veikta izvērtēšana. 

1. nominācija – labākais pagasts 
kultūras un izglītības iestāžu sakop-

Pasākuma dalībnieki Ābeļu pagastā.

Turpinājums 24. lpp.

E. Meņķis uzmet laso ar pirmo reizi.

un saskaņu novadā. Ābeļiem – vasaras 
košās krāsas, Dunavai – Daugavas zilie 
ūdeņi un mazliet saulītes, Dignājai – vai-
rāk zemes un dabas krāsas.

Paldies pasākumi organizatoriem – 
Jēkabpils novada pašvaldībai un pasā-
kuma sponsoriem Sia „Sedumi”.

Annija Tomāne

tībā un projektu pasākumu organizē-
šanā. Laureāts –  Zasas pagasts. 

Veicināšanas balva – Leimaņu pa-
gasts – par progresu savu sasniegumu 
popularizēšanā. 

2. nominācija – labākā pagas-
ta pārvalde komunālo pakalpojumu 
sniegšanā un teritorijas uzturēšanā:

Laureāts – Dunavas pagasts. 
3. nominācija – darbīgākais pa-

gasts uzņēmējdarbības jomā:
Laureāti – Dignājas pagasts un Ru-

benes pagasts. 
4. nominācija – sakoptākā nova-

da daudzdzīvokļu māja: 
Laureāti – Liepas 5, Liepas, Zasas 

pagasts. Veicināšanas balva – Antoņi-
na Potapova, Dignājas pagasts – dar-
bīgākais cilvēks daudzdzīvokļu māju 
sakopšanā un izdaiļošanā. 

5. nominācija – sakoptākās nova-
da individuālās ēkas ciematā:

Laureāti:
Ozolu iela 8A, Brodi, Ābeļu pagasts, 

īpašnieki Nellija un Zigmunds Daščori;
Smilgu iela 25, Ābeļu pagasts, īpaš-

nieki Skaidrīte un Evalds Lukaševiči; 
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Turpinājums no 23. lpp.

„Sudrabi”, Sudrabkalns, Dunavas 
pagasts, īpašnieki Rudīte Urpena un Vil-
nis Avotiņš; 

„Zīlītes”, Vidsala, Kalna pagasts, 
īpašnieki Ļubova un Ilgonis Pudži; 

„Leimaņi Bērzi”, Leimaņu pagasts, 
īpašnieki Zenta Skujiņa un Vilgelms Be-
ķeris; 

„Aigas”, Rubeņi, Rubenes pagasts, 
īpašniece Anita Mikitova ar ģimeni;

 „Radziņi”, Liepas, Zasas pagasts, 
īpašnieki Ruta un Modris Iraidi.

6. nominācija – sakoptākās vien-
sētas novadā:

Laureāti:
„Rozītes”, Ābeļu pagasts, īpašnieki 

Ināra un Valdis Lazdāni; 
„Mētras”, Dignājas pagasts, īpaš-

niece Zenta Zeltiņa; 
„Krastiņi”, Dignājas pagasts, īpaš-

nieces Ausma Aizporiete, Rasma Arkli-
ņa;

„Putniņi”, Dunavas pagasts, īpaš-
niece Inese Svikle; 

„Priednieki”, Kalna pagasts, īpaš-
niece Zilvija Martinova; 

„Butleri”, Leimaņu pagasts, īpašnie-
ce Iveta Bogdanova; 

„Strautiņi”, Kaldabruņa, Rubenes 
pagasts, īpašnieki Tatjana un Andris Ka-
minski; 

„Tērcītes”, Zasas pagasts, īpašnie-
ce Boniventūra Romanovska.

7. nominācija – uzņēmējdarbības 
labākie piemēri:

Laureāti: 
 Z/S „Nīcgales”, Ābeļu pagasts, 

īpašnieki Ieva un Andis Bokāni; 
 SIA „Zariņi G”, Ābeļu pagasts, īpaš-

nieks Guntis Lapiņš; 
 Z/s „Arkliņi”, Rubenes pagasts, 

īpašnieks Juris Līcis; 
Māris Liepiņš, Rubenes pagasts; 
Z/S „Bērzi’’, Dunavas pagasts, īpaš-

nieki Ināra un Imants Strangati. 
8. nominācija – sabiedrisko orga-

nizāciju vai iniciatīvu grupu veikums:
Laureāti:
Arnolds Jakubovskis, Ābeļu pa-

gasts, par ieguldījumu sabiedriskajās 
aktivitātēs;

Biedrība „Akācija plus”, Leimaņu 
pagasts, par ieguldījumu sabiedriskajās 
aktivitātēs; 

Slates sabiedriskā centra iniciatīvu 
grupa, Rubenes pagasts,  par ieguldīju-
mu sabiedriskajās aktivitātēs. 

Veicināšanas balva:
Sandis Ruļuks, Dunavas pagasts, 

par sabiedriskajām aktivitātēm pagastā, 
9. nominācija – labākie tūrisma 

apskates objekti:
Līgai Kļaviņai (Ābeļu pagasts) par 

rakstnieka un dzejnieka Jāņa Akuratera 
dzimto māju sakoptību un popularizē-
šanu; 

Rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta, 
Kalna pagasts; 

Raiņa muzejs Tadenava, Dunavas 
pagasts (Edīte Balode). 

10. nominācija „Sēliskākā sēta”: 
Laureāts: „Indāni”, Zasas pagasts, 

īpašnieki Daina un Ojārs Ģeidāni – bal-
va no biedrības „Sēļu pūrs”.

Komisijas sastāvu veidoja novada 
domes deputāti: Uldis Auzāns, Andis 
Bikaunieks, Ināra Blumberga, Anita 
Lemaka, Modris Pavārs,  Andis Timo-
fejevs. Pagastu apmeklējumā piedalījās 
arī izpilddirektors Jānis Subatiņš un lau-
ku konsultante Ina Sēle.

Inas Sēles iespaidi par šā gada skati:
„Šogad primārais uzdevums bija – 

meklēt jaunus objektus, sētas, uzņēmu-
mus. Tos, kuri izaug no jauna, lai katru 
gadu neatkārtotos viens un tas pats. 

Skates noslēguma pasākums.

Tas arī redzams nominācijās – tajās ir 
pietiekami daudz jaunu vārdu. Kopumā 
iepriecināja dabiskums un vienkāršība, 
cieņa pret lauku ainavu un mūsu klasis-
kajām vērtībām. Sakoptai sētai jau ne-
vajag neko daudz – skaisti nopļautu zā-
lāju, kādu izceltu koku, īpatnēju objektu. 
Raksturīgi, ka šogad daudz redzam zie-
du kompozīcijas, kas izvietotas režģī ie-
tvertos akmeņos, līdzīgi noformētas arī 
akas. No otras puses – šogad parādās 
arī tas, ka pieaugusi gan cilvēku aktivi-
tāte, gan rocība, kas redzams pēc stā-
dījumiem, ziediem, tātad – vairāk pērk 
puķes. Spilgtākie iespaidi – lielie ziedu 
grozi Dunavas pagasta centrā, kas tie-
šām izskatījās efektīgi. Tāpat – Rubenes 
pagasta zemnieku saimniecības „Arkli-
ņi” veikums – milzīgais brīvdabas katls, 
kas izveidots jau fundamentāli; saimnie-
cībai ir arī tālejoši attīstības plāni. Līdzīgi 
kā iepriekšējos gados, ir tapusi arī ska-
tes skaistāko vietu fotoizstāde. Šobrīd tā 
skatāma Dignājas pagastā, taču izstāde 
ceļos pa visu novadu faktiski līdz nāka-
majai sakoptības skatei.

Dunavas pagasta sakoptais centrs.
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„Dūjās” noslēgusies nometne „Spēks ir tevī!”
Nometne „Mārtiņa Fonda” rehabilitā-

cijas centrā „Dūjas” norisinājās no 2. līdz 
8. augustam. Šai nometnē tika aicināti 
piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 15 
gadiem. Tas ir laiks, kad jaunais cilvēks 
meklē savu identitāti, uzdodot jautāju-
mus – kas es esmu? Kādas ir manas stip-
rās puses? Ko vēlos sasniegt savā dzīvē? 
Un kā to izdarīt? 

Nometnes laikā „Mārtiņa Fonda” 
darbinieki un  speciālisti palīdzēja jau-
niešiem iepazīt sevi, atklāt savu spēku 
un būt par to pārliecinātiem. Dalībnieki 
apguva prasmes izteikt savu viedokli, 
jogas un koučinga pamatelementus, 
smieklu terapiju. Piedalījās fiziskajās 
aktivitātēs, kā arī pirts procedūrās. No-
metnes noslēguma pasākumā tās dalīb-
nieki visu notikušo attēloja jautrā teātra 
uzvedumā. Tiešām ir bijis interesanti, 
tas jāatzīst! Ļoti iespiedās atmiņā tas, ka 
ēdienkartē ir dominējuši griķi, kā arī tas, 
ka „Dūju” kaķim vissaistošākās šķitušas 
jogas nodarbības. 

Īpašs piedāvājums  jauniešiem bija 
mūsu tautas un zemes, tās mantojuma 
un vārdu īpašā spēka iepazīšana, tā-
dēļ divas dienas šai nometnē strādāja 
folkloras kopa „Dārdi”, mācot Spēka 
dziesmas un Spēka vārdus. „Dārdi” 
kopā ar nometnes jauniešiem uzstājās 
arī nometnes noslēguma pasākumā. 
Kopumā šai īpašajā nometnē piedalījās 
14 jaunieši:

1. Kārlis Spēks Leimaņu pag.
2. Matīss Navenickis Jēkabpils
3. Darja Semjonova Vīpes pag.
4. Sofija Rakusova Vīpes pag.
5. Zintis Kalniņš Jēkabpils
6. Daniela Maksimčika Vīpes pag.
7. Alise Daniela Loseva Rīga
8. Adriana Lita Ivanova Jēkabpils
9. Alvis Kazanavskis Leimaņu pag.
10. Vadims Kuzmenko Leimaņu pag.
11. Valērija Ruta Hartmane Jēkabpils
12. Aivars Lucijanovs Jēkabpils
13. Solvita Rubiķe Kūku pag. Krust-

pils nov.
14. Amanda Lazdiņa Rīga.
Žēl, protams, ka no Jēkabpils no-

vada starp viņiem ir vien trīs dalībnieki, 
kaut gan sākotnēji šī nometne tika adre-
sēta tieši mūsu novada jauniešiem. Vai 
atturēja tas, ka dalībniekam vajadzēja 
rakstīt eseju un pamatot savu dalību šai 
nometnē? Varbūt dalības maksa, kas sa-
stādīja Ls 15,00? Katrā ziņā – situācija ir 
pārdomu vērta,  jo tas, ko šie 14 bērni 
piedzīvoja „Dūjās”, ir tiešām liels, skaists 
ieguvums visai turpmākajai dzīvei. 

Nometnes noslēgumā viesojās 
Ieva Jātniece  

Muzicē folkloras kopa „Dārdi”.

Jaunieši nometnes laikā iemācījušies tautas dejas.

Uzvedums par nometnes gaitu. Izdejo latviskās dejas.
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Jūlija sākums biedrībā „Ūdenszī-
mes” iezīmējās ar skaistu notikumu 
– ir apstiprināts ilgtermiņa projekts 
„Sabiedriskās līdzdalības resursi 
lauku teritoriju attīstībā”. Projekts tika 
iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas 
fi nanšu instrumenta programmas „NVO 
fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko 
organizāciju darbības atbalsta program-
ma”. Šīs programmas ietvaros atbalsts 
tiek sniegts nevalstisko organizāciju 
pamatdarbības attīstībai noteiktās jo-
mās, darba programmas ietver ilgāku 
laika periodu. „Ūdenszīmju” darbības 
programma tiek ieviesta līdzdalības 
demokrātijas jomā, un tās mērķis ir: 
„Palielināt NVO sektora nozīmi lauku 
teritoriju attīstībā, tā kapacitāti lēmu-
mu pieņemšanas procesos un lomu 
vietējās kopienas dzīves kvalitātes 
uzlabošanā.” 

Darba programmas īstenošana tiek 
uzsākta 2013. gada 10. jūlijā un tā turpi-
nāsies līdz 2015. gada 31. decembrim. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments 

un Latvijas valsts

Biedrībā „Ūdenszīmes”  uzsākta ilgtermiņa projekta īstenošana 
Šobrīd ir apstiprināts 

konkrēts 2013. gada pasā-
kumu plāns, lai iegūtu tie-
sības programmu turpināt, 
projekta fi nansētājam – Sa-
biedrības Integrācijas fon-
dam – būs jāiesniedz arī de-

talizētas 2014. un 2015. gada darbības 
programmas. 

Projekta īstenošanas vieta ir Jēkab-
pils novads, atsevišķas aktivitātes notiks 
arī Aknīstes novadā, jo projekta partne-
ris ir Lauku Partnerība „Sēlija”.

Galvenie šī gada darbības plāna pa-
sākumi ir:
- Jēkabpils novada NVO apvienības izvei-

došana, tās statūtu izstrāde, 2014. gada 
darbības prioritāšu sagatavošana;

- Jēkabpils novada  NVO 2013. gada 
foruma norise;

- NVO atbalsta pasākumi – pieredzes 
apmaiņas brauciens, ziņu lapas sa-
gatavošana un izsūtīšana, individuālo 
konsultāciju nodrošināšana; 

- apvienības interešu pārstāvības nod-
rošināšana Lauku Partnerībā „Sēlija” 
un novada pašvaldībā, atbilstoši Dar-
ba programmas ieviešanas periodam; 

- regulārie brīvprātīgo piesaistes un 
aktivizēšanas pasākumi Kaldabruņas 
skolā;

- jaunu biedru piesaistes pasākums, 

organizējot „Ziemassvētku sezonu” 
2013. gada decembrī Kaldabruņas 
ciemā;

- ne mazāk kā divu projekta pieteikumu 
izstrāde;

- ziedojumu piesaistes pasākumi;
- biedrības saimnieciskās darbības plā-

na izstrādes uzsākšana;
- pasākuma organizācija vietējās ko-

pienas aktivizēšanai. 
Lai par šī projekta norisēm uzzinā-

tu iespējami vairāk cilvēku, piektdien, 
23. augustā, plkst. 10.00 Kaldabruņas 
skolā organizējam projekta uzsākša-
nas informatīvo semināru. Semināra 
laikā iepazīstināsim ar plānotajiem 
darbiem, piedāvājumu auditorijai un 
mūsu paredzētajiem sasniegumiem. 
Aicinām visus interesentus – gan ci-
tas novada biedrības, gan pašvaldības 
pārstāvjus, gan, it īpaši – Kaldabruņas 
iedzīvotājus! 

Kopējās darba programmas  attieci-
nāmās izmaksas laika posmā no 2013. 
līdz 2015. gadam sastāda Ls 31 500,-  
EEZ  programmas līdzfinansējums 90% 
apmērā sastāda Ls 28 350,00. Projektu 
ar 10% līdzfinansējuma atbalsta Jēkab-
pils novada pašvaldība.

Sagatavoja – biedrības 
„Ūdenszīmes” vadītāja Ieva Jātniece

Šovasar Kaldabruņas skolā aizva-
dītas jau sestās „Siena dienas”, un ar 
prieku jāatzīmē, ka mūs lutināja gan 
laiks, gan pasākuma dalībnieku pozitī-
vā attiekse. Protams, visvairāk priecā-
jamies par to, ka šogad tas nebija tikai 
siena skulptūru plenērs, bet gan reāls 
vides izglītības un kvalitatīvu kultūras 
pasākumu cikls. 

Vispirms jau, paralēli tiešajām 
plenēra norisēm, ar Vides aizsardzī-
bas fonda admininistrācijas atbalstu 
īstenojām akciju  „Zāļu diena, Pļavas 
diena, siena diena”. Akcijas pirmā die-
na –  „Pļavas diena” notika ceturtdien, 
11. jūlijā. Tās ietvaros iepazināmies ar 
aizsargājamajiem augiem, ievērojot da-
bas aizsardzības prasības, tika savāk-
ti  herbārija  veidošanai nepieciešamos 
ārstniecības augus. Akcijas laikā notika 
konkurss – cik veidu smilgas ir iespē-
jams atrast pļavā pie biedrības ēkas; uz-
varētājs savāca 9 veidus. 

Siena dienas šovasar – vides izglītības un 
kultūras pasākumu cikls

Bērni iepazīstas ar augiem.
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Akcijas otrā diena „Zāļu diena” 
notika piektdien, 12. jūlijā. Tās ietvaros 
dalībnieki tika iepazīstināti ar tuvākajā 
reģionā, īpaši – Dvietes palieņu pļavās 
augošajiem ārstniecības un aizsargāja-
majiem augiem, norādot uz to pazīmēm 
un vākšanas ierobežojumiem, atseviš-
ķa lekcijas sadaļa tika veltīta palieņu 
pļavu apsaimniekošanas jautājumiem. 
Pulksten 15.00 notika aizraujoša lekcija  
„Augi – laika vērotāji un ietekmētāji”. 
Lekciju vadīja Nacionālā Botāniskā dār-
za zinātniskā līdzstrādniece Daina Roze 
un folklorists Guntis Pakalns. Šī lekcija 
sagādāja mums vēl vienu pārsteigumu 
– uzzinājām, ka mūsu padebesis ir vie-
nīgais augs, par kuru Latvijas folkoras 
avotos ir saglabājušās ziņas kā par 
laika ietekmētāju. Uz šo informāciju va-
ram paļauties, jo lektori tiešām bija pār-
skatījuši visus iespējamos folkoras avo-
tus. Tātad – ir atrasta vēl viena dārglieta! 

Akcijas trešās diena –  „Siena die-
na” – bija ieplānota sestdien, 13. jūlijā. 
Taču virkne dalībnieku (vidēji – ap 50 cil-
vēki katru dienu) siena skulptūras  māks-
linieces Initas Šteinbergas vadībā veidoja 
jau no 10. jūlija rīta, jo šogad ieceru bija 
daudz, un tās izveidojās patiešām ie-
spaidīgas. Protams, sestdien skulptūrām 
varēja nodoties visā pilnībā, jo šai dienā 
paralēlie pasākumi nebija ieplānoti.

Plenēra noslēguma diena – svētdie-
na, 14. jūlijs, bija tiešām noslogota kul-
tūras piedāvājuma ziņā. Atklājām gan 
Siena dienu noslēguma izstādi, gan arī – 
atklājām Pļavas muzeja zāli ar ēteriskās 
indie – rokagrupas „Sus Dungo” koncer-
tu un gleznotājas Juretas Dobenbergas  
izstādi „Ābolzaļas debesis”. Šķiet, ka 
gandarījums bija visiem – gan apmeklē-
tājiem, gan dalībniekiem, un mūsu lielās 
zāles 150 kvadrātmetri bija pat pārāk 
nelieli, lai ietilpinātu visus apmeklētājus. 

Par brīnišķīgo pasākumu paldies at-
balstītājiem – Jēkabpils novada pašvaldī-
bai, kas daļēji finansēja koncerta izmak-
sas projekta „Svini un stāsti” ietvaros, kā 
arī nodrošināja transportu gleznu atveša-
nai no Limbažiem. Tāpat – Zemgales Kul-
tūras programmai par atbalstu koncerta 
norisēm projekta „Rasas vainags. Vārd-
nieku vainags” ietvaros. Tāpat – liela pa-
teicība pienākas pasākuma skaņu ope-
ratoram Gintam Audzītim, jo apskaņot tik 
sarežģītu akustisko instrumentu klāstu 
ar pieticīgiem līdzekļiem bija tiešām liels 
izaicinājums. Izdevās! To īpaši novērtēja 
gan klausītāji, gan mūziķes. 

                        
Taču vislielākais prieks ir par to, 

ka uzsāktās darbības aug un attīstās. 
Tātad: 

 – Juretas Dobenbergas gleznu iz-
stāde ir apskatāma otrdienās – piektdie-

nās no 9.00 līdz 15.00. Citā laikā – zvanot 
pa tālruni 26223948.

- sākot ar 20. augustu – būs 
apskatāms LVAFA projekta ietvaros ta-
pušais herbārijs, kas tiek izstrādāts ļoti 
oriģinālā formātā- atnāciet, būs pārstei-
gums! 

- tāpat, no 20. augusta varēsim 
aplūkot Smilgu ekspozīciju un kultūrvēs-
turisko ekspozīciju „Pūra vainags”; 

- rudens Saulgriežos plānojam 
atklāt Arta Malnača fotoizstādi. Tās no-
saukums un koncepcija vēl ir autora no-
slēpums...

Un vēl – pateicoties līdzdalībai 
Lauku Partnerības „Sēlija” izstrādātajā 
mūžizglītības projektā  „Māksla ainavā”, 
mūsu „Siena dienas” 2014. gadā būs 
starptautisks plenērs. Nu – lepojamies 
taču ar sevi, Kaldabruņa! 

Ieva Jātniece 

„Sus Dungo” meitenes pie siena pils.

Siena princesei uzticēts īsts  mazulis.

Muzicē Elizabete.
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Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada 
augustā, septembrī

Dignājas pagasts
23.08. plkst. 19.00 Dignājas brīv-

dabas estrādē viesojas Līvānu ama-
tierteātris

plkst. 22.00 Zaļumballe

Dunavas pagasts
28.08. plkst. 11.00 Dunavas Svē-

tā Jāzepa Romas katoļu baznīcā Jau-
niešu kora „Balsis” koncerts. Diriģents 
Ints Teterovskis

Kalna pagasts
31.08. plkst.11.00 kultūras namā 

B. Groninga draugu kopas nodarbība

Rubenes pagasts
02.09. plkst. 11.00 Rubenes kul-

tūras namā (sadarbībā ar Rubenes pa-
matskolu) Zinību dienai veltīts izpētes 
pasākums stipras ģimenes atbalstam

•	 Izstādes „Māksla būt kopā 
caur kultūru” atklāšana

•	 Neatkarīgā teātra „Kabata” 
izrāde „Pepija Garzeķe” ar praktisku 
līdzdarbošanos

Režisore Dita Balčus, komponists 
Mārtiņš Brauns 

Līdz 20. 09. – Kaldabruņas sko-
las zālē skatāma Juretas Dobenber-
gas glezniecības izstāde „Ābolzaļas 
debesis”. Izstāde apskatāma otrdie-
nās – piektdienās no 9.00 līdz 15.00. 
Citā laikā – zvanot pa tālruni 26223948

Zasas pagasts
30.08. plkst. 22.00 Zasas kultūras 

namā balle „Atvadas vasarai”. Spēlē: 
grupa „Galaktika”

No 09.08. līdz 18.08. a/c „Rūme” 
ilustratoru plenērs „Raiņa saules 
zeme”

16.08. plkst. 16.00 notiks māks-
linieku plenēra „Raiņa saules zeme” 
izstādes atklāšana 

a/c „Rūme organizē 24., 25.08. 
pārgājienu novada bērniem apkārt 
Saukas ezeram „Sēļu ceļš 2013”

13.09. Zasas kultūras nama bēr-
nu dramatiskā kolektīva dzejas izrāde 
„Kaut kas ir noticis…”

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.

27.07. – 30.08. Dunavas pa-
gasta tradīciju zālē izstāde „Du-
nava – atspulgs palu ūdeņos”

Augustā Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē Zasas v-skolas 
un Zasas mākslas skolas audzēk-
ņu radošo darbu izstāde

02.09. – 08.09. Leimaņu Lat-
vju zīmju parkā Zinību dienai veltī-
ta ziedu izstāde

09.09. – 27.09. Ābeļu pagas-
ta pārvaldes telpās rudens ražas 
izstāde

02.09. – 30.10. Rubenes 
kultūras namā izstāde, veltīta 
XXV Dziesmu un XV deju svēt-
kiem  „Mākslas būt kopā caur 
kultūru”

Tavs darbs bija tava mūža rota.
Nu zemes klēpī dus tā vainagota.
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Ivars Celmiņš 
21.06.1967. – 28.06.2013.  

Velta Vija Auzāne 
09.09.1930. – 06.07.2013.  

Ženija Avotiņa 
24.07.1924. – 06.07.2013.

Jānis Stūrnieks 
01.06.1954. – 14.07.2013.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ej, nešaubies – ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies
Un visu, visu mūžu audz.
 /Ziedonis Purvs/

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlijā reģistrēta 
1 dzimšana:

Igo Zasas pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

PALDIES visiem mīļajiem, laba-
jiem cilvēkiem, kas atbalstīja mūsu 
ģimeni, kad uguns atņēma mums 
mājas. Paldies par morālo atbalstu, 
sapratni un pleca sajūtu, paldies par 
lielo materiālo palīdzību – tas mums 
dod spēku dzīvot tālāk, strādāt un 
skolot bērnus! No sirds pateicos Jē-
kabpils novada pašvaldībai, Rubenes 
pagasta pārvaldei, Aknīstes vidussko-
lai, arodbiedrībai un visiem, visiem, 
kas palīdz sākt dzīvi no jauna. 

Sandra Radiņa ar ģimeni

PA L Ī D Z Ē S I M ! 
Šī gada 7. augustā ugunsgrēks 

pilnībā nopostīja Radiņu ģimenes māju 
Rubenes pagastā. Ģimenē  ir pieci 
cilvēki  – dēls Mārtiņš mācās Daugav-
pils universitātē. 4. kursā, ir topošais 
inženieris programmētājs. Meita Liene 
studē Daugavpils universitātes  2. kur-
sā,  mācās angļu un franču filoloģiju, 
izturēja konkursu, lai šogad 1. semes-
tri varētu mācīties Francijā (ERASMUS 
studentu apmaiņas programma). Tēvs 
Āris saimnieko pa mājām, veselības dēļ 
nevar strādāt savā elektriķa profesijā.  
Mamma Sandra ir Aknīstes vidussko-
las latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja, vada Rubenes k/n ansambļus 
„Kantilēna”, „Puķuzirņi”, „Āre”. Kopā 
ar ģimeni dzīvo vecmāmiņa Valda, viņa 
pārdzīvo visvairāk – ne vien par sevi, 
bet par  visiem. Visa Radiņu ģimene ir 
aktīvi pašdarbības kolektīvu dalībnieki, 
izpalīdzīgi un gaiši cilvēki. 

Šoreiz palīdzēsim viņiem, ziedo-
jot mājas un iedzīves atjaunošanai:  
Konts: LV91HABA0551002143728

AS Swedbank, kods: HABALV22
Sandra Radiņa 
(p.k. 211165-11156); 


