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Ņem spēku no Jāņuzālēm
Ko tās tev šonakt sniedz –
Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņuzālēm
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts 
bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet!

Vasaras saulgriežos sirsnīgi 
sveicam visus Jēkabpils 
novada iedzīvotājus, bet, 
jo īpaši 50 Līgas un 333 
Jāņus!

Šajos skaistajos 
svētkos dziedāsim, 
dejosim un 
līksmosim, 
lai visu nākamo 
gadu spēku 
piepildījums, labs 
garastāvoklis un 
veiksme pavadītu 
mūs katru dienu! 
Līksmu līgošanu vēl 
Jēkabpils novada 
pašvaldības administrācija

Noslēdzas pirmā novadu darbības 
četrgade un tūlīt sāksies saspringta dar-
ba tālākais periods. Aktīvā iedzīvotāju 
daļa ir novērtējusi mūsu līdzšinējo dar-
bu un devusi iespēju turpināt strādāt un 
pierādīt ar darbiem, nevis tukšiem solīju-
miem, novada izaugsmi. Tas ir uzticības 
kredīts nākošajiem  četriem gadiem, kas 
uzliek lielu atbildības nastu, lai cilvēkus 
nepieviltu. Sirsnīgs paldies par šo uzticē-
šanos no Zemnieku savienības deputātu 
kandidātiem, tai skaitā no  ievēlētajiem 
domē. Pateicība visiem, kuri nebija vien-
aldzīgi un nobalsoja par citu politisko 
spēku un izteica savu attieksmi.

Līdzīgi, kā 2009. gadā, kad novads 
uzsāka darbību, bija grūtības ar fi nanšu 
līdzekļiem, tā tagad valda liela neziņa 
par nākošo plānošanas periodu, par ES 
struktūrfondu pieeju pašvaldībām, to sa-
dales principiem, valsts noteikto nodokļu 
daļu pašvaldības funkciju pildīšanai vis-

Uzticības kredīts 
tupmākajam darbam

maz vidējam budžeta termiņam 2 – 3 ga-
diem uz priekšu. Skaidrs, ka bez struktūr-
fondu atbalsta, novada teritorijas attīstība 
ir grūti iedomājama, tāpat arī uzņēmēj-
darbība. No novada budžeta, atvēlot 10 – 
15% kapitālajiem ieguldījumiem, ir daudz 
par maz, lai mēs varētu turpināt sakārtot 
iestādes, uzlabot to tehnisko bāzi, re-
konstruēt siltumapgādes sistēmas.

Vajadzības ir neskaitāmas, tomēr 
atjaunotais domes sastāvs (par 53,3%), 
domāju, būs gatavs izvērtēt prioritāri vei-
camos darbus un realizējamos projektus.  
Es ļoti ceru, ka arī ES fondu līdzekļu pie-
saistes iespējas mazām pašvaldībām ne-
būs liegtas un varēsim realizēt aktuālus 
projektus.

Pateicībā par Jūsu izteikto uzticību un 
cerot uz sapratni, Edvīns Meņķis – 

Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs 

Ir noslēgušās 2013. gada Pašvaldību vēlēšanas. Pēc Pilsonības un mig-
rācijas lietu departamenta datiem – līdz 1. jūnijam Jēkabpils novadā bija 4473 
balsstiesīgie iedzīvotāji. Vēlēšanu dienā ir 4446 b alstiesīgi iedzīvotāji. Savu 
gribu vēlēšanās ir izteikuši 1960 iedzīvotāji. Derīgo vēlēšanu zīmju kopskaits 
ir 1939. 

IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI ALFABĒTA SECĪBĀ:
1. Aivars Vanags – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
2. Aivis Kokins – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3. Andis Bikaunieks – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
4. Andis Timofejevs – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
5. Anita Lemaka – Latvijas Zaļā partija
6. Armands Ķiploks – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
7. Daiga Ģeidāne – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
8. Edmunds Erdlāns – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
9. Edvīns Meņķis – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
10. Gints Audzītis – Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
11. Ieva Jātniece – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
12. Ināra Blumberga – JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA
13. Modris Pavārs – Latvijas Zaļā partija
14. Olita Spēka – „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
15. Uldis Auzāns – JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA

Pašvaldību vēlēšanu rezultātu 
apkopojums
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KANDIDĀTU SARAKSTU APKOPOJUMS
Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 

zīmju skaits
Grozīto 

zīmju skaits
Procenti 

(%)
Vietas 
(15)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 351 71 280 17.92 3

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 270 39 231 13.78 2
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 997 218 779 50.89 8
4. Latvijas Zaļā partija 321 47 274 16.39 2

Summa: 1939

Dati no 9 iecirkņiem:
ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE  

„Pagastmāja”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 369 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 20 9 11 5.42

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 99 13 86 26.83
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 118 24 94 31.98
4. Latvijas Zaļā partija 125 14 111 33.88

Summa: 362

DIGNĀJAS PAGASTA PĀRVALDE  
„Kamenes”, Vandāni, Dignājas pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 205 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 73 10 63 35.61

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 21 1 20 10.24
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 54 8 46 26.34
4. Latvijas Zaļā partija 56 4 52 27.32

Summa: 204

DUNAVAS PAMATSKOLA  
„Dunavas Skola”, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 254 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 43 9 34 16.93
2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 79 7 72 31.1
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 92 7 85 36.22
4. Latvijas Zaļā partija 39 8 31 15.35

Summa: 253

KALNA PAGASTA PĀRVALDE  
„Atvari”, Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 164 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 19 4 15 11.59

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 13 4 9 7.93
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 110 23 87 67.07
4. Latvijas Zaļā partija 20 5 15 12.2

Summa: 162
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LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE  
„Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 167 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 47 5 42 28.14

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 4 1 3 2.4
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 106 32 74 63.47
4. Latvijas Zaļā partija 6 4 2 3.59

Summa: 163

RUBENES PAGASTA PĀRVALDE  
„Rubenes Pagasta Padome”, Rubeņi, Rubenes pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 196 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 7 3 4 3.57

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 19 3 16 9.69
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 152 37 115 77.55
4. Latvijas Zaļā partija 18 3 15 9.18

Summa: 196

KALDABRUŅAS SKOLA  
„Kaldabruņas Skola”, Kaldabruņa, Rubenes pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 87 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 1 1 0 1.15

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 4 1 3 4.6
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 81 11 70 93.1
4. Latvijas Zaļā partija 1 0 1 1.15

Summa: 87

SLATES PAGASTMĀJA  
„Slates Pagastmāja”, Slate, Rubenes pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 155 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 28 6 22 18.06

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 1 1 0 0.65
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 125 25 100 80.65
4. Latvijas Zaļā partija 1 0 1 0.65

Summa: 155

ZASAS KULTŪRAS NAMS  
„Zasas Kultūras Nams”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.  
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 362 

Nr.p.k. Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju skaits

Procenti 
(%)

1. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 113 24 89 31.22

2. JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA 30 8 22 8.29
3. „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 159 51 108 43.92
4. Latvijas Zaļā partija 55 9 46 15.19

Summa: 357
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Ziņu avoti: Centrālās Vēlēšanu Komisijas mājaslapa www.cvk.lv
                   Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas protokols

Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sarmīte Vanaga
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Cerības uz valsts autoceļu stāvokļa 
uzlabošanos – tālākā nākotnē

Ar biedrības „Lauku partnerība Sēlija” atbalstu ierīkoti stādījumi 
pie Dignājas baznīcas

Mēs, Nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai! – Tēvzemei un brīvī-
bai/LNNK” deputātu kandidāti pa-
teicamies Jēkabpils novada iedzīvo-
tājiem par dāvāto uzticību. Paldies vi-
siem tiem, kuri atrada laiku un iespēju 
atnākt uz vēlēšanām, lai izteiktu savu 
viedokli un pārliecību. Jūsu izvēle no-
teiks mūsu novada dzīvi un attīstību 
turpmākos četrus gadus. Vēlēšanu re-
zultāti gan visā valstī, gan arī mūsu no-
vadā parādīja, ka nacionāli domājošu 
cilvēku kļūst aizvien vairāk. Mūsu pār-
stāvniecība šajā sasaukumā ir augusi, 
tas ne tikai priecē, bet arī liek būt atbil-
dīgiem, lai priekšvēlēšanu programmā 
izvirzītie mērķi nekļūtu par tukšiem so-
lījumiem. Cerot uz konstruktīvu sadar-
bību arī ar citu sarakstu deputātiem, 
aicinām  iedzīvotājus aktīvāk iesaistī-
ties sabiedriskajos procesos. Gaidām 
jūsu priekšlikumus un problēmu risi-
nājumus, jo tikai kopā strādājot mums 
viss izdosies!

Nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai! – Tēvzemei un 

brīvībai/LNNK”  deputātu kandidātu 
saraksta vārdā:
Gints Audzītis,

 Andis Bikaunieks,
 Armands Ķiploks

Šā gada aprīļa mēnesī Jēkabpils no-
vada pašvaldība nosūtīja Latvijas Repub-
likas Satiksmes ministrijai vēstuli ar pra-
sību uzlabot Jēkabpils novada teritorijā 
esošo valsts autoceļu P72 Ilūkste – Birži 
un V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste stā-
vokļa būtisku un steidzamu uzlabošanu, 
jo pavasara un rudens sezonā šie ceļi ir 
ļoti sliktā stāvoklī, un atsevišķos laika pos-
mos – pat neizbraucami.

5. jūnijā ir saņemta atbilde no Satik-
smes ministrijas, kas satur pietiekami op-
timistisku informāciju. Vēstulē ir norādīts:

„Jāatzīst, ka reģionālā autoceļa P72 
posms ar grants segumu Rubeņi – Zasa 
km 28,75 – 47,87 un vietējā autoceļa 
V783 visi posmi ar grants segumu ir sliktā 
stāvoklī. Minētajiem autoceļu posmiem ir 
nolietojies grants segums ar neatbilstošu 
granulometrisko sastāvu un pilnvērtīgi 
nefunkcionējoša ūdens atvades sistēma, 
tāpēc nelabvēlīgu meteoroloģisko aps-
tākļu ietekmes rezultātā autotransporta 
pārvietošanās pa šiem autoceļu pos-
miem kļūst būtiski apgrūtināta.

Minētajiem autoceļu posmiem ir ne-
pieciešams veikt ūdens atvades sistēmas 

sakārtošanu un seguma atjaunošanu. 
Diemžēl, patlaban autoceļu nozarei pie-
šķirtā nepietiekamā finansējuma ietvaros 
valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīklā ir 
iespējams veikt tikai nepieciešamākos ik-
dienas uzturēšanas darbus. Tāpēc arī šo-
gad Jūs interesējošos autoceļu posmus 
būs iespējams uzlabot tikai ar ikdienas 
uzturēšanas paņēmieniem, bet autoceļu 
atjaunošanu būs iespējams veikt tikai tad, 
ja būtiski tiks palielināts autoceļu nozares 
finansējums no valsts pamatbudžeta.

Ņemot vērā konkrēto autoceļu 
slikto stāvokli, informējam, ka vairā-
ki reģionālā autoceļa P72 un vietējā 
autoceļa V783 posmi ir iekļauti Satik-
smes ministrijas sagatavotajā Valsts 
autoceļu sakārtošanas programmā 
2014. – 2020. gadam, kas tika izska-
tīta Ministru kabineta 2013. gada 21. 
maija sēdē. Jautājums par papildus fi-
nansējuma piešķiršanu šīs programmas 
īstenošanai kā jaunās politikas iniciatīvai 
tiks izskatīts Ministru kabinetā likumpro-
jekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru 
un kārtējā valsts budžeta likumprojekta 
sagatavošanas procesā.” 

Mazo ciemu ieros-
mju projektu konkursā 
iesniedzām savu ideju, 
padarīt baznīcas ap-
kārtni pievilcīgāku gan 
tās apmeklētājiem, gan 
garāmbraucējiem un 
ieguvām finansiālu at-
balstu stādu iegādei. 
Palīdzību apzaļumoša-

nas plāna izstrādē sniedza SIA „Sedumi” 
dārzniece Agnese Vilcāne, izsakām lielu 
paldies viņai par atsaucību.

Ideja ierīkot apstādījumus tieši baz-
nīcas teritorijā patika arī apkārtējiem ie-
dzīvotājiem, jo uz Anitas Ermansones 
aicinājumu piedalīties stādījumu ierīkoša-
nas talkā, neatteicās neviens uzrunātais. 
Paldies Uldim Zaharevskim, kas piegā-
dāja ūdeni stādu laistīšanai, Jānim un 
Aivim Mīkuļiem par trūdzemes piegādā-
šanu, Helmutam Liepiņam un Vitautam 
Liepiņam, kas noorganizēja melnzemes 
piegādāšanu, kā arī visiem čaklajiem tal-
ciniekiem Ainai Zaharevskai, Intai Strožai, 
Anitai Ermansonei, Ritai Ušackai, Līgai 
Mušai, Dacei Mičulei, Dainim Ermanso-

Biedrība Lauku 
partnerība Sēlija

nam, Arvim Zaharevskim, Antonam Ba-
reikam, Aivim Mīkulim, Naurim Urpenam.

Stādījumu ierīkošana ir sākums 
mūsu idejas realizācijai – organizēt Dig-
nājas baznīcas dārza svētkus, kas varē-
tu kļūt par tradīciju un turpināties katru 
gadu. Dārza svētku organizēšanai Dig-

nājas draudze ir piesaistījusi finansējumu 
Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā 
NVO iniciatīvu projektu atbalsta konkursā. 
Baznīcas dārza svētkus iecerēts rīkot au-
gusta mēnesī.

Kopā mēs varam!
Projekta vadītāja Dzidra Nartiša
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Vasaras sagaidīšanas prieks Ābeļos
- Nu gan vasarai vārti ir vaļā! – tā jutās 

un domāja ikviens dalībnieks, ierodoties 
siltajā 31. maija pēcpusdienā uz  Ābeļu pa-
matskolas rīkoto šāda pat nosaukuma pa-
sākumu skolas parka brīvdabas estrādē.

Pēc klases stundas un liecību saņem-
šanas gan skolēni un skolotāji, gan vecāki 
un ciemiņi – bijušie skolotāji, darbinieki, 
pagasta iedzīvotāji, draugi pulcējās estrā-
dē uz galveno vakara daļu – koncertu. Mū-
zikas skolotājas Ivetas Bērziņas un deju 
skolotājas Ievas Lāčplēses vadībā Ābeļu 
pamatskolas dziedātāji, dejotāji un daiļru-
nātāji koncerta skatītājus vēlreiz  mēnesi 
pa mēnesim, sākot no septembra, izvadīja 
ne tikai cauri mācību gadam un dažādiem 
pasākumiem skolas dzīvē, bet palūko-
jās uz notikumiem Latvijā un pasaulē. To 
veiksmīgi darīja koncerta vadītāji, skolas 
bijušie skolnieki Kārlis Bērziņš un Rihards 
Pūcītis. Savukārt pašreizējie skolas au-
dzēkņi šos notikumus izdziedāja, izdejoja 
un izrunāja dzejā.

 Ābeļu skola vienmēr ir lepojusies ar 
dalību un labiem panākumiem dažādos 
muzikālos konkursos, taču, beidzot šo 
mācību gadu, īpašs prieks ir par skolo-
tājas Ievas sirdsdarbu – brīnišķīgo deju 
kolektīvu, viņu dejotprieku un skatuvisko 
labskatāmību, jo, piedaloties skatē un 
koncertos ārpus skolas, ir domāts par tēr-
piem un apaviem.

Kad koncerta vadītāji skatītājus bija 
veiksmīgi izvadījuši cauri visam mācību 
gadam un nonākuši maijā, vārds tika dots 
skolas administrācijai un novada izglītī-
bas pārvaldes vadītājai Elgai Ūbelei, un 
pagasta pārvaldes vadītājam Raimondam 
Jaudzemam. Tika apbalvoti skolēni, kuri 
guvuši sasniegumus mācību priekšmetu 
olimpiādēs, interešu izglītības konkursos 
un sporta sacensībās.

Skolas administrācija izteica patei-
cību skolēniem par atsaucību un dalību 
dažādās aktivitātēs, tika sveikti 34 skolas 
skolēni, kuri mācību gadu beidza ar ļoti 
labām sekmēm mācībās. Sporta skolotāja 
Tatjana Donāne bija apkopojusi rezultātus 
sportā un apbalvoja „sporta zvaigznes”, 
sākot ar 6. labāko rezultātu. Skolas spor-
ta zvaigznes tituls un kauss tika 8. klases 
skolniecei Lainei Donānei un 6. klases 

skolniekam Tomam Vecumniekam.
 Tradicionāli skola ar nelielām piemi-

ņas veltēm pateicās tiem vecākiem un 
vecvecākiem, kuri mācību gada laikā, ak-
tīvi darbojoties, gan ar padomu, gan per-
sonīgo transportu, gan materiāli palīdzē-
juši skolai uzlabot tās darba kvalitāti. Šo-
gad paldies tika teikts Butānu, Stūrmaņu, 
Brišku, Gureševu ģimenēm, Jūlijai Zepai, 
Ievai Bokānei, Ievai Krodziniecei, Ilzei Pav-
ļinskai, Alvim Zekantam, Anitai Kudliškai, 
Verai Kazanovai, Ivetai Sietkovskai, Vitāli-
jai Brakovskai, Kristīnei Graudiņai, Mildai 
Vīksnai, Zigrīdai Čakšai.

Arī šis pasākums „Vasarai vārti vaļā” 
bija jauks vecāku un skolas kopdarba pie-
rādījums. Koncertam izskanot, skolas pa-
domes priekšsēdētājs Aivars Butāns, uzru-
nājot skolēnus, teica atzinīgus vārdus par 
to, ka bērni visu mācību gadu ir čakli ma-
cījušies un darbojušies, tāpēc, sākoties va-
sarai, viņš visus aicināja „atvēsināties”,…
un uz skatuves tika uznestas daudzas sal-
dējuma kastes, ko bija sarūpējusi Butānu 
ģimene. Saldējuma bija tik daudz, ka tā 
pietika ne tikai pašiem ābeliešiem, bet arī 
līdzi atnākušajiem draugiem. Pie tam katrā 
rokā – dažādu šķirņu aukstie gardumi.

Ar to vakara gaitā vecāku mecenā-
tisms nebeidzās. Pēc koncerta varēja prie-
cāties par Jašu ģimenes zirgu paraugde-
monstrējumiem, kā arī izbaudīt prieku būt 
pašam zirga mugurā un ar to pajāt, kā arī 
uzklausīt interesantu informāciju par zir-
giem no to saimniekiem.

Kad Daugavas krastā saimnieces ai-

cināja nobaudīt spēka zupu, Gureševu ģi-
mene bija padomājusi par desertu – 3. kla-
ses puiši visu ciemiņu cienastam sanesa 
daudzas cepumu kastes. Un saldummīļu 
tām netrūka.

Pirms zaļumballes sākšanas grupu 
„Daugavieši” nu jau tradicionāli „iesildī-
ja” Ābeļu skolas „Dziesma skolas paau-
dzei”. Šīsvasaras vārtos drosmīgi stāvēja 
un dziedāja Alise Bērziņa, Renāte, Rebe-
ka, Gerda Zekantes, Agnese Kuko, Jānis 
Veinbergs, Aivita Urķe, Samanta Vinciune, 
Laura Nikola Pinne, Viktorija Ļūļāka.

Pasākuma kulminācija bija Gureševu 
un Butānu ģimeņu sarūpētais salūts, kas 
kā vasaras puķes un bērnu prieks tika iz-
mests pret pēdējās maija dienas debesīm. 

Vecāki, skolotāji un ciemiņi atpūtās 
zaļumballē, domājot ne tikai par to, ka at-
kal viens mācību gads ir aizvadīts, bet arī 
par to, ka tik labs, vienots pasākums, kā 
šis, ir daudzu kopīgais darbs – kāds veido-
ja koncerta scenāriju, kādi to realizēja; kā-
dam bija ideja par afišām, cits to veidoja. 
Lai būtu svētku sajūta estrādē, kāds pina 
vainagus, rūpējās, lai tie nenovīst līdz kon-
certam; taisīja taureņus, puķes, sprauda, 
kāra, cirta un lika meijas. Kāds brauca ie-
pirkties, pasūtīja svētku kliņģerus, gatavo-
ja un saiņoja dāvanas, sarakstīja dāvināju-
ma grāmatas un diplomus. Darbu un rūpju 
saraksts nebeidzams. Visbeidzot – kāds 
pēc pasākuma visu sakopa, lai patiešām 
vasarai pēc padarītiem skolas darbiem 
vārti būtu vaļā.

Valda Bērziņa

Jēkabpils novada pašvaldība atgā-
dina zemes īpašniekiem, lietotājiem un 
nomniekiem, ka nekustamā īpašuma no-
doklis par 2013. gada 2. ceturksni bija jā-
samaksā līdz šā gada 15. maijam. Nāka-
mais maksāšanas termiņš ir 15.08.2013.

Nodokli var iemaksāt pagastu pār-

Atgādinājums par Nekustamā īpašuma nodokli
valžu kasēs vai ieskaitīt bankas kontā. 

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  no-
maksāt Nekustamā īpašuma nodokli un 
zemes nomas maksu, ievērojot maksā-
šanas termiņus.

Tiem nodokļu maksātājiem, kam ir 
grūtības nomaksāt NĪN vai zemes no-

mas maksu, lūdzam savlaicīgi griezties 
Jēkabpils novada pašvaldībā vai pagastu 
pārvaldēs, lai noslēgtu Vienošanos par 
samaksas termiņa pagarinājumu.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

nodokļa administrators
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Lai gan Bērzgala pamatskola  
skaitliski ir ļoti maza, taču daudzās lie-
tās mēs esam līdzvērtīgi lielo skolu au-
dzēkņu sasniegumiem. Esam gandarīti 
par mūsu skolēnu dalību un panāku-
miem mācību olimpiādēs, konkursos, 
kā arī republikas  organizētajās aktivi-
tātēs.

Patiess prieks ir par to, ka skolēni  ir 
atsaucīgi un gatavi ieguldīt laiku un pū-
les, izkopjot talantu dažādās jomās – zī-
mējot, rakstot esejas, vācot un apkopo-
jot dažādu informāciju par sevi, pagastu, 
novadu. Šajās aktivitātēs, kas saistītas 
ar pašiem skolēniem, pilnveidojas viņu 
prasmes un attieksme pret sev apkārtējo 
– vai tā būtu ģimene, skola vai valsts.

Esam gandarīti par 8. klases skol-
nieces Gitas Pērkones panākumiem 
konkursā „Lietas – likteņu liecinieces”, 
kuru organizēja Latvijas Okupācijas 
muzejs un Monreālas Latviešu sabied-
riskais centrs ar vadītāju Andreju Vītolu.

Gita Pērkone tika uzaicināta uz ap-
balvošanu 2013. g. 26. aprīlī Latvijas 
Okupācijas muzejā. Skolniece saņēma 
Atzinības rakstu un Ls 100 prēmiju (par 
to var izlasīt laikrakstā „Izglītība un Kul-
tūra” 9. maija numurā). Savā darbā viņa 
apkopoja materiālus par mūsu skolas 
absolventu Helmutu Vabuli (absolvējis 
skolu 1940. g.), kurš arī šobrīd aktīvi at-
balsta  Bērzgala  pamatskolu, kaut arī 
pastāvīgi dzīvo  Austrālijā. Gitas  Pērko-
nes darbs tiks prezentēts Kanādā.

Bērzgala pamatskola lepojas!

Gita Pērkone

Rainelda Žinka

Aivita Mārāne

Gita ir arī ieguvusi 1. vietu eseju 
konkursā, kuru organizēja Jēkabpils 
Latviešu biedrība. Skolniece stāstīja 
par savas mammas piezīmju grāmati-
ņu, kas rakstīta Barikāžu dienās un par 
sava tēva darbību  Barikāžu laikā Rīgā 
1991. gadā.

Otra audzēkne, ar kuru lepojamies, 
ir  Aivita Mārāne, 6. klases skolniece. 
Viņa piedalījās eseju konkursā „Kāpēc 
man ir svarīgi izzināt savu dzimtu?” un 
saņēmu galveno balvu  – radošo plakā-

tu komplektu „Mans Dzimtas Koks”. Šo 
konkursu organizēja uzņēmums „AG.GI 
mondo”.  Konkursā piedalījās 132 sko-
lēni no 24 Latvijas skolām. Tāpat Aivita 
saņēma pateicību un balvu par veiksmī-
gu dalību sociālajā projektā „Dāvini sa-
vai Latvijai”, kuru organizēja „Likteņdār-
za ” īstenotājs  „Kokneses fonds”, AS 
„Latvijas valsts meži”, „Latvijas Pasts”, 
hokeja komanda „Dinamo Rīga” un 
VISC.  Aivita izgatavoja koka plāksnīti 
ar vēlējumu Latvijai, un tagad plāksnī-
te kopā ar citām rotā Likteņdārzu. Šajā 
mācību gadā, piedaloties konkursā „La-
sītprieks”, skolniece uzsāka darbu pie  
enciklopēdijas veidošanas par Kalna un  
Leimaņu pagastiem.

Abu skolnieču veikums ir ļoti nozī-
mīgs novadpētniecībā un vēstures liecī-
bu saglabāšanā.

Trešā  ir 8. klases skolniece Rainel-
da Žinka, kura divus gadus pēc kārtas 
ir ieguvusi atzinību eseju konkursā, vel-
tītā Rūdolfam Blaumanim.  Esejās  mei-
tene  prasmīgi, tēlaini un skaisti stāsta 
par tēmām, Blaumaņa darbiem, kas vi-
ņai ir tuvi. Ir patīkami dzirdēt rakstnieces 
I. Baueres un rakstnieka Rūdolfa Blau-
maņa radinieces cildinošos vārdus par 
Raineldas esejām. 

Bērzgala pamatskolas kolektīvs 
izsaka pateicību šīm skolniecēm un ci-
tiem konkursantiem, par kuriem esam 
jau stāstījuši iepriekš.

Šo dienu straujais dzīves ritums to-
mēr nespēj iznīcināt senās, dziļi iesak-
ņojušās tradīcijas. Tās dzīvo šodien gan 
ļaužu atmiņā, gan darbos. Tikai bieži 
vienaldzīgi paejam garām, tās nema-
not. Zasas pagastā ir tāds tāls nostūris, 
ko sauc par Ģērķēniem. Tur šobrīd vēl 
dzīvo cilvēki, kuriem tā ir vienīgā dzim-
tā un dzīves vieta. Šie ļaudis mīl šo vie-
tu – sakopj un izdaiļo savus pagalmus, 
stāda puķes sirdspriekam. Apstrādā lau-
kus. Audzē labību, kartupeļus, saknes, 
lopus, putnus, bites. Veido sakoptu vidi. 

Netiek aizmirstas seno laiku tra-
dīcijas, kad kaimiņš kaimiņam palīdz 
sastrādāt zemi, iesēt graudus, iestādīt 
kartupeļus, rudeņos nokult labību un tā 
vēl un vēl. Tagad šaipusē ir izveidojusies 
viena jauna, nozīmīga talka, uz kuru vie-
tējie ļaudis dodas neviena nemudināti, 
neskubināti, bet paši no brīvas gribas, 
bet varbūt pienākuma vadīti – sakopt 

senču atdusas vietu – Staģu kapsētu.  
Šī kapsētas sakopšanas talka notiek jau 
daudzus gadus aprīļa pēdējā sestdienā. 
Vienalga, līst vai snieg, talka notiek. Arī 
šogad, neskatoties uz nelabvēlīgajiem 
laika apstākļiem, čaklie talcinieki: V. Ģei-
dāne, A. Godļevska, N. Godļevskis, A. 
Godļevskis, D. Godļevska, A. Āriņa, A. 
Upītis, E. Kraukle, A. Krauklis, A.Stūrāne, 
A. Šalkovska, T. Šalkovska, V. Homa rīta 
agrumā ar darba rīkiem rokās devās uz 
zināmo talkas vietu. Talkas rītā tiek sa-
kopta visa kapsētas teritorija. Šajā brīdī 
neviens nedomā, vai tā ir viņa piederīgā 
kapa vieta vai kāda cita. Tiek apkoptas 
visas kapu kopiņas. Daudziem aizgājē-
jiem vairs piederīgo nav, citiem tālu pro-
jām, citi aizņemti ikdienas darbos.

Staģu kapsētā atdusas 1. Pasaules 
karā kritušie vācu karavīri. Rūpīgi tiek 
apkoptas šīs kapu kopiņas. Un kapu 
svētkos šie paši ļaudis uz viņu kapu ko-

piņām uzliek ziedus.
Neaprakstāma ir šo ļaužu sirsnība 

un strādāt prieks, vēlme visu sakopt, lai 
darbs būtu godam padarīts.

Talkas noslēgumā, kad darbs pa-
veikts, talcinieki pulcējas aiz kapsētas 
sētas pļaviņā, pie tējas un kafijas tases, 
lai pieminētu un atcerētos aizgājējus. 
Katram dalībniekam vēl ir kāds nepa-
teikts vārds, kāds atmiņu stāsts par ie-
priekšējiem gadiem, par aizgājējiem, 
kas ir jāpastāsta arī pārējiem. Tā tiek 
pārlapotas atmiņu grāmatas lappuses 
daudzu gadu garumā.

Gandarīti un pateicīgi talcinieki ir 
pagasta priekšniekam Jurim Krūmiņam, 
kurš arī talku pagodina ar savu klātbūtni.

Kaut mums būtu vairāk šādu čaklu, 
pašaizliedzīgu cilvēku, tad mēs visi dzī-
votu sakoptā vidē.

Benita Kalniņa

Tradīcijas turpinās
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PROJEKTU AKTUALITĀTES PAŠVALDĪBĀ

Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk četru atkritumu 
izgāztuvju rekultivāciju

2012. gada 14. novembrī Rīgā, 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija un Jēkabpils novada 
pašvaldība parakstīja vienošanās par 
četru projektu īstenošanu. 

Projekta „Rubenes pagasta at-
kritumu izgāztuves „Siliņi” rekulti-
vācija” ietvaros noslēgti līgumi par 
būvdarbu veikšanu ar SIA „VRZ” par 
summu LVL 16353,5, ar SIA „K-RDB” 
par būvuzraudzības veikšanu. Līguma 
summa LVL 355,50. Summas bez PVN. 
Autoruzraudzību veic SIA „Vides Kon-
sultantu Aģentūra”. Projekta „Rubenes 
pagasta atkritumu izgāztuves „Siliņi” 
rekultivācija” plānotās kopējās izmak-
sas ir LVL 46223,00, no tā attiecināmās 
izmaksas LVL 45080,32. Kohēzijas 
fonda līdzfinansējums ir 85% no attie-
cināmajām izmaksām, bet nepārsnie-
dzot LVL 38318,27, Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzfinansējums 15% no 
attiecināmajām izmaksām, nepārsnie-
dzot LVL 6762,05. Projekta galvenais 
mērķis ir normatīvo aktu prasībām ne-
atbilstošas atkritumu izgāztuves „Sili-
ņi” rekultivācija. Projektā plānotās akti-
vitātes: esošo atkritumu pārvietošana, 
līdzināšana un pārklāšana ar rekultivā-
cijas pret filtrācijas segumu, teritorijas, 
no kuras pārvietoti atkritumi, līdzinā-
šana un planēšana, teritorijas apza-
ļumošana, gruntsūdeņu monitoringa 
urbumu ierīkošana un uzraudzība, 
tehniskā projekta, tai skaitā būvprojek-
ta ekspertīze, autoruzraudzība rekul-
tivācijas būvdarbiem, būvuzraudzība 
rekultivācijas būvdarbiem. Projekta īs-
tenošanas rezultātā plānots samazināt 
piesārņojuma izplatību 0,3256 ha.

Projekta „Sadzīves atkritumu iz-
gāztuves „Prūsāni” rekultivācija Jē-
kabpils novada Dunavas pagastā” 
ietvaros noslēgti līgumi par būvdarbu 
veikšanu ar SIA „VRZ” par summu LVL 
29718,15, ar SIA K-RDB par būvuzrau-
dzības veikšanu, līguma summa LVL 
387,40. Summas bez PVN. Autoruzrau-
dzību veic SIA „BELSS”. Projekta „Sa-
dzīves atkritumu izgāztuves „Prūsāni” 

rekultivācija Jēkabpils novada Duna-
vas pagastā” līguma kopējās izmaksas 
ir LVL 73115,14, no tā attiecināmās iz-
maksas LVL 72764,50. Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums ir 85% no attiecināma-
jām izmaksām, bet nepārsniedzot LVL 
61849,83, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums 15% no attiecinā-
majām izmaksām, nepārsniedzot LVL 
10914,67. Projekta galvenais mērķis ir 
normatīvo aktu prasībām neatbilstošas 
atkritumu izgāztuves „Prūsāni” rekul-
tivācija. Tiks veikts ieguldījums videi 
drošas valsts atkritumu apsaimnieko-
šanas infrastruktūras nodrošināšanā. 
Izgāztuvei piekļautā teritorija tiks attīrīta 
no teritorijā izkaisītajiem atkritumiem. 
Tiks veikta izgāztuves teritorijas – 0,85 
ha, apzaļumošana un sakopšana. Re-
kultivācijas rezultātā tiks sakopta prob-
lemātiskās teritorijas ainava un zemes 
gabals sagatavots turpmākajai izman-
tošanai.

Projekta „Sadzīves atkritumu iz-
gāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jē-
kabpils novada Zasas pagastā” iet-
varos par būvdarbu veikšanu noslēgts 
līgums ar SIA „VRZ” par summu LVL 
34648,07 (bez PVN), par būvuzraudzību 
– ar SIA „K-RDB” par summu LVL 387,40 
(bez PVN). Autoruzraudzību veic SIA 
„BELSS”. Projekta „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jē-
kabpils novada Zasas pagastā” līguma 
kopējās izmaksas ir LVL 82152,91, no 
tā attiecināmās izmaksas LVL 81846,06. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 
no attiecināmajām izmaksām, bet ne-
pārsniedzot LVL 69563,15, Jēkabpils 
novada pašvaldības līdzfinansējums 
15% no attiecināmajām izmaksām, ne-
pārsniedzot LVL 12276,91. Projekta 
galvenais mērķis ir normatīvo aktu pra-
sībām neatbilstošas atkritumu izgāztu-
ves „Sīpulāni” rekultivācija. Tiks veikta 
izgāztuves teritorijas 4,6 ha, apzaļumo-
šana un sakopšana Piesārņojums, kurš 
izgāztuves teritorijas augsnes, grunts, 
pazemes un virszemes ūdeņos nokļūst, 
gaisa nokrišņiem filtrējoties cauri atkri-
tumu slānim, tiks samazināts par 100%.
Projekta īstenošanas rezultātā plānots 
samazināt piesārņojuma izplatību 0.51 
ha, kā arī sakārtot piekļauto teritoriju 
(kopā 4,6 ha).

Projekta „Kalna pagasta atkritu-
mu izgāztuves „Starenieki” rekulti-
vācija” ietvaros par būvdarbu veikša-
nu ir noslēgts līgums ar SIA „VRZ” par 
summu LVL 19861,33 (bez PVN), par 
būvuzraudzību – ar SIA „K-RDB” par 
summu bez PVN LVL 355,50. Autoruz-
raudzību veic SIA „Vides Konsultantu 
aģentūra”. Projekta „Kalna pagasta 
atkritumu izgāztuves „Starenieki” re-
kultivācija” līguma kopējās plānotās 
izmaksas ir LVL 72450,42, no tā attie-
cināmās izmaksas LVL 72089,61. Ko-
hēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% 
no attiecināmajām izmaksām, bet 
nepārsniedzot LVL LVL 6127617, Jē-
kabpils novada pašvaldības līdzfinan-
sējums 15% no attiecināmajām izmak-
sām, nepārsniedzot LVL 10813,44. 
Projekta galvenais mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkritumu 
izgāztuves „Starenieki” rekultivācija. 
Paredzēts samazināt negatīvo ietek-
mi uz vidi, ko rada vides aizsardzības 
prasībām neatbilstošā izgāztuve. Pro-
jekta īstenošanas rezultātā plānots sa-
mazināt piesārņojuma izplatību 0,446 
ha platībā. Aktivitāte „rekultivācijas 
būvdarbi” nodrošinās iespēju sekot 
līdzi gruntsūdeņu kvalitātes izmaiņām, 
pazemes ūdeņu līmeņa maiņām. 

PROJEKTUS „Sadzīves atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” rekultivācija Jē-
kabpils novada Zasas pagastā”,

„Sadzīves atkritumu izgāztuves 
„Prūsāni” rekultivācija Jēkabpils nova-
da Dunavas pagastā”,

„Kalna pagasta atkritumu izgāztu-
ves „Starenieki” rekultivācija”,

„Rubenes pagasta atkritumu izgāz-
tuves „Siliņi” rekultivācija”

 LĪDZfINANSĒ EIROPAS SAVIENĪ-
BA.

finansējuma saņēmējs šo projektu 
ietvaros ir Jēkabpils novada pašvaldī-
ba.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, 
fINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS 
UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES 
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS AT-
TĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informāciju sagatavoja G. Dimitrijeva
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Zasas vidusskolas skolēni brīvlai-
kā apgūst jaunas prasmes.

Mācības skolā ir beigušās, tomēr Za-
sas vidusskolā joprojām jūtama rosība. 
10. jūnija rīts skolā sākās neparasti – sko-
lēni, kuri pieteikušies Vasaras akadēmijas 
aktivitātēm kopā ar pedagogiem pulcējās 
skolā, lai uzsāktu kopīgu darbošanos 
divu nedēļu garumā. Skolas direktore O. 
Spēka, uzrunājot skolēnus, informēja par 
projektu, mudināja būt radošiem, discip-
linētiem, darboties visiem kopā. 10 dienu 
laikā skolēniem paredzētas radošas un 
izziņas pilnas nodarbības mūzikā, dejās, 
rokdarbos. Nodarbību laikā bērni apgūs 
jaunas prasmes un arī uzlabos zināšanas 
svešvalodā, vēsturē, ģeogrāfijā, IT un ci-
tās jomās. Plānotas divas ekskursijas. 
Vasaras akadēmija noslēgsies 21. jūnijā, 
kad kopīgā pasākumā tiks demonstrēti 
rezultāti – koncerts, izstāde, prezentāci-
jas. Aicinām vecākus šajā dienā atnākt 
un iepazīties ar savu bērnu veikumu. Pie-
saistītais personāls ir Zasas vidusskolas 
skolotāji, ar kuriem noslēgti uzņēmuma 
līgumi. Skolēnu ēdināšanas pakalpoju-
mu nodrošina SIA „Dzirnupe”, transpor-
ta pakalpojumus ekskursijām nodrošina 
SIA „Viesītes Transports”, savukārt sko-
lēnu nogādāšanai uz skolu un pēc no-
darbībām mājās tiek izmantots Leimaņu 
pagasta autobuss. Vasaras akadēmija ir 
ne tikai darbošanās iespēja skolēniem, 
tā ir jauna pieredze arī pedagogiem, at-
balsts ģimenēm. Šī aktivitāte ir iespējama 
pateicoties Mūžizglītības programmas 

Projekta „COACTION” aktivitātes Zasas vidusskolā 

finansējumam. Detalizēta informācija par 
Vasaras akadēmijas norisi pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv. 

Maija mēnesī noslēdzās eksperta 
darbs.

Piesaistītais eksperts, Janīna Riš-
ka, Salas vidusskolas direktore analizēja 
Jēkabpils novada attīstības programmu 
2012. – 2018. g., tikās ar direktori darbī-
bas plāna saskaņošanai un viedokļu kon-
statēšanai, iepazinās ar Zasas vidussko-
las attīstības plānu, organizēja pieredzes 
apmaiņas iespējas skolas direktorei O. 
Spēkai Salas vidusskolā, veica skolotāju, 
vecāku, skolēnu aptauju, tikās ar skolo-
tājiem, atbalsta personālu, tehniskajiem 
darbiniekiem, uzklausīja Zasas pagasta 
pārvaldes darbinieku un administrācijas 
speciālistu viedokļus. Pamatojoties uz sa-

vākto informāciju, eksperte ir iesniegusi 
ziņojumu, kurā apkopoti secinājumi par 
skolas attīstības iespējām, lai uzlabotu 
izglītības piedāvājumu Jēkabpils novada 
pašvaldībā. Eksperte uzskata, ka skolas 
vadībai intensīvi un neatlaidīgi strādājot 
sadarbībā ar Jēkabpils novada domi, 
Zasas pagasta pārvaldi, skolai ir iespēja 
kļūt par vidusskolu kā centru gan vidējās 
izglītības ieguvē, gan atbalsta pasākumu 
nodrošināšanā neformālajā sabiedrības 
izglītošanā. Savukārt skolotājiem jāstrādā 
radoši un inovatīvi, nodrošinot skolas ie-
spējas izaugsmei. 

Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītī-
bas programma.

Gunta Dimitrijeva, 
projekta koordinatore

Klāt ilgi gaidītais pārgājiena rīts!
Rīts kā radīts pārgājienam! Mēs no 

skolas devāmies pa ceļu uz Jēkabpils 
pusi. Pa ceļam nosaucām visus kokus un 
augus, ko pazinām, ieklausījāmies dze-
guzes dziesmā un citu putnu vīterošanā. 
Un tad pārsteigums – Jaunslīterānu da-
bas taka!

Mūs sagaidīja smaidīgā saimniece 
Anita, tūlīt aicināja pie galda un cienāja ar 
„ugunskura zupu”, lai mēs atgūtu iztērē-
tos spēkus. Šai zupai burvju vara – spēki 
atgriezās.

Nu mēs apskatījām daļu no dabas 
takas (pārējo  joprojām noslēpuši palu 
ūdeņi), klausījāmies Anitas stāstījumu par 
paveikto un nākotnē plānoto.

Tagad varējām aktīvi darboties spēlē-
jot volejbolu, basketbolu un citas spēles. 

Laiks paskrēja ļoti ātri.
Klāt pusdienlaiks, cepām desiņas. 

Jauki, ka ir tādas sakoptas, atpūtai pie-
mērotas vietas!

Gribas pateikt paldies audzinātājām 

Inesei un Silvijai, kā arī „Jaunslīterānu” 
saimniecei Anitai Blumbergai par burvīgo 
pārgājienu, kas mūsu atmiņās paliks ilgi.

Daniels Daģis,
Dignājas pamatskolas 3. klases skolēns
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Aktivitātes projektā „COACTION” Rubenes kultūras un 
sporta centrā maijā

Daudz pozitīvu iespai-
du un ieguvumu.

3. maijā projekta 
„Cross border coopera-
tion between reģions in 
Latvia and Romania  to im-
prove educational  offer” 
/COACTION/(Pārrobežu 
sadarbība starp reģio-
niem Latvijā un Rumāni-
jā izglītības piedāvājuma 
uzlabošanai) ietvaros tika 
organizēts izpētes pasā-
kums- brauciens uz Valkas 
pašvaldību – Ērģemes pa-
matskolu un Turnas Tau-
tas namu. Pēc Igaunijas 
pierobežas apmeklējuma 
devāmies uz Tartu zināt-
nes centru AHHAA. Mērķa 
grupa – Rubenes pamat-
skolas skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki 
un Rubenes kultūras nama neformālās 
izglītības dalībnieki – 49 cilvēki. Braucie-
na mērķis – uzlabot sadarbību formālās 
un neformālās izglītības jomā un apgūt 
jauninājumus apmeklējot zinātnes cen-
tru un Valkas pašvaldības izglītības un 
kultūras iestādes. Mēs dzīvojam Lietuvas 
pierobežā, tāpēc bija interesanti apmek-
lēt Igaunijas pierobežas lauku teritorijas 
pašvaldības iestādes. Iedzīvotāju skaits 
– līdzīgi kā pie mūsu pagastā – 1100 un 
trīs apdzīvoti ciemi. Kultūras namā liels 
un savdabīgs piedāvājums iedzīvotājiem. 
Spēcīgs dramatiskais kolektīvs, mūsdie-
nu deju grupa, bērnu un jauniešu pop- 
grupas, aušanas studija. Tautas namā 
tiek piedāvātas arī galda spēles (teniss, 
novuss, biljards, šahs, dambrete). Izvei-
dojusies laba tradīcija jauniešiem, kuri 
iepriekš darbojušies teātrī – gadskārtu 
ieražu svētkos (piem. – Jāņi, Mārtiņi u.c.) 
iesaistās tematiskajos pasākumos un 
dramatiskā kolektīva iestudējumos, tā 
atgriežoties uz laiku savā dzimtajā ciemā 
un iesaistoties pagasta kultūras dzīvē. 

Tālāk devāmies uz Igauniju. Tartu 
apmeklējām Zinātnes centru. Zinātnes 
centrs AHHAA  piedāvā zinātni, aizrau-
jošas nodarbības, piedzīvojumus un 
noderīgas iemaņas, gan dod iespēju 
patīkamai laika pavadīšanai. Centrā at-
radām atraktīvu mācību vidi un ieguvām 
jaunas zināšanas. Lielākā daļa izstāžu 
veidotas pēc metodes „rokas klāt”. Pats 
visu var sajust un izmēģināt. Vienalga, 
vai tas ir planetārijs, skolas laboratorijas 
pilotprogrammas, mācību materiālu vei-
došana vai zinātnes teātris. Apmeklējām  

arī 4D kino un Veselības klubu. Redzē-
jām Tartu vecpilsētu un universitāti. Tā ir 
dibināta 1632. gadā un tiek uzskatīta par 
svarīgāko augstskolu Igaunijā un vienu 
no nozīmīgākajiem izglītības centriem 
visā Eiropas ziemeļu daļā.  Šobrīd uni-
versitātē mācās 17 400 studentu, t.sk. 
670 ārzemnieki no vairāk kā 30 valstīm. 
Tartu, kur 20% no visiem 100 000 iedzī-
votājiem ir augstskolu studenti, valda 
unikāla, eiropeiska studentu pilsētas 
atmosfēra, kur studentu tradīcijas dzīvo 
un attīstās jau gadsimtiem ilgi. Vēsturiski 
Tartu universitātei ir bijusi svarīga loma 
Latvijas akadēmiskās, kultūras un poli-
tiskās dzīves attīstībā. Tartu (Tērbatas) 
universitātē mācījušies izcili Latvijas kul-
tūras darbinieki – kā Krišjānis Valdemārs 
un Krišjānis Barons. Universitātē mācās 
studenti no dažādām pasaules valstīm, 
arī Latvijas.

Ieskats izpētes pasākuma – brau-
ciena dalībnieku vērtējumu anketās.

Sanda Kukle – ļoti patika Ērģe-
mes pamatskolas skolēni un skolotāji, 
viņu pozitīvā attieksme pret ciemiņiem. 
Skaists dabas reljefs un apkārtne. Tartu 
zinātnes centrā patika atraktivitāte, pa-
plašināju redzesloku fizikā. Veselības 
centrā – atmosfēra. Kaut bijām liela gru-
pa, viss notika mierīgi, bez stresa, dalīb-
nieki bija organizēti un disciplinēti.

Ligita Zālīte – apmeklējot Turnas 
Tautas namu Valkas novadā, pārsteidza 
plašās telpas un daudzveidīgais piedā-
vājums apmeklētājiem. Igaunijā – ceļu 
kvalitāte, skaistā Tartu vecpilsēta, Zināt-
nes centrs. 4D kino apmeklēju pirmo rei-
zi – iespaidīgi un interesanti.

Didzis Kurmis – Spilgti 
iespaidi bija Tartu zinātnes 
centrā, tas bija kaut kas jau-
ns un neredzēts. Ļoti daudz 
uzzināts tieši zinātnes centrā.

Uldis Kārkliņš – Ērģe-
mes pamatskolā – skolēnu 
labā uzvedība, skolas ap-
kārtne un tās pilnveidošana. 
Tartu zinātnes centrā papla-
šināju redzesloku tehnisko 
iekārtu pielietojumam.

Dzintra Alužāne – mani 
pārsteidza sirsnīgā atmosfē-
ra Ērģemes pamatskolā, sko-
lēnu pozitīvā attieksme pret 
saviem skolas biedriem ar 
kustību traucējumiem. Tartu 
zinātnes centrā – tehniskās 
iekārtas un to atraktīvais pie-
lietojums. Labi saplānota pa-

sākuma programma.
Juris Rubiķis – Paplašināju savu 

redzesloku Tartu zinātnes centrā zinātņu 
tehnoloģiju jomā. Patika Tartu pilsēta, 
tīra un sakopta. Iepazinos ar kolēģu dar-
bu Ērģemes pamatskolā.

Norberts Pudāns – Tartu pilsētas 
tīrība, ceļu kvalitāte. Tartu pilsētas svēt-
ku ietvaros – starptautiskās sacensības 
triatlonā.

Liene Radiņa – Ērģemes pamat-
skolas draudzīgais kolektīvs. Tartu pilsē-
tas patīkamais iespaids. Pirmo reizi biju 
Igaunij, patika  pilsēta, vēlme atgriezties. 

Austra Spēka – Ērģemes pamat-
skolā, kur bērni paši visu organizē- pa-
sākumus, skates, popielas u.c. Tartu pil-
sēta, kur varēja redzēt, kā cilvēki rūpējas 
par savu apkārtni (ļoti sakopta pilsēta). 
Notika arī pilsētas svētki – redzēju moto 
šovu un citas aktivitātes. Zinātnes centrā 
visas interesantas aktivitātes, kuras pie-
dāvāja, lika smieties un iepazīt cilvēka 
spējas un izdomu.

Agris Daudzvārds – Daudz intere-
santu lietu aplūkotas Zinātnes centrā. 
Pozitīvas emocijas un patīkami iespaidi 
par Igauniju un Latviju Igaunijas piero-
bežā.

 Ina Dāboliņa – Patika Ērģemes 
pamatskolas skolotāju un skolēnu stās-
tījums par skolas dzīvi, skolas skaistā 
apkārtne. Tartu pilsētā baudīju visu, ko 
piedāvāja. Būtu vēlme pabūt vēlreiz.

Annija Tomāne – saistošākais izpē-
tes braucienā bija Tartu zinātnes centra  
AHHAA apmeklējums. Guvu jaunu piere-
dzi un zināšanas. Patika Tartu vecpilsēta 
ar savdabīgu arhitektūru.
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Jēkabpils novads pieda-
lās LPS projekta „Latvijas ie-
dzīvotāji kopā nākotnes me-
žam” īstenošanā kā partneris. 
Projekta moto „Kopā nākotnes mežam!”. 
Šogad uz izdevuma saņemšanas brīdi 
būs uzstādītas no koka izgatavotas divas 
mazās arhitektūras formas, kas simbolizē 
mūsu novadnieka – rakstnieka A. Grīna 
darbu vadmotīvus, paredzēta arī koku 
stādīšana. 2013. gada 14. jūnijā plkst. 
13.00. Kalna pagastā A. Grīna piemiņas 
vietā notiek pasākums „Koks ainavā”, 
kura ietvaros notiks koku stādīšana, būs 
pieejama informācija par uzstādītajiem 
koka kompozīcijas elementiem un par 

Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam

Paņem līdzi brāli, māsu, krāsaināk būs mums…
19. maijā – Vasaras 

svētkos Rubenes brīvdabas 
estrādē un parkā notika pa-
sākums bērniem, jauniešiem 
un ģimenēm „Ģimeņu diena 
– bērnu un jauniešu svēt-
ki”. Rīts sākās ar dziesmu 
„Zeme laimīgā”, ko dziedā-
ja kultūras nama dziedošie 
„Puķuzirņi” un projekta ie-
tvaros veidotās foto izstā-
des „Dialogs – māksla būt 
kopā” atklāšanu. Tālāk se-
koja saistoša programma 
ģimenēm, bērniem, skolē-
niem un visiem pasākuma 
apmeklētājiem. Labais laiks pulcēja daudz 
apmeklētājus, pasākumā piedalījās 160 
bērni un jaunieši. 

Izpētes pasākums „Izzini dabu”. 
Orientēšanās sacensības parkā ar 
MAMMADABA palīdzību un tūrisma ele-
mentu apguve pie ūdenskrātuves. Aktivi-
tātes vadīja Gunārs Ikaunieks un biedrība 
„OK ARONA”. Paralēli izpētes pasākumam 
parkā notika stafetes gan ģimenēm, gan 
individuālem apmeklētājiem, ko organizē-
ja Jēkabpils novada sporta koordinators 
Aivis Kokins. Solvitas Kukles vadībā notika 
zīmēšana, māju krāsošana. Pašus mazā-
kos pasākuma apmeklētājus Sarkangal-
vīte aicināja pasaku mežā, kur notika da-
žādas interesantas nodarbes. Bija darbiņš 
jāpadara, arī jāmācās skaitīt. Pirms kon-
certa parkā parādījās liels lācis un ruksis, 
kuri arī pieteica dalību koncertā. Liels pār-
steigums bija mazajiem bērniem sasveici-
noties, kā arī runājoties un fotografējoties 
ar pasaku tēliem. Svētki noslēdzās ar pla-
šu koncertu „Nāc nākdama vasariņa…”, 
kurā piedalījās bērnu un jauniešu pašdar-
bības kolektīvi – deju grupas no Aknīstes 
I. Mežaraupes vadībā – „Virpulis”, „Virpulī-

tis”, „Hop-hip”, „Trio”, „Houpe” un J. Pran-
de,  pop-grupas no Aknīstes A. Kurklietes 
vadībā „Lai skan” un „Dadži”, I. Janušev-
skas vadītie kolektīvi no Jēkabpils „Kamo-
lītis”, „Superpuikas” un „Supermeitenes”, 
Rubenes pamatskolas vokālais ansamblis 
I. Valpēteres vadībā, PII „ Zelta sietiņš” 
deju kolektīvs skolotājas I. Pūdānes va-
dībā, Rubenes kultūras nama kolektīvi – 
vokālais ansamblis „Puķuzirņi” – vadītāja 
S. Radiņa un teātra pulciņš  „Dadzīši” – 

vadītāja I. Kantāne. Duets Lau-
ra Rubiķe un Evita Petenko un 
mūsdienu deju grupa „Damxd” 
no Rubeņiem. Kā viesi uzstājās 
LNT ģimeņu dziedāšanas svēt-
ku dalībnieki – dziedošā Laicā-
nu ģimene no Balviem. Svētkos 
visus dalībniekus sveica Rube-
nes pagasta pārvaldes vadītāja 
I. Kurme un Jēkabpils novada 
pašvaldības priekšsēdētājs E. 
Meņķis. Emocionāls izvērtās 
koncerta noslēgums ar Laicā-
nu ģimenes dziedāto dziesmu 
„Krāsainais maršs” un visu da-
lībnieku un vadītāju – Rukša un 

Lāča emocijām un bērnu sveicieniem at-
nākušajai vasarai. 

Rubenes kultūras un sporta centrā 
notika izpētes pasākums – orientēšanās 
„ Izzini dabu  ar MAMMADABA palīdzī-
bu” (mācību priekšmetu apguve netradi-
cionālā veidā) un foto izstādes „Dialogs 
– māksla būt kopā” atklāšana. Izstāde 
apskatāma kultūras namā līdz 15. jūnijam. 
Parkā tapušais krāsains rūķu māju ciema-
tiņš, kurā mājas krāsoja paši bērni, parkā 
veido pievilcīgu, bērniem tīkamu vidi. Ir 
iespēja nofotografēties pasaku tēlos, ku-
rus arī krāsoja bērni ar vecāku palīdzību. 
Paldies visiem, kas palīdzēja veiksmīgai 
pasākuma norisei – A. Kokinam, S. Kuklei, 
A. Tomānei, K. Litavniekam, R. Rubiķim, T. 
Zālītim, D. Zālītim, J. Rubiķim, H. Reševs-
kim, P. Romanovskim, I. Kantānei, S. Radi-
ņai , biedrībai „OK Arona”. Stipra ģimene 
ir mūsu nākotnes pamats. Turpināsim šo 
ģimeņu tradīciju. Laiks, kas pavadīts ģi-
menei kopā gan izglītojoties gan atpūšo-
ties, ir zelta vērts.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja, 

projekta darba grupas locekle

Projektu 
fi nansiāli 
atbalsta MEŽA 
ATTĪSTĪBAS 
fONDS

A. Grīna darbiem „Dvēseļu Putenis” un 
„Zemes atjaunotāji”. Artūrs Vanags, lat-
viešu strēlnieks, Brīvības cīņu dalībnieks 
– romāna „Dvēseļu putenis” varonis, ir 
tas personāžs, kura cīņu gaitām A. Grīns 
ir sekojis gandrīz visā „Dvēseļu putenī”, 
caur viņu dažviet aprakstot arī sevi. Ro-
māna „Zemes atjaunotāji” tēls – zemnieks 
Gatiņš ir reāla persona – Klaucānu Gatis, 
kas ap 1830. gadu, uzvārdu došanas lai-
kā, ticis pie Grīnu uzvārda. No viņa tad arī 
veidojusies visa plašā Grīnu dzimta. Šos 

divus varoņus simbolizē uzstādītās koka 
skulptūras. Tajās saskatāmas attēlotās 
dzimtas un to likteņi, darbos attēloto va-
roņu pārbaudījumu pilnā dzīve. Nākotnes 
mežam iestādītie koki papildinās skaisto 
un ainaviski bagāto pēdējos gados iz-
veidoto vietu, kur tiek piedāvātas aktīvās 
atpūtas un izglītošanās iespējas. Projekta 
īstenošana notiek valsts atbalsta meža 
nozares attīstībai 2013. gadā ietvaros. 
Paldies Kalna pagasta pārvaldes vadītājai 
M. Cankalei par pasākuma organizēšanu 
un regulāru šīs vietas uzturēšanu kārtībā. 

G. Dimitrijeva,
projektu speciāliste
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Pašvaldības darbinieki apmeklē Averojas pašvaldību
Norvēģijā

Ziemeļvalstu – Baltijas mobilitātes 
programmas projekta „Learning from No-
rdic countries – best practices and expe-
rience sharing to raise administrative ca-
pacity of municipality (Mācīšanās no Zie-
meļvalstīm – labas prakses un pieredzes 
apmaiņa lai paaugstinātu pašvaldības 
administratīvo kapacitāti) Nr. PA-GRO-259 
ietvaros Jēkabpils novada izpilddirektors 
J. Subatiņš, būvinženieris S. Dimants, teri-
toriālplānotāja Dz. Nartiša un projektu spe-
ciāliste G. Dimitrijeva no 20. līdz 24. mai-
jam uzturējās pie sadarbības partneriem 
Averojas pašvaldībā. Ar šo vizīti projekts 
noslēdzas. Averojas pašvaldība ir mūsu 
sadarbības partneris; 2011. gada 21. feb-
ruārī tika noslēgts sadarbības līgums. Līdz 
šim plānotās ieceres ir realizētas. Īstenotas 
amatnieku vizītes un dalība Ziemassvētku 
tirdziņos, veidoti un īstenoti starptautiski 
projekti, kuros iesaistīti jaunieši. Vizītes lai-
kā bez iestāžu un objektu apmeklējumiem, 
prezentācijām un sarunām ar speciālis-
tiem, pārrunājām turpmākos sadarbības 
plānus. Nākošajos divos gados Averojas 
pašvaldība plāno nodrošināt apmācības 
jauniešiem ar mērķi veidot prasmes uzņē-
mējdarbības veikšanai, tāpat arī tika runāts 
par kopīgu projektu izstrādi un īstenošanu, 
ja būs piemērota kāda programma finan-
sējuma piesaistei. Šoreiz vizīte notika Zie-
meļvalstu – Baltijas mobilitātes program-
mas projekta ietvaros un tas ļauj īstenot 
aktivitātes bez pašvaldības finanšu resursu 
izmantošanas, izņemot programmā no-
teikto līdzfinansējumu. Īss ieskats dalībnie-
ku viedokļos un secinājumos. 

Dzidra Nartiša: „Ņemot vērā to, ka 
Averojas pašvaldība ir neliela lauku paš-
valdība, tad katras pašvaldības iestādes 
apmeklējums atstāja spilgtu iespaidu, jo 
bija viegli salīdzināt ar darbu mūsu nova-
dā. Ļoti labu iespaidu atstāja vizīte Bru-
hagenas sākumskolā, kur skolas vadība 
sadarbībā ar bērniem un bērnu vecākiem 
ir izstrādājusi skolas attīstības stratēģiju un 
kopīgi strādā, lai arī šo stratēģiju īstenotu; 
skolas vīzija: „Mēs kopā varam”. Skola 
strādā ar e-klases sistēmu. No Averojas 
pašvaldības mācīties varam pašvaldību 
sadarbības modeļus, kas strādā ļoti labi un 
ir ekonomiski un lietderīgi pamatoti, tādi ir 
informācijas tehnoloģiju, sociālajā un atkri-
tumu apsaimniekošanas jomās. Plānoša-
nas darbs Averojas pašvaldībā noris līdzīgi 
kā to nosaka arī Latvijas likumdošana. Paš-
laik tiek strādāts pie Averojas pašvaldības 
stratēģijas plāna 2013. – 2016. gadam. Lī-
dzīgas ir arī problēmas – iedzīvotāju pasīvā 

iesaistīšanās plānošanas procesā. Aizdo-
māties liek arī kopīgā problēma – jauniešu 
aizbraukšana no pašvaldības, jo neskato-
ties uz to, ka Norvēģija ir ļoti attīstīta valsts 
un arī Averojas pašvaldībā ir gan nodroši-
nātas darba vietas, gan ļoti labi sadzīves 
apstākļi – jaunieši tik un tā brauc projām uz 
lielajām pilsētām. Ņemot vērā to, ka mūsu 
pašvaldība pašreiz izstrādā jaunu teritorijas 
plānojumu, tad pieredzi, ko ieguvu no ko-
lēģiem Averojā, izmantošu darbā pie jaunā 
plānojuma izstrādes. Izmantošu Averojas 
kolēģu pieredzi darbā plānošanas procesā 
šeit Jēkabpils novadā.” 

Sandris Dimants: „Brauciens tika izplā-
nots rūpīgi un projekta vadītāja katru stu-
diju vizītes dalībnieku iepazīstināja ar plā-
notajām aktivitātēm, kā arī deva lietderīgus 
padomus pilnvērtīgai pieredzes gūšanai. 
Spilgtākos iespaidos radīja Averojas paš-
valdības un Norvēģijas kā valsts prioritātes. 
Kā piemērs, milzīgas investīcijas pansionā-
tu tehniskajā nodrošinājumā, kas saistīts ar 
apkures, ventilācijas un citām inženierko-
munikācijām, kā arī telpu izcilais tehniskais 

stāvoklis. To pašu var teikt par skolu ēkām, 
kuras var lepoties ar patiesi labiem tehnis-
kajiem raksturlielumiem. Šāda pieredze 
dod iespēju vērties plašāk uz jebkuru lietu. 
Tīri profesionāli – bija ļoti interesanti iepazī-
ties ar norvēģu būvniecības tradīcijām, kā 
arī dažādām inovācijām, kuras varēšu lieti 
izmantot savā darbā.” 

Jānis Subatiņš: „Man patika prezen-
tācija par pašvaldību, pamatskolas un 
kultūras skolas apmeklējums, kā arī pār-
valdes procesu organizēšana pašvaldībā, 
sadarbības organizēšana ar Averoju par IT 
lietām, bērnu un ģimenes lietām, atkritumu 
apsaimniekošanu, Averojas pašvaldības 
plānošanas procesa organizēšana, darba 
organizācija, jaunās administrācijas ēkas 
būvniecība, sarunas par turpmāko sadar-
bību. Īpašas uzmanības vērts bija jaunās 
skolas apmeklējums, kura laikā klausījā-
mies skolas direktora prezentāciju par dar-
bu skolā, izstrādātiem darbības mērķiem 
un to īstenošanu. Vērtīga šķita informāci-
ja par pašvaldību kooperācijas iespējām 
atkritumu apsaimniekošanas jomā, par 
politiķu uzticēšanos profesionāliem vadī-
tājiem, neiejaucoties un neietekmējot tos 
politiski. Piedalījāmies un vērojām domes 
sēdi.” 

Projekts ir noslēdzies, bet iegūtās zi-
nāšanas un pieredzi pielietosim turpmāka-
jā darbā. Šogad rudenī plānota Averojas 
pašvaldības pārstāvju vizīte pie mums un 
tad arī konkretizēsim plānotās sadarbības 
turpmākos uzdevumus. 

G. Dimitrijeva, 
projekta vadītāja
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Mūžizglītības programmas Come-
nius apakšprogrammas daudzpusē-
jās partnerības projektu skaitā 2011. 
gada 1. augustā tika uzsākta projekta 
„European Chamber Music”  (Eiropas 
kamermūzika) realizācija. Nu tas ir nos-
lēguma posmā – pēdējās aktivitātes tiks 
īstenotas līdz šā gada 31. jūlijā. Projekta 
vadošais partneris ir Dignājas pamatsko-
la, un tā norisēs tika iesaistītas septiņas 
valstis – Spānija, Itālija, Portugāle, Polija, 
Lietuva, Latvija, Turcija. Projekta norisēs 
aktīvi piedalījās arī Dunavas un Ābeļu 
pamatskolas, taču galvenais darbs bija 
jāveic dignājiešiem, un nu pa-
matskolas kolektīvs atskatās uz 
šo divu gadu laikā paveikto. 

„faktiski jau no 2011. gada 
septembra viss skolas darbs bija 
vairāk vai mazāk pakļauts projek-
ta norisēm,” stāsta Dignājas pa-
matskolas direktore Anda Ķiplo-
ka. „Aktīvi iesaistījās gan viss sko-
las kolektīvs, gan skolēni. Izvei-
dojām planšetes par katru dalīb-
valsti, 2011. gadā bērni gatavoja 
un sūtīja Ziemassvētku apsveiku-
mus, 2012. gada septembrī Dig-
nājas skolā uzņēmām visu sešu 
ārvalstu partneru delegācijas. Un, 
protams, vislielākais darbs – dziesmu mā-
cīšanās un ieraksta veidošana, kas nu jau 
arī tuvojas noslēgumam. Disks „Eiropas 
tautasdziesmas” ir ierakstīts un izdots, jā-
domā tikai par tā pavairošanu.” 

Notikumu šī projekta ietvaros ir bijis 
tiešām daudz – dignājieši ir piedalījušies 
visās projekta sanāksmēs, tāpat uz tām 
devušās Ābeļu un Dunavas pamatskolas 
skolotājas.

Uz Itāliju brauca Anda Ķiploka, uz 
Spāniju Aīda Bikauniece, Iveta Bērzi-
ņa, Guna Auzāne; uz Poliju – Arta Pa-
vāre, Anda Ķiploka, Silvija Krēsliņa; uz 
Turciju – Anda Ķiploka, Aīda Bikaunie-
ce, Silvija Krēsliņa; uz Lietuvu – Sarmī-
te Strade, Aivita Ķiploka, Silvija Krēsli-
ņa un Anda Ķiploka. Visās sanāksmēs 
piedalījās projekta vadītāja, galvenā 
organizatore un atbildīgā Gunta Dimit-
rijeva. 

Dignājas pamatskolas projekta gru-
pa par sanāksmi Lietuvā raksta: 

2013. gadā no 8. līdz 12. maijam 
mūžizglītības programmas Comenius 

Noslēdzas nozīmīgs projekts

apakšprogrammas daudzpusējās skolu 
partnerības projekta ietvaros Dignājas 
psk. skolotāji četru cilvēku sastāvā devās 
uz Lietuvu, uz Šauļiem, kur notika dažā-
di projekta pasākumi. Skolotājiem bija 
iespēja tikties ar saules pilsētas – Šauļi 
– pašvaldības vadību, doties ekskursijā 
ar autobusu un apskatīt pilsētas ievēroja-
mākās vietas. Interesanta bija ekskursija 
uz šokolādes rūpnīcu „Rūta”, kur ne tikai 
bija iespēja vērot procesu, kā meistare 
gatavo asortu konfektes, bet arī pašām 
izmēģināt pagatavot savus našķus, ļaujot 
vaļu fantāzijai, miksējot dažādus augļus, 
riekstus, šokolādi un citas šim procesam 
piederošas ēdamlietas. Atraktīva gida pa-
vadībā muzejā klausījāmies un apskatījām 
materiālus par šokolādes rašanās vēsturi, 
bija iespēja noskatīties izglītojošu filmu un 
izspēlēt interaktīvas galda spēles.

Pilsētas gida pavadība tika apmeklēts 
arī Krusta kalns, tas atklāja etnogrāfisko, 
kulturas nozīmi un pavēra daudzpusīgāku 
skatu uz šo savdabīgo un neparasto ap-
skates objektu.

Jaukie atpūtas un ekskursijas brīži 
mijās ar projekta sanāksmēm, kurās pie-
dalījās visu dalībvalstu skolotaji no Itali-
jas, Spānijas, Turcijas, Polijas, Lietuvas 
un Latvijas. Vairāku sanāksmju laikā bija 
iespēja salīdzināt atšķirīgo temperamen-
tu starp valstu delegāciju pārstāvjiem, 
paklausīties dažādo valodu skanējumu, 
kontaktēties angļu un krievu valodās. Mūs 
iepriecināja tas, ka Dignājas pamatskolas 
skolēnu gatavotās dāvaniņas projekta 
dalībnieki novērtēja kā interesantas un 
mīļas. Ārzemnieki par tām bija sajūsmā!

Kamēr skolotāji piedalījās sanāks-
mēs un izglītojās, uz Lietuvu brauca arī 
skolēni no Ābeļu, Dignājas un Dunavas 
pamatskolām, kas bija sagatavojuši kopī-
gu koncertprogrammu. 

Ļoti sirsnīgs un emocijām bagāts no-
ritēja noslēguma koncerts, kurā piedalījās 
Latvijas un Lietuvas Šauļu mūzikas skolas 

bērni. Audzēkņi korcertam bija no-
pietni gatavojušies, tas bija daudz-
veidīgs un ar plašu programmu, 
klātesošo ovācijas bija patiesas un 
neviltotas. Pēc koncerta bērniem 
bija iespēja kontaktēties savā star-
pā, izmantojot gan angļu, gan krie-
vu valodas zināšanas, kas kārtējo 
reizi apliecināja, cik svarīgi ir mācī-
ties svešvalodas. Latvijas skolēni 
apskatīja arī vairākus ievērojamus 
Lietuvas tūrisma objektus.

Ieguvēji no projekta ir gan 
skolēni, gan pieaugušie, tas deva 
iespēju iepazīt un salīdzināt citas 

valstis, to kultūru, kontaktēties ar ārzem-
niekiem. Kā piemiņa par darbošanos šajā 
projektā paliks CD ar visu dalībvalstu mū-
zikas ierakstiem, suvenīriem, dažādas lie-
tas ar projekta simboliku. 

Katrs skolēns aiznesa mājās savu 
viedokli par dalību šajā projektā, līdz ar to 
tika informēta liela daļa sabiedrības. Pē-
dējā mācību dienā skolas zālē tika sarīko-
ta izstāde par visām Comenius projekta 
dalībvalstīm, ko varēja apskatīt skolēni, 
vecāki, skolas darbinieki, ciemiņi.

Skolēni noslēgumā izteica savu vie-
dokli rīkotajā aptaujā par ieguvumiem 
projektā – zināšanas par valstīm, to kul-
tūru, mūziku, valodu, praktisku svešvalo-
du pielietošanu, IT daudzveidīgo izman-
tošanu, iegūtajiem draugiem, ceļojuma 
iespaidiem, tikšanos ar ārzemju viesiem 
un komunikatīvo spēju pilnveidošanu, 
projekta dalībvalstu dziesmu apgūšanu 
un izpildīšanu koncertos.”                                                 

Sanāksmes dalībnieku iespaidi:
Sarmīte Strade: „Sanāksmes laikā 

uzzināju par citu tautu kultūrām un tradī-
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skatu, ka līdzīgos projektos iespēju robe-
žās skolai jāiesaistās arī turpmāk.”

Silvijas Krēsliņas spilgtākie iespai-
di: „Dignājas pamatskola sanāksmei ga-
tavojās ļoti nopietni, tika iesaistīti daudzi 
skolas pārstāvji gan dāvaniņu gatavoša-
nā, gan koncerta skanīguma nodrošinā-
šanā, tāpat mācību ekskursijas organizē-
šanā. 

Lietuvā esmu bijusi vairākas reizes, 
tieši Šauļos – Saules pilsētā – pirmo reizi. 
Kaut arī pilsēta neizcēlās ar sakoptību, to-
mēr atstāja ļoti labu iespaidu, tas varētu 
būt gida nopelns, kā arī Lietuvas mūzikas 
skolas skolotāju jaukā attieksme. Varbūt 
šoreiz neparādījās lietuviešu tradicionālie 
ēdieni, bet tā bija pielāgošanās visiem 
Comenius projekta partneriem. Omu 
pamatīgi uzlaboja šokolādes rūpnīcas 
„Rūta” apmeklējums: vērojums, kā ar 
rokām tiek sagatavoti asorti konfektes, 
pašu rokām gatavotie našķi, šokolādes 
rašanās vēstures izklāsts patīkama gida 
pavadībā, interaktīvā galda spēle, izglīto-
joša fi lma un vēl maza dāvaniņa, ko vēl 
var vēlēties! Ar lielu interesi apmeklēju 
Krusta kalnu. To biju skatījusi tāpat bez 
gida, bet kad šim neparastajam objektam 
atklāj etnogrāfi sko, kultūras nozīmi, kad 
centies to uztvert bez smagās nastas, ko 

rada daudzie krusti, izdodas saskatīt lielo 
daudzveidību, sajust enerģētisko lādiņu. 
Tāpat veldzēja nelielais atpūtas brīdis 
turpat esošā klostera lūgšanu telpā. Kā 
punktiņu uz ”i” uzlika pusdienas netālu 
no Krusta kalna iekārtotajā ēstuvē ar eņ-
ģeļa tēla piesitienu.

Projekta sanāksmes šoreiz bija maz-
liet uz skumjas šķiršanās nots, jo katrs 
dalībnieks saprata, ka tā ir pēdējā tikša-
nās reize. Vēlreiz varēja salīdzināt atšķi-
rīgo temperamentu starp projekta dalīb-
niekiem. Paklausīties dažādo valodu ska-
nējumu, atkārtot angļu un krievu valodas. 

Sirsnīgs un emocijām bagāts izvēr-
sās bērnu noslēguma koncerts Šauļu 
mūzikas skolā. Koncerta laikā bieži vien 
kaklā iemetās kamols un acīs sariesās 
asaras, tik skaisti tas bija! Gan Latvijas, 
gan Lietuvas skolēnu sniegums bija bau-
dījums sirdij un dvēselei. Klausītāju ovāci-
jas bija neviltotas. Es domāju, ka cilvēka 
garīga bagātināšanās sniedz devumu 
darbā, kas saistīts ar cilvēkiem. Kur vēl 
vairāk labāku pielietojumu, kā ikdienas 
darbā ar skolēniem.”

Kādi ir secinājumi par projekta no-
risēm kopumā? Dignājas pamatskola 
tiešām ir ieguldījusi tā norisēs milzīgu 

cijām, ieguvu jaunus draugus, iepazinos 
ar Šauļu un tās apkārtnes skaistākajām 
vietām, iepazinos ar Šauļu pilsētas vēs-
turi un dažādiem kultūras pasākumiem. 
Piedalījos projekta sanāksmēs, tikšanās 
ar Šauļu pašvaldības vadību, ekskursijā 
pa Šauļu pilsētu, ekskursijā uz Krusta kal-
nu, ekskursijā uz Šauļu šokolādes rūpnī-
cu „Rūta”, tikšanās ar Šauļu 1. mūzikas 
skolas pasniedzējiem un audzēkņiem, 
Dignājas pamatskolas un Šauļu mūzi-
kas skolas audzēkņu koncerta vēroša-
nā, ekskursijā uz tulpju festivālu, atvadu 
vakariņās. Skolā projekta īstenošanas 
laikā piedalījos projektu nedēļā, kurā 
gatavojām materiālus par dalībvalstīm. 
Kopā ar skolēniem vācām un apkopojām 
materiālus par projekta dalībvalstīm, pa-
līdzēju pie apsveikumu gatavošanas, lai 
teksti būtu uzrakstīti pareizi angļu valodā, 
sagatavoju skolēnus koncerta program-
mas pieteikšanai angļu valodā, palīdzēju 
to tekstu tulkošanā, kuri bija angļu valo-
dā, palīdzēju tulkošanā projekta mītiņos, 
ekskursijās un citos pasākumos Lietuvā. 
Iegūtās zināšanas un pieredzi turpmāka-
jā darbā izplatīšu strādājot ar skolēniem 
un viņu vecākiem.”

Aivita Ķiploka: „Ļoti patika Latvijas 
un Lietuvas bērnu koncerts, tikšanās ar 
ārzemju partneriem, ekskursija uz šoko-
lādes muzeju. Mani personīgie ieguvumi 
– tikšanās ar dažādu valstu cilvēkiem,  
dziļāka iepazīšanās ar Lietuvas kultūru, 
kvalitatīva koncerta baudījums, kontaktē-
šanās krievu un angļu valodās. 

Sadarbojoties trijām skolām, bērni 
no Dignājas, Dunavas un Ābeļu pamat-
skolām gatavoja koncertu, kā arī partneru 
delegācijām dāvaniņas, ko ļoti labi novēr-
tēja un par tām sajūsminājās ārzemnieki. 
Kārtējo reizi pārliecinājos cik svarīgi ir zi-
nāt valodas, arī bērniem  stundās atgādi-
nāšu cik labas valodas zināšanas var būt 
svarīgas un noderīgas.  Svarīgi ir arī tas, 
ka pēc kārtīga darba var baudīt „saldus” 
augļus – tas par kvalitatīvo koncertu. Uz- Turpinājums 14. lpp.
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darbu – šobrīd skolas zālē 
skatāma izstāde, kas atspo-
guļo gan braucienus, gan 
saņemtos suvenīrus no da-
žādām valstīm, gan projektā 
paveikto. Tas tiešām ir neklā-
tienes ceļojums uz tālām un 
eksotiskām zemēm – to kul-
tūru, dzīvesveidu un mūziku.

„Mūs visur uzņēma kā pre-
zidentus!” saka Aīda Bikau-
niece, „ Ar tādu cieņu un atsau-
cību, katra projekta sanāksme 
bija lieliski organizēta, tām bija 
pievērsta visaugstākā līmeņa 
uzmanība. Un – jāņem vērā tas, ka vai-
rākas projektā iesaistītas pašvaldības ir 
apmēram Latvijas lielumā. Tas nozīmē arī 
cita līmeņa finansējumu, telpas, uzņem-
šanas iespējas. Jāatzīst, ka mums tomēr 
ir grūti turēties tam līdz, ir ļoti jāpiedomā 
gan pie viesu uzņemšanas pašvaldības 
līmenī, gan pie suvenīriem un prezentāci-
jas materiāliem. Tomēr – visus pārsteidza 
mūsu bērnu muzikālās kvalitātes, jo citas 
skolas, kas piedalījās projektā, bija daudz 
lielākas – tas nozīmē, ka arī skolēnu atla-
se tur ir iespējama. Pie mums – dziedāja 
faktiski visa skola, tāpat – Dunavas un 
Ābeļu skolas. Tas partnerus patiesi izbrī-
nīja. Tāpat tas, ka mūsu bērni paši ir spējī-
gi vadīt koncertprogrammu, organizēties, 

profesionāli uzstāties. Ieguvums tomēr ir 
ļoti liels – kaut vai darbs skaņu ierakstu 
studijā Krustpils kultūras namā, iepazīša-
nās ar daudzu tautu kultūru, un gandarī-
jums par ierakstīto disku” 

Dignājas pamatskolas direktore 
Anda Ķiploka atzīst: „Darba pie projek-
ta tiešām bija ļoti, ļoti daudz. Un – ne 
jau viss bija viegli. Tāpat kā finansējums, 
partneriem bija arī krietni augstāka līmeņa 
tehnoloģijas, kas nepieciešamas fotogra-
fēšanai, filmēšanai, materiālu montāžai. 
Tur viss notika ātri un viegli. Mums tādas 
tehnoloģijas nav pieejamas, strādājām 
ar to, kas ir. Tāpat – skolotājiem trūkst 
zināšanu par šīm tehnoloģijām, būtu ļoti 
nepieciešami kādi kursi par prezentāci-

jas materiālu izstrādi, skaņas 
un attēla failu apstrādi, šo failu 
formātiem. Darījām visi, un, ko 
nepratām – meklējām palīdzī-
bu. Izjutām, protams, to, ka 
mūsu kolektīvs ir mazs, katram 
skolotājam ir jāprot ļoti dau-
dzas lietas, nepārtraukti jāmā-
cās jaunas un jāspēj tikt līdzi 
tādām prasībām, kas ir krietni 
augstākas par mums pieejamo 
tehnoloģiju un arī finansējuma 
līmeni.” 

Tomēr kopumā dignājieši 
jūtas kā lieli ieguvēji – divi pro-

jektā pavadītie gadi ir atvēruši jaunus 
apvāršņus, apziņu, ka jāmācās ir nepār-
traukti, jāmeklē jauni risinājumi un izaici-
nājumi, jo nogrimt ikdienā ir ļoti viegli.

Projekta komanda atzīst: „Dignājas 
pamatskola ar līdzdalību šajā projektā 
Latvijas vārdu ir godam nesusi Eiropā, 
dalībvalstis ir vairāk iepazinušas Latvijas 
kultūru, tradīcijas, dabu, dziesmas. 

Dignājas pamatskolas kolektīvs pal-
dies saka skolēnu vecākiem par atsau-
cību, Ābeļu, Dunavas pamatskolām par 
līdzdarbošanos, Dignājas pagasta pār-
valdei, Jēkabpils novada pašvaldībai” 

Materiālu apkopoja 
Ieva Jātniece

Līdz ar steidzīgo laika ritējumu ar-
vien vairāk attālinās laiks, kad saspring-
tā darbā tika izstrādāts LAD projekts 
„Tautas tērpu iegādi Dunavas kultūras 
nama deju kolektīvam”  Nr. 12-05-LL13-
L413204-000003, tas tika iesniegts ELfLA, 
lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” ie-
tvaros. Plānotais kopējais budžets bija Ls 
2 993,88 tai skaitā attiecināmās izmaksas 
Ls 2 454,00 pašvaldības līdzfinansējums 
245,40. piešķirtais publiskais finansē-
jums (90% no attiecināmajām izmaksām) 
ir Ls 2 208,60. Projekta izpildes laiks  no 
22.05.2012. līdz 31.03. 2013. 

Lai šo projektu varētu izstrādāt pēc ie-
spējas labāk, strādājām ar lielu atbildības 
sajūtu. Pateicoties projekta izstrādātājiem 
SIA „Ļutes” un  SIA „Kristāla kurpīte”,  
paredzētajos termiņos varējām iekļauties 
ļoti veiksmīgi, dejotāji guva lielu gandarīju-
mu, ka marta vidū, piedaloties Latvijas deju 
kolektīvu skatē, varējām tērpties  jaunajos 
tautas tērpos. Nu jau aizritējis arī Jēkab-

Latviešu tautas tērps – vērtība un krāšņa rota
Dunavas pagasta kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „Luste” pats 
atbildīgākais darba posms vēl priekšā, vēl 
mērojams ceļš uz vispārējiem latviešu XXV 
Dziesmu un XV Deju svētkiem Rīgā. 

Tautas tērps, tas ir kaut kas ļoti īpašs 
mūsu Latviešu tautai, tas ir kā liela vērtība 
un ļoti grezna rota, cildināma un godājam. 
Katram tā valkātājam tas uzliek zināmu pie-
nākumu un atbildības sajūtu ne tikai pret 
tērpu, bet arī pret mūsu tautu. Novēlu sa-
viem kolektīva dalībniekiem un tāpat ik vie-
nam, kurš uzģērbj tautas tērpu, izturēties 
pret to ar īpašu cieņu un rūpību, sajust to 
īpašo saikni no vērtības līdz greznai rotai!

Tāpēc vēl un vēl vēlamies teikt paldies 
par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldībai, 
LAD, ELfLA, LEADER. Paldies tērpu izga-
tavotājiem SIA „Ļutes” Ilūkstē un apavu 
izgatavotājiem SIA „Kristāla kurpīte”  Rē-
zeknē.

Visiem pašdarbniekiem, lai skanīgas 
balsis un raits dejas solis piedaloties vis-
pārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā. Lai visus lutina laika apstākļi svētku 
nedēļā, lai prieks un pozitīvas emocijas par 
paveikto.

 Anita Ozoliņa,  
Dunavas KN un VPDK „Luste” vadītāja

pils apriņķa pasākums  „Ceļā uz Diesmu 
un deju svētkiem”  25. maijā Krutpils sali-
ņā. Arī šajā svētku reizē varējām ar lepnu-
mu rotāties mūsu jaunajos tautas tērpos.  

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
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Dunavā aizvadīta Ģimenes diena
31. maijā 

Dunavā norisinā-
jās Ģimenes die-
na „Iekrāsojam 
mūsu vasaru”. 
Laukumā pie 
pamatskolas pulcējās vietējie 
iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar 
bērniem, lai kopīgās aktivitā-
tēs interesanti un jautri pava-
dītu laiku.

Pasākuma sākumā klāt-
esošos sveica Dunavas pa-
gasta pārvaldes vadītājs And-
ris Baltaruņķis un Dunavas 
pamatskolas direktors Uģis 
Vārslavāns. 

Ikvienam bija iespēja pie-
dalīties dažnedažādās aktivitātēs. Sporta 
skolotāja Ulda Auzāna vadībā ģimenes 
pārbaudīja savus spēkus un vienotu tak-
tiku netradicionālās stafetēs, precizitāte 
noderēja bumbiņas mešanā grozā, kā 
arī metienos florbola vārtos. Citā lauku-
mā mazie kopā ar vecākiem spēlēja dār-
za spēles: „Riču raču”, „Samezglojies”, 
„Trāpi mērķī” un boulingu. Inese Straume 
un Santa Novika vadīja spēles un rotaļas 
pašiem mazākajiem, bet Ināra Vacika 
visiem atgādināja kādreiz tik populārās, 
bet pēdējā laikā nepelnīti aizmirstās ro-
taļas „Pirtiņa deg”, „Ādamam bij’ septiņ’ 
dēli” un citas. Šķietami klusākā vietā pavi-
sam nopietni risinājās šaha mačs uz liela 
spēles laukuma un ar lielām figūrām.

Tie, kuriem patīk radoši izpausties, 
kopā ar Gunu Auzāni darbojās krēslu ap-
gleznošanas darbnīcā. 10 koka krēsli kļu-
va krāsaini un pievilcīgi. Mammas, lielāki 

un mazāki bērni gleznoja multiplikācijas 
varoņus, savus vaļaspriekus, vasarai rak-
sturīgus akcentus. Citi savukārt, Elitas 
Krīvānes un Vandas Knipstes rosināti, ar 
krāsainiem krītiņiem zīmēja uz asfalta un 
betona plāksnēm. 

Aktīvākajiem ļoti patika lidojošo pūķu 
darbnīca. Neliela sagatavošanās, un ar 
Jāņa Semjonova padomu debesīs pacē-
lās krāsains taurenis, putns ar garu asti, 
pat bruņurupucis un citi lidojoši objekti. 
Vislielāko prieku svētku dalībniekos izrai-
sīja taurenis, jo lidoja patiešām graciozi. 
Lai pūķi vadītu, nepieciešama prasme, 
puikām tas izdevās lieliski – daudz kilo-
metru tika noskriets. 

Kamēr visi aktīvi darbojās vienā sko-
las pusē, otrā – pie lapenes un skolas ēd-
nīcā rosījās saimnieces – mamma Regī-
na Marcinkeviča, vecmammas Regīna 
Marcinkeviča un Vilhelmīne Vilciņa. Viņas 

gādāja par pusdienām – uz 
ugunskura vārījās liels zupas 
katls, bet virtuvē smaržoja pī-
rāgi. Sportisko un radošo akti-
vitāšu starplaikā apetīte dalīb-
niekiem bija laba – tukši šķīvji 
bija visiem, pat tiem, kam zupa 
nav mīļākais ēdiens. 

Pēc pusdienām aktivitātes 
turpinājās, jo jaukais laiks un 
lieliskais noskaņojums visus 
vienoja kopīgām izklaidēm. 
Pasākumā piedalījās visu 
paaudžu un vecumu vietējie 
iedzīvotāji – jaunākajam dalīb-
niekam mēnesis, vecākajam 
tuvu septiņdesmit.  

Par pasākuma muzikālo 
noformējumu un iemūžināšanu foto gā-
dāja Sandis Ruļuks. Pasākumu organizē-
ja biedrība „Dunavietis” (vadītāja Evita Ur-
bāne) sadarbībā ar Dunavas pamatskolu 
un Dunavas pagasta pārvaldi. Organiza-
toriem izdevās iesaistīt visus pasākuma 
dalībniekus kopīgās, pozitīvām emocijām 
piepildītās aktivitātēs. Par piedalīšanos 
pagasta pārvalde visiem bija sarūpējusi 
saldumus, bet viskuplāk pārstāvētajām 
ģimenēm- īpašas saldās balvas.

Pasākums notika SfL iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespējas skolām” 2. kompo-
nentes „Pilsoniskās līdzdalības veicinā-
šana un prasmju attīstīšana” projekta „Ģi-
menes diena „Iekrāsojam mūsu vasaru” 
ietvaros”. To finansē Atvērtās sabiedrības 
fondi un atbalsta Sorosa fonds – Latvija. 

                  

  Astra Liopa

Ābeļu pamatskolas skolē-
ni, skolotājas Valdas Bērziņas 
vadībā, viesojās Ābeļu pagas-
ta bibliotēkā, iepriecinot bib-
liotēkas apmeklētājus ar inte-
resantiem priekšnesumiem. 
Skolēni piedāvāja gan dzej-
nieka I. Ziedoņa, gan arī pašu 
sacerētus dzejoļus, pasakas 
un stāstus.

Viktorijas Ļūļākas stāstī-
tās I. Ziedoņa „ Baltās pasa-
kas” darbībā klausītājus ar 
savu kustību mākslu meistarī-
gi ievadīja Elvijs Briņķis. Savu-
kārt ar pašsacerēto tēlojumu 
par krāsu pasauli mūs iepazīstināja Sa-
manta Vinciune. Sirsnīgu un mīļu darbu 
par savu kaķīti klausītājiem piedāvāja 
Ēriks Saikins, bet Alise Bērziņa stāstīja 

Maijs – I. Ziedoņa mēnesis Ābeļu pagasta bibliotēkā

pašsacerētu darbu par cūcīti. Iepriecinā-
ja Viktorijas Ļūļākas un Kristapa Krodzi-
nieka kopīgi veidotā poēma par rotaļlietu 
lācīti. Skaisti izskanēja I. Ziedoņa dzejolis 

„Kā svece deg”, kuru mums 
sniedza Ēriks Aizpurietis, bet 
savu dzejolīti par sveci bija sa-
cerējusi Aivita Urķe.

Pasākuma dienā skolēni 
viesojās Ābeļu pagasta muze-
jā, kuru viesmīlīgi izrādīja mu-
zeja vadītājs Arnolds Jakubov-
skis.

Literārajai pēcpusdienai 
izskanot, visi klātesošie tika ai-
cināti pie tējas galda, kur pār-
runāja vasaras plānus. Visi tika 
aicināti arī vasarā neaizmirst 
ceļu uz bibliotēku.

Sirsnīgs paldies čaklajiem 
lasītājiem, un veiksmīgu turpmāko sadar-
bību!

Ineta Survillo,
Ābeļu pagasta bibliotekāre
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Konkurss „Cik labi es pazīstu bibliotēku’’
Nu, jau vasara ieskrējusies 

pilniem auļiem, tomēr vēl mazliet 
gribas atskatīties uz pēdējo mācī-
bu mēnešu darbiem, kas ir izdarīts, 
kas ir bijis interesants, bet kas vēl 
nav pastāstīts. Par bibliotēkas ne-
dēļas pasākumu Leimaņu bibliotē-
kā stāsta 7. klases skolniece Sanita 
Tumša.

„Bērzgala pamatskolas 6. – 9. 
klases  piedalījās Bibliotēku ne-
dēļā, kuras moto bija „Mantojuma 
sardzē’’. Ciemojāmies Leimaņu pa-
gasta bibliotēkā, kur mūs sagaidī-
ja  bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. 
Viņa mums noorganizēja konkursu. 
Tas bija domāts 6. – 9. kl.  „Cik labi es 
pazīstu bibliotēku’’. Mēs klausījāmies, kā 
var iepazīt bibliotēku, kā var iegūt biblio-
tekāra profesiju. Kādi plusi un kādi mīnusi 
ir šim darbam, un es sapratu, ka bibliote-
kāram ir vairāk plusu nekā mīnusu. Mēs 
izstaigājām bibliotēku, izpētījām, kur kas 
atrodas un pēc kā sagrupētas grāma-
tas. Es uzzināju, ka grāmatas ir plauktos 
glabājas pēc tematiem, nozaru literatūra, 
daiļliteratūra, bērnu literatūra, savukārt  

pēc  tam ļoti svarīgi ir zināt alfabētu, katra 
temata grāmatas pēc autoriem sakārtotas  
alfabētā.  Pēc tam mums bija noorgani-
zētas  sacensības. Mēs sadalījāmies di-
vās grupās.  Vienai grupai iedeva lapiņas 
ar grāmatu nosaukumiem, kas jāatrod 
plauktos, savukārt otrai grupai jāatrod 
informācija internetā, 3 datu bāzēs. Gāja 
jautri, jo mēs nemaz tik labi nezinām al-
fabētu, un nemākam atrast noteiktu in-
formāciju internetā. Pēc šīm sacensībām 

tomēr noskaidrojām, kuri ir atrak-
tīvākie un zinošākie skolēni. Par 
pareizākās informācijas atrašanu 
balvas saņēma 9. kl. skolniece Iluta 
Tauriņa, 8. kl. skolniece  Rainelda  
Žinka un 6. kl. skolniece Aivita Mā-
rāne.  Pārsteiguma balvas saņēma 
arī citi skolēni. Pašās beigās visi no-
fotografējāmies pie Leimaņu biblio-
tēkas. Pēc šī pasākuma sapratām, 
cik  svarīgi ir zināt alfabētu un cik 
nozīmīga ir bibliotekāra profesija. 
Tomēr neviens neizteica vēlēšanos 
apgūt šo profesiju”.

Arī šovasar Leimaņu bibliotēkā 
darbu sāk Bērnu žūrija ar jaunām,  

interesantām grāmatām, tāpēc aicinu 
ikvienu lasīt gribošu bērnu, arī vecākus 
iesaistīties kopīgā lasīšanā! 

9. un 12. klases  audzēkņiem novēlu 
veiksmīgi nokārtot pēdējos pārbaudīju-
mus beidzot skolas, skaisti nosvinēt iz-
laiduma balli, atpūsties un piepildīt savus 
sapņus iestājoties jaunajās mācību iestā-
dēs. Lai veicas!

  Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Zemgales Kultūras programmas ietvaros noslēdzies 
biedrības „Sēļu pūrs” īstenots projekts „Sēļi – Zīmes 2012”

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu, Zemgales Kultūras programmas 
ietvaros pagājušā gada vasarā Zasā 
norisinājās mākslinieku plenērs „Sēļi 
– Zīmes 2012”, kurā piedalījās 10 glez-
notāji un tika radīti 16 Sēlijas iedzīvotāju 
portreti eļļas un akrila tehnikās, kā arī 
30 zīmējumi un grafiski portreti, kuros 
iemūžinātas Sēlijas novada spilgtas per-
sonības.

Gada laikā šie mākslas darbi tika 
izstādīti gan Jēkabpils novadā, gan arī 
aiz tā robežām, popularizējot Sēliju kā 
nozīmīgu Zemgales kultūrvēstures daļu 
ar saviem stiprajiem un unikālajiem cil-
vēkiem un to dzīvesstāstiem. 

„Sēļi – Zīmes 2012” tika īstenots kā 
turpinājums 2011. gadā notikušajam 
projektam „Sēļi – Zīmes”, jo Sēlijā ir tik 
daudz atzīmēšanas un iemūžināšanas 
cienīgu cilvēku, ka vienā gadā tos nav 
pat iespējams apzināt, kur nu vēl uz-
gleznot, uzklausot viņu unikālos dzīves-
stāstus.

 Pateicoties iespējai realizēt šos pro-

jektus, biedrība „Sēļu pūrs” ir ieguvusi 
ne tikai lielisku mākslas darbu kolekciju, 
kas aizvien tiek pieprasīta izstāžu zālēs, 
nu jau ne tikai Latvijā, bet arī uzkrājusi 
apjomīgu kultūrvēsturisku stāstu bagā-
žu, kontaktējoties ar mākslinieku plenē-
ru modeļiem un to ģimenēm. 

Biedrība „Sēļu pūrs”
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Iznākusi grāmata par Slati un Slates silu

Zasā tiek veidots amatniecības apmācības 
sabiedriskais centrs EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Ar ELfLA LEADER atbalstu, pasā-
kuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” ietvaros, biedrība „Sēļu pūrs” Zasā, 
amatniecības centra „Rūme” mansarda 
stāvā, rekonstruē telpas, kas tiks izman-
totas amatniecības apmācības sabiedris-
kā centra vajadzībām.

Biedrības darbības laikā uzkrātā pie-
redze liecina, ka, lai sasniegtu profesio-
nālus, vai tiem pielīdzināmus rezultātus 
amatu apguvē, nepieciešamas teorijas 
zināšanas kompozīcijā, krāsu kultūrā, 
materiālmācībā, kultūras vēsturē, lietišķā 
dizaina pamatos. 

Jēkabpils novada amatniecības cen-
trā „Rūme” pašlaik atrodas amatnieku 
darbnīcas: keramikas/podniecības un 
koktēlniecības/galdniecības. Abas šīs 
darbnīcas atrodas amatniecības centra 
1. stāvā, un to aprīkojums aizņem visu uz 
šo brīdi izbūvēto lejasstāva telpu. Biedrī-
ba amatniecības apmācības sabiedriskā 
centra izveidošanai no Jēkabpils novada 
pašvaldības ir iznomājusi līdz šim ne-
izbūvēto amatniecības centra „Rūme” 
mansarda stāvu. Izvēle par labu tieši šo 
telpu piemērošanai amatniecības ap-
mācības sabiedriskā centra vajadzībām 
izdarīta tādēļ, lai iespējami apvienotu 

abus amatu apguves procesus – teoriju 
un praksi, vienuviet.

Telpu rekonstrukcijas darbos ietilpst 
jumta logu iebūve, jumta siltināšana, sa-
nitārā mezgla izbūve, grīdu, griestu un 
sienu izbūve, darbus veic SIA „Piri-2”. Re-
konstrukcijas darbi tiks pabeigti šā gada 
septembrī .

Pašlaik „Sēļu pūrs” piesaista privātos 
sponsorus, ziedotājus, kā arī savu biedru 
brīvprātīgo darbu un biedrības finanšu 
līdzekļus un meklē jebkādas citas iespē-
jas, lai varētu nodrošināt amatniecības 

apmācības sabiedriskā centra telpas ar 
mācībām un citām aktivitātēm nepiecie-
šamajām mēbelēm, IT un citu mācību 
procesam nepieciešamo aprīkojumu.

Projekta kopējais budžets ir LVL 
9773,28, no kuriem LVL 8379,40 ir LAD 
piešķirtais publiskais finansējums, LVL 
931,04 – Jēkabpils novada pašvaldības 
līdzfinansējums un 462,84 LVL – Jēkab-
pils novada finansējums sanitārā mezgla 
pilnīgai izbūvei.

Informāciju sagatavoja biedrība 
„Sēļu pūrs”

Latvijas Kultūras akadēmijas Zināt-
niskās pētniecības centrs sadarbībā ar 
apgādu „Nordik”  laidis klajā grāmatu 
„Slate un Slates sils. Folklora un ar-
heoloģija”. Tās atvēršana notika Slates 
skolā 14. jūnijā. 

Jaunajā grāmatā apkopoti pēdējo 
gadu pētījumu rezultāti, kas veikti Jē-
kabpils novada Rubenes pagasta Slatē.  
2010. gada vasarā Slatē notika Latvijas 
Kultūras akadēmijas un Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes studentu prak-
se lauka pētījumos. Ekspedīcijā studenti 
un pasniedzēji pierakstīja slatiešu atmi-
ņas un pieredzes stāstus gan par Slates 
silu, gan par dzīvi un notikumiem Slatē kā 
senākos laikos, tā mūsdienās. Balstoties 
uz vietējo ļaužu stāstiem un arheoloģisko 
informāciju, Slates silā tika atklātas vairā-
kas iepriekš nezināmas arheoloģiski nozī-
mīgas vietas: savrupi senkapu uzkalniņi, 
teiku un nostāstu vietas – Velna akmens, 
Dieva krēsls un Dieva galds, seno tīrumu 
vietas, Slates Ezerpurva kādreizējā ezera 
senās nosusināšanas grāvju sistēma u.c.

Grāmatas galvenais redaktors, ar-

heologs un Latvijas Kultūras akadēmijas 
profesors  Juris Urtāns ir gandarīts, ka vai-
rākus gadus ilgušo pētniecisko darbu no-
slēdz grāmata. Slates sils ir unikāls arheo-
loģisks un kultūrvēsturisks komplekss. 
Te  atrodas pagaidām Latvijā lielākais 
zināmais  agrā un vidējā dzelzs laikmeta 
baltu uzkalniņu kapulauks (3. – 7. gs.) un 
līdzenais kapulauks – Miroņu kalns. Sla-
tes sils ir pārsedzis un tādejādi nosargājis 
no vēlākas nolīdzināšanas kādreiz plašu 
dzīvesvietu, apbedījumu vietu, tīrumu, 
ceļu un citu  senvietu ansambli, par kuru ir 
saglabājušās nojausmas arī folklorā. 

Izdevumā „Slate un Slates sils. fol-
klora un arheoloģija”  publicēti Latvijas 
Kultūras akadēmijas pedagogu Jura Ur-
tāna, Ivetas Tāles, Rūtas Muktupāvelas, 
Ievas Vītolas  un Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes profesores Māras Urtā-
nes un ainavu arhitektūras maģistratūras 
studenšu pētījumu rezultāti un atklājumi. 
Lai padarītu izdevumu pieejamu plašākai 
sabiedrībai, zinātniskajiem rakstiem saga-
tavoti kopsavilkumi angļu valodā.  

Grāmatas otro daļu veido folkloras ko-

pojums,  kurā iekļautas 2010. gada lauka 
pētījumos dokumentētās mutvārdu liecī-
bas, Mazslates iedzīvotājas A. Rubļevskas 
rokraksta fragmenti par Slati un Slates silu, 
kā arī Latviešu folkloras krātuves materiāli 
– 20. gs. 30. gados pierakstītās teikas un 
nostāsti. Izdevumu papildina senas foto-
grāfijas, Slates sila aerofoto  un   ainavu 
arhitektu zīmējumi. Sadarbībā ar Latvijas 
Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas 
studentiem vairākām 2010. gadā pierak-
stītajām dziesmām izveidoti nošu pieraks-
ti, kas ļaus ikvienam lasītājam iepazīt un 
izmantot šīs melodijas. Savukārt valodnie-
ces Maijas Poišas sagatavotie teksti sēlis-
kajā izloksnē sniegs ieguldījumu slatiešu 
valodas īpatnību saglabāšanā arī turpmāk.

Izdevums tapis ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda  un Jēkabpils novada Domes 
finansējumu un  starpnozaru mākslas 
grupas SERDE, A/S „Latvijas Valsts Meži” 
atbalstu.    

Vairāk informācijas par  jauno izdevu-
mu – 29485326   (Juris Urtāns), grāmatas 
atvēršanas svētkiem – 29144800 (Ieva 
Vītola). 
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Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas” 
gaidāma aktīva vasara

Slates radošo dāmu klubiņā aktīvi auž
Aizvadītā ziema Slates radošo dāmu 

klubiņam ir bijusi nozīmīga ar jauna rok-
darbu veida – aušanas ieviešanu. „Aiz-
rāvušās esam visas,” stāsta klubiņa da-
lībniece Santa Geižāne, „ Aušana ir iepa-
tikusies, tāds skaists darbs. Un – ir laba 
apziņa par to, ka saglabājam vēsturisku 
amatu, pratīsim to vēl ierādīt saviem bēr-
niem.” 

Šogad klubiņš saņēmis dāvinājumā 
divas lielās stelles, un par to izsaka lielu 
pateicību dāvinātājām – Annai Austru-
mai un Ernai Kviesei. Vienas lielās stelles 
uzstādītas jau 2012. gada decembrī, un 
nu tajās tapuši astoņi krāšņi lupatu deķi. 
Uzvilktie velki ir „iztecējuši”, un klubiņa 
dalībniecēm bijis liels saviļnojums, no 
stellēm noņemot savu pirmo audumu. 
Pirmo audumu palīdzējusi uzvilkt Ru-
beņu audēja Anita Vērdiņa, otru – jau 
mēģināšot pašas. Galvenā organizatore 
un aušanas lietu zinātāja ir Daiga Spē-
ka, un – izrādās, ka šeit darbojas ne 
tikai dāmas, bet tiek iesaistīti arī vīrieši. 
Tā Daigas dzīvesbiedrs Zintis Spēks 
pats pagatavojis dāmām stelles jostu 
un prievīšu aušanai. Zīmējumus pētījuši 
visi kopā, un kādā pavasara mēnesī, kad 

Zintim bijis vairāk brīva laika – stelles ga-
tavas! Nu jau šajās stellēs tapušas vairā-
kas grāmatzīmes.

Šobrīd Slates sabiedriskajā centrā 

Nu jau vairākus gadus varam prie-
cāties par to, ka Kalna pagastā, bijušajā 
mežniecības ēkā nodibinājums „Mārtiņa 
fonds”  ir izveidojis rehabilitācijas centru 
„Dūjas” . Gan ēka, gan „Dūju” teritorija ar 
katru gadu kļūst sakoptāka un interesan-
tāka – piemēram, šogad  ver durvis pirts, 
top arī kroketa laukums. 

Un – šī skaistā vide tiek novērtēta 
un aktīvi izmantota. 2013. gada vasarā, 
sākot ar jūlija mēnesi, „Dūjas” pildīs vis-
dažādākās nometnes:

No 1. līdz 9. jūlijam un no 20. līdz 
29. jūlijam – Mārtiņa fonda veselības kū-
res „Mēs esam kopā!”. 

No 10. līdz 19. jūlijam notiks divas 
nometnes sadarbībā ar Madonas bied-
rību „Mēs saviem bērniem”. Šī biedrība 
apvieno vecākus, kuri audzina bērnus ar 
garīgās attīstības traucējumiem.

No 30. jūlija līdz 5. augustam „Dū-
jas” vērs durvis Rīgas skolēniem, aicinot 
viņus uz nometni skaistajā Kalna pagasta 
dabā.

No 9. līdz 15. augustam notiks 
biedrības „Sustento” bērnu nometne.

No 18. līdz 23. augustam – biedrī-
bas „Dzīvības koks” nometne.

29. augustā notiks sezonas noslēgu-
ma pasākums un kroketa laukuma atklā-
šana. 

Mūsu novada jauniešiem aicinām 
pievērst uzmanību patiešām saistošam 
nometnes piedāvājumam:

NO 2. LĪDZ 19. AUGUSTAM NO-
TIKS NOMETNE JĒKABPILS NOVADA 
JAUNIEŠIEM „SPĒKS IR TEVĪ!”.

Šai nometnē aicināti piedalīties jau-
nieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Tas 
ir laiks, kad jaunais cilvēks meklē savu 
identitāti, uzdodot jautājumus – kas es 
esmu? Kādas ir manas stiprās puses? 
Ko vēlos sasniegt savā dzīvē? Un kā to 
izdarīt? 

 
Nometnes laikā Mārtiņa fonda darbi-

nieki un pieaicinātie speciālisti vēlas jau-
niešiem palīdzēt iepazīt sevi, atklāt savu 
spēku un būt par to pārliecinātiem. 

Veicas tiem, kuri ir līdzsvaroti, vispu-
sīgi attīstīti visās dzīves jomās. Tādēļ  da-
lībniekiem piedāvāsim: 

- prasmes izteikt savu viedokli;
- fiziskās aktivitātes;

- jogas un koučinga pamatele-
mentus;

- smieklu terapiju;
- pirts procedūras un rituālus.
Vēl – vēlamies jauniešiem atklāt 

mūsu tautas un zemes, tās mantojuma 
un vārdu īpašo spēku, tādēļ divas dienas 
šai nometnē strādās folkloras kopa „Dār-
di” , mācot Spēka dziesmas un Spēka 
vārdus. 

8. augusta vakarā notiks nometnes 
noslēguma pasākums kopā ar folkloras 
kopu „Dārdi”. 

Kas jādara, lai nokļūtu šai aizrau-
jošajā nometnē?

- Vispirms, lai pieteiktos dalī-
bai, ir jāzvana Mārtiņa Fonda vadītajai 
Elitai Keišai – t. 29288220;

- Jāuzraksta eseja par tēmu 
„Es esmu….” 

- Ņemot līdzi savu eseju, jāie-
rodas rehabilitācijas centrā „Dūjas” 
30. jūnijā pl. 12 00, un jāgatavojas pār-
runām, kā arī savas esejas aizstāvībai.

Nometnē plānots uzņemt 20 jaunie-
šus – desmit meitenes un desmit zēnus; 
līdzdalības maksa – Ls 15,-.

apskatāma izstāde, un tās galvenais ak-
cents ir ziemā tapušie lupatu deķi – tie-
šām krāšņi un dzīvespriecīgi!

Viesojās – Ieva Jātniece
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Biedrības „Ūdenszīmes” projektu aktivitātes

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

2012. gada nogale un šā gada sā-
kums biedrības darbā un Kaldabruņas 
skolas ēkas dzīvē noteikti paliks kā jauna 
darbības līmeņa un jaunas iedvesmas 
laiks. Īstenojot vairākus projektus, telpas 
ir mainījušās faktiski līdz nepazīšanai, un 
šobrīd varam teikt droši – jā, te  ir vieta, 
kur īstenojušies sapņi. Tāpat esam uzsā-
kuši teritorijas labiekārtošanas darbus, 
un arī tie aug augumā.  

Kā pirmos vēlamies minēt divus ar 
LEADER programmas atbalstu realizē-
tos projektus. 

Projekts „Pirts un mazgāšanās 
telpu pakalpojumu uzveidošana” 

Nr. 12-05-L13-L413101-000004
Projekta iecere radās, attīstot sociālo 

pakalpojumu sniegšanas virzienu biedrī-
bā „Ūdenszīmes”. Sākot no 2010. gada 
biedrībā darbojas lietotu apģērbu un 
mantu apmaiņas sistēma, tiek saņemti 
ziedojumi gan no privātpersonām, gan 
no juridiskām iestādēm. Šai darbības 
periodā ir nācies konstatēt, ka samērā 
bieži ģimenēm problēmas sagādā tas, 
ka dzīvesvietās nav ūdensvada un ka-
nalizācijas. Tā kā Rubenes pagastā nav 
publiskās pirts, kā arī veļas mazgāšanas 
pakalpojumu, tad iedzīvotājiem šādu pa-
kalpojumu izveidošana ir ļoti būtiska. 

Projekta ietvaros biedrības ēkā( tel-
pās, kur atradās kritiskā stāvokli esošas 
tualetes) ir izbūvēta sauna un mazgāša-
nās telpa, kur iebūvēta duša un pieslēgta 

veļas mazgājamā mašīna. Tāpat šī pro-
jekta ietvaros ir skaisti izremontēts pirmā 
stāva vestibils, apkurei iebūvēts kamīns. 
Ir ieguvis gan telpu estētiskais izskats, 
jo līdz šim ieeja skolas ēkā bija šaura un 
tumša, gan arī – izveidots cilvēkiem vaja-
dzīgs pakalpojums. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 
Ls 12 744,07, un 10% no tām sedza Jē-
kabpils novada pašvaldība. 

„Pļavas muzeja ekspozīciju zāles 
vienkāršota renovācija 

Kaldabruņas skolā”
Nr.12-05-L13-L413203-000001
Šis projekts iezīmē skaistu posmu 

biedrības darbā – ir atvērta Pļavas mu-
zeja ekspozīciju zāle!  Un remontdarbu 
rezultātā tapusī telpa tiešām atbilst visām 
sākotnējām iecerēm. 

Zāle ir oriģināla – ar iebūvētām sijām 
un kolonnām, svaigu dēļu seguma grīdu, 
izstādēm piemērotu apgaismojumu. Pro-
jekta ietvaros izremontēts arī otrā stāva 
vestibils un kāpnes. Neraugoties uz to, 
ka projekta kopējās izmaksas sastādīja 
Ls 9994,06, no kurām 10% sedza nova-
da pašvaldība, šī summa izrādījās būtiski 
nepietiekama tik liela apjoma remontdar-
biem. Tādēļ zāles un kāpņu remota laikā 
mums palīdzēja ļoti, ļoti daudzi – SIA „Dāl-
deris” vadītājs Igors Petenko ziedoja kok-
materiālus, Aivars Vanags ziedoja saplāk-
sni un sniedza nenovērtējamu palīdzību 
darbu organizācijā, tas pats sakāms arī 
par  Rubenes pagasta pārvaldi, kas neka-
vējoties palīdzēja atrisināt visus tehniskos 
jautājumus. Lielu uzmanību piesaistīja zie-
dojumu kampaņa tieši kāpņu remontam, 
un par tās organizēšanu vēlamies pateikt 
lielu paldies Dzidrai Jakovickai un Sanitai 

Vavilovai, kā arī visiem tiem daudzajiem 
Kaldabruņas cilvēkiem, kuri ziedoja nau-
du bijušās skolas kāpnēm! Neuzskaitīsim 
ne uzvārdus, ne summas – saraksts būs 
diezgan garš, un minēt summas nebūtu 
pareizi, tādēļ – neizsakāms paldies vi-
siem! Šīs atsaucības rezultātā tapušās 
kāpnes tiešām priecē gan ar izskatu, gan 
kvalitāti; mums izdevās. 

Zāle jau  uzsākusi pildīt savu funk-
ciju – tajā  skatāms pirmais eksponāts. 
Eksponāts ir ievērības cienīgs – Kal-
dabruņas Māras josta īpašā skapī, kas 
veidots no vesela koka stumbra, pie tam 
– izgaismots no iekšpuses. Par šī skapja 
tapšanu arī pienākas speciālas pateicī-
bas – autoram Jānim Spēkam un Ru-
benes pagasta zemnieku saimniecībai 
„Kalnieši”, kas ziedoja naudu tā izgata-
vošanai. 

Pļavas muzeja ekspozīcija ir aktīvā 
tapšanas procesā – jau piesaistīti pro-
jektu līdzekļi herbārija izveidošanai un 
eksponēšanai, noorganizēta pirmā glez-
niecības izstāde un vasarā tiks uzsākta 
sadaļas „Vārdnieku vainags” veidošana. 

Abu projektu ietvaros remontdarbus 
veica SIA „J – Būve” – un neviltota patei-
cība pienākas arī viņiem. Darbi tika veikti 
kvalitatīvi un savlaicīgi, uzklausot visas 
mūsu ieceres, arī tās, kas bija netradicio-
nālas un meistaru darbu apgrūtinošas – 
piemēram, durvju un aplodu veidošana 
no veciem dēļiem, akmeņu pamūris uz 
vestibila grīdas, komunikāciju nosegšana 
tā, lai tās iekļautos interjerā, piemērotu 
kokmateriālu meklēšana sijām, un vēl 
neskaitāmi citi darbiņi. Remontu laikā ju-
tāmies kā viena komanda – ieinteresēta, 
radoša un atbildīga. Paldies SIA vadītā-
jam Jānim Vanagam un visiem, visiem 
puišiem, kuri strādāja Kaldabruņas skolā!  
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Siena dienas – 2013!

Šī projekta ietvaros talkas 
veidā sakopām teritoriju pie 
Kaldabruņas skolas, attīrot to 
no piesārņojuma un izveidojot 
vides klasei piemērotu vietu. 
Talkas dienā šeit pulcējās vai-
rāk nekā 40 Kaldabruņas iedzī-
votāji, un daudzi ieradās ar sa-
viem zāģiem, traktortehniku un, 
protams, neviltotu darba prie-
ku. Teritorija, kur top vides kla-
se ilgus gadus bijusi nekopta 
un piesārņota – daudz darba prasīja gan 
atkritumu savākšana, gan zemes līdzinā-
šana, taču – pats grūtākais tika paveikts! 
Šobrīd vēl veiksim papildus līdzināšanas 
darbus, iesēsim zālāju un rūpēsimies 
par regulāru pļaušanu, kā arī – ierīkosim 
ugunskura vietu un telts vietas. Ļoti ce-
ram, ka jau šovasar Siena dienu plenēra 
dalībnieki varēs šo teritoriju izmantot. 

Otra talka tika organizēta  ārstniecī-

Īstenots projekts  „TALKA ZAĻAI NĀKOTNEI”

bas augu dārziņa izveidošanai pie skolas 
ēkas, tās ietvaros notika arī  Initas Štein-
bergas lekcija par ārstniecības augu stā-
dījumu veidošanu.  Talkas rezultātā tapa 
tiešām skaists un daudzveidīgs ārstniecī-
bas augu dārziņš – tas veidots sektoros 
sadalīta apļa vai mandalas formā, un nu 
jau tajā aplūkojami un pasmaržojami ap 
30 ārstniecības augi. Sākotnēji augu stā-
dus iepirkām Skrīveru ZS „Ragāres”, kas 

ir specializējusies šo augu audzē-
šanā. Taču stādījumi nemitīgi pa-
pildinās ar augiem, kas ceļo šurp 
no dažādu cilvēku dārziem, un jau 
rudens pusē būs nepieciešams 
izveidot apļa paplašinājumu. Arī 
ieceres  dārza sakarā aug veselī-
gi – jau ir izplānota un sākta veidot 
speciāla dobe, kurā augs augi – 
laika noteicēji. Šeit, protams, goda 
vieta pienākas Rubenes pagasta 
slavenajam Padebesim, un šī auga 
stādus mums dāvināja Biruta Kliģe 
no Slates. 

Konkrētais projekts ir  noslē-
dzies, taču – ne jau vides labie-
kārtošanas process, tas vēl ir tikai 

asnu stadijā! 
Jau jūnija mēnesī uzsāksim otra Lat-

vijas Vides aizsardzības fonda atbalstīta 
projekta „Pļavas diena, zāļu diena, siena 
diena” īstenošanu, un tajā tiks turpinātas 
vides izglītības aktivitātes biedrībā. 

Projekta īstenošanai Ls 683,- ir pie-
šķīrusi Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrācija, pārējā summa tiks nodro-
šināta no pašu līdzekļiem. 

Šogad  Siena dienas Kaldabruņas 
skolas ābeļdārzā notiks no 10. līdz 14. 
jūlijam – Siena skulptūras veidojam no 
10.00 rītā līdz vakara gaismiņai. Kā kat-
ru gadu – mums palīdzēs gan skolotājas 
Sanda Kukle un Ilona Kantāne,  gan arī 
māksliniece, Dārzu biedrības vadītāja Ini-
ta Šteinberga.  Papildus plenēram šogad 
piedāvājam:

Piektdien, 12. jūlijā pl. 15.00 – Latvijas 
Botāniskā dārza zinātnieces, ļoti aizrautī-
gas lektores Dainas Rozes lekcija „Augi – 
laika noteicēji un ietekmētāji”!  Oriģināla 
un pat mazliet mistiska tēma...

Siena dienu noslēguma pasākumā, 
14. jūlijā pl. 13.00 koncertēs burvīgās in-
die – popa fejas – ansamblis „Sus dun-
go”.  Ja vēl neesat dzirdējuši šo valdzi-
nošo mūziku, sirsnīgi iesaku apmeklēt 
mājaslapu – www.susdungo.lv. Tur iespē-
jams iegādāties arī viņu pirmo albumu 
„Rasā pēdas”. 

14. jūlijā  pl. 14.00  – atklāsim Pļa-
vas muzeja zāli ar gleznotājas Juretas 
Dobenbergas personālizstādi „Ābolza-
ļas debesis”. Šai izstādē būs skatāmi ap 
piecpadsmit akrila un eļļas darbi – glez-
nas, kurās reālisms savijas ar  sapņu 
vēju, pieneņu pūkas vieglums pāriet mis-

tiskās violetās gaismās; gleznas, kuras 
ļauj pasauli ieraudzīt daudzveidīgāku un 
neparastāku. Un – varbūt debesis tiešām 
ir ābolu zaļumā?  

Visus Siena skulptūru autorus nodro-
šinām ar nepieciešamajiem materiāliem, 
iespēju robežās – arī ar ēdināšanu.  Pa-
sākuma dalībniekiem no tālienes piedā-
vājam nakšņošanas iespējas gan teltīs, 
gan iekštelpās( ar saviem guļammaisiem 
un šo vietu skaits ir ierobežots). Telpās ir 
ērta, jauka virtuve, tāpat – iebūvēta somu 
pirts.  Dalībā plenērā ir bezmaksas, tas 
varētu būt tiešām skaists vasaras piedzī-

vojums kopā ar draugiem vai ģimeni! Lai 
uzzinātu ko vairāk par „Ūdenszīmēm” 
un  Siena dienām, savukārt, jādodas 
uz mājaslapu www.udenszimes.lv, vai 
arī jāzvana pa tālruņiem – 29548967, 
26167960

p.s. ir iespējams, ka pasākumu laiki 
nedaudz mainās – ja tā, tad par to 

ziņosim! 
Siena dienas šogad notiek, pateico-

ties Jēkabpils novada pašvaldības, Latvi-
jas Vides aizsardzības fonda administrā-
cijas un Zemgales Kultūras programmas 
atbalstam. 
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Rubeņu sv. Pētera un 
Pāvila Romas katoļu 
baznīcai – 120

Turpinājums 22. lpp.

Šogad aprit 120 gadi, kopš rubenie-
šiem ir savs dievnams – Rubeņu Sv. Pēte-
ra un Pāvila Romas katoļu baznīca.  Tas ir 
ne tikai viens no vecākajiem, bet arī viens 
no skaistākajiem Sēlijas dievnamiem, 
nozīmīgs kultūrvēsturisks objekts un pa-
gasta garīgās dzīves centrs, celts Dieva 
godam un cilvēku ticības stiprināšanai.

Baznīca ir uzbūvēta 1893. gadā ar 
vienu torni krusta veidā, pateicoties poļu 
izcelsmes prāvestam Ādamam Dobke-
vičam, kurš Rubeņu draudzē kalpoja no 
1884. – 1908. gadam. Materiālus baznī-
cas būvei sarūpēja paši draudzes locek-
ļi, savukārt līdzekļus celtniecībai ziedoja 
priestera radiniece Pēterpilī.

Rubeņu draudzē ir strādājis un arī 
baznīcas dārzā apbedīts ievērojamais lie-
tuviešu izcelsmes kokgriezējs priesteris 
Antons Rimovičs, kura darbi aplūkojami 
Šauļu muzejā, bet arī Rubeņu baznīcā vēl 
saglabājušies daži viņa kokgriezumi.

2004. gadā, pateicoties pašreiz drau-
dzē kalpojošajam prāvestam Edvardam 
Zaksim, tika veikta vērienīga baznīcas 
iekštelpu atjaunošana. Ar priestera ini-
ciatīvu, draudzes locekļu un atbalstītāju 
ziedojumiem  un nesavtīgu darbu pilnībā 
atjaunota dievnama ārējā fasāde, sakop-
ta baznīcas apkārtne un tai piederošās 
ēkas.

Atzīmējot baznīcas 120 gadu pastā-
vēšanas jubileju, 29. jūnijā plkst. 12.00 
tiks svinētā svētā Mise, ko vadīs Jel-
gavas diecēzes bīskaps Edvards Pav-
lovskis. Laipni aicinām piedalīties svētku 
dievkalpojumā! 

  Rubeņu katoļu draudze

Tu esi Pēteris, un uz šīs klints
Es uzcelšu savu baznīcu;
un elles spēki to neuzvarēs.
 /Mt 16, 13-19/

Papildus valsts tiešie 
maksājumi

PVTM par zīdītājgovīm var saņemt 
lauksaimnieks:

1. par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai 
zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar ga-
ļas šķirnes dzīvnieku, un pieder ganām-
pulkam, kas paredzēts, lai audzētu teļus, 
gaļas ražošanai;

2. par telīti no astoņu mēnešu vecu-
ma, kas vēl nav atnesusies;

3. ja dzīvnieks ir savlaicīgi reģistrēts 
LDC, un lauksaimnieks regulāri sniedz in-
formāciju par visām izmaiņām ganāmpul-
kā saskaņā ar Latvijas Republikas norma-
tīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku 
un novietņu reģistrēšanu noteikto kārtību; 

4. ja deklarē govis un telītes LDC kā 
zīdītājgovis vai kā potenciālās zīdītājgovis 
(deklarējot telītes);

5. ja ievēro nosacījumu, ka zīdītāj-
govju skaits nedrīkst būt mazāks par 60% 
no kopējā maksājuma pieteikto dzīvnieku 
skaita (zīdītājgovis + telītes), bet telīšu 
skaits nedrīkst pārsniegt 40% no kopējā 
maksājuma pieteiktā dzīvnieku skaita. 
Tas nozīmē, ka atbalstam lauksaimnieks 
var pieteikt vienīgi to dzīvnieku skaitu, kas 
atbilst minētajai proporcijai. Piemēram, 
ja ir deklarēts, ka ganāmpulkā atrodas 2 
zīdītājgovis un 3 teles, atbalstam var pie-
teikt abas zīdītājgovis un vienu no telēm;

6. ja kārtējā gadā no 15. maija līdz 
15.novembrim iesniedz LAD RLP Ie-
sniegumu papildus valsts tiešajiem mak-
sājumiem par zīdītājgovīm un saglabā 
ganāmpulkā atbalsta iesniegumā minēto 
dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz 
sešus mēnešus no iesnieguma iesnieg-
šanas dienas;

7. dzīvniekiem jābūt reģistrētiem kā 
zīdītājlopiem uz pieteikuma iesniegšanas 
brīdi (to veic ar notikumu ziņojumu lapu).

PVTM par aitu mātēm var saņemt 
lauksaimnieks, ja:

1. uz kārtējā gada 1. jūliju ganāmpul-
kā ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras 
saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atne-
sušās vai vecākas par gadu;

2. dzīvnieks ir savlaicīgi reģistrēts 
valsts aģentūrā LDC, un lauksaimnieks 
regulāri sniedz informāciju par visām iz-
maiņām ganāmpulkā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos par dzīv-
nieku, ganāmpulku un novietņu reģistrē-
šanu noteikto kārtību;

3. līdz attiecīgā gada 15. jūlijam 
iesniedz LAD RLP Iesniegumu papildu 
valsts tiešajiem maksājumiem par aitu mā-
tēm un līdz kārtējā gada 24. oktobrim ga-
nāmpulkā saglabā iesniegumā minētās 
aitu mātes;

4. ja periodā no 16. jūlija līdz 24. ok-
tobrim rodas apstākļi, kuru dēļ ir nepie-
ciešams kādu no iesniegumā minētajiem 
dzīvniekiem aizstāt, to 10 dienu laikā pēc 
minēto apstākļu rašanās aizstāj ar mak-
sājuma atbilstošu aitu māti un 5 dienu 
laikā pēc aizstāšanas lauksaimnieks pre-
cizē atbalsta iesniegumu un iesniedz to 
attiecīgajā LAD RLP. 

Zemkopības ministri-
jas atbildes uz 
jautājumiem

1. Kā saprast, ka gribam cīnīties 
pret dīvāna zemniekiem, ja vispār nav 
nodefinēts jēdziens, kas tas ir? Turpi-
not ES atbalsta maksājumus par BVZ, 
tiešā veidā arī tiek (tiks) atbalstīti lauk-
saimnieki, kur nenotiek ražošana. Ja 
platība tiks atzīta kā BDUZ, neko ne-
darot, tikai nopļaujot platību, tiks iz-
maksātas lielas naudas summas. Jau 
saskaramies ar problēmu, ka zeme ne-
tiek iznomāta strādātgribētājiem, bet 
tiek cerēts uz šo atbalstu.

ZM atbilde: Agrovides pasākumu 
mērķis ir risināt vides saglabāšanas un 
aizsardzības jautājumus. ES vides sa-
glabāšanai un klimata pārmaiņu sama-
zināšanai paredz, ka katrai dalībvalstij ir 
jānovirza 25% Lauku attīstības fi nansēju-
ma. Tomēr arī šajā pasākumā paredzēts 
diferencēt atbalsta likmes – samērīgas ar 
saglabājamo vides vērtību. 

2. Kādas izmaiņas tiek plānotas 
pasākuma „Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem” atbalsta nosacījumos? 
Kāda izglītība būs nepieciešama 2014. 
gada projektos jaunajiem zemnie-
kiem?

ZM atbilde: Šajā pasākumā sagla-
bāsies nosacījums par lauksaimniecisko 
izglītību, tomēr varētu mainīties izglītībai 
defi nētie kritēriji: 

- pPar lauksaimniecisko izglītību uz-
skatīt tādu izglītību, kas iegūta tad, ja ir 
pabeigta LLU Lauksaimniecības fakultā-
te;

- ja pabeigta kāda cita LLU fakultā-
te, tad ir jāpabeidz papildus kursi, kuros 
augkopība un lopkopība tiek mācīta vis-
maz 320 stundas (stundu skaits diskusiju 
rezultātā var mainīties).

- ja ir pabeigta kāda no profesionā-
lām izglītības iestādēm, ja tajās augko-
pība un lopkopība ir mācīta vismaz 320 
stundas;

- lai par to pārliecinātos pie iesnie-
dzamajiem dokumentiem – diploma – 
pievienot sekmju lapu, kurā ir norādīti visi 
mācītie priekšmeti un stundu skaits. 

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
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- ja ir pabeigti papildus kursi, tad 
pie iesniedzamajiem dokumentiem jā-
iesniedz attiecīgās izglītības iestādes iz-
ziņas par kursu beigšanu augkopībā un 
lopkopībā vismaz 320 stundas.

Nepieciešamo izglītību varēs iegūt 
arī pirmo trīs gadu laikā pēc pieteikšanās, 
tāpat kā tas bija šajā periodā.

3. Vai ir kādi jaunumi par zemnieku 
saimniecību kā uzņēmējdarbības for-
mu nākotni? Cik ilgi vēl varēs reģistrēt 
ZS?

ZM atbilde: 2011. gada 15. decem-
brī ar likumu „Par zemnieku un zvejnieku 
saimniecību likuma atcelšanu” Zemnieku 
un zvejnieku saimniecību likums zaudēja 
spēku, tā arī nesācis darboties. Līdz ar to 
likums „Par individuālo (ģimenes) uzņē-
mumu un zemnieka vai zvejnieka saim-
niecību” joprojām ir spēkā un zemnieku 
un zvejnieku saimniecības arī pašreiz un 
turpmāk varēs dibināt. Pašreiz izmaiņas 
šajā likumā nav paredzēts veikt.

4. Vai tiek plānots nodokļu slo-
ga mazinājums mazajām un vidējām 
saimniecībām?

ZM atbilde: Nodokļu aktualitātes:

NĪN Pašvaldības, izdodot saistošos noteikumus,  lauksaimniecības zemei var 
noteikt līdzšinējo 1,5% vietā NĪN likmi no 0,2 līdz 1,5%, bet neapstrādātajai 
lauksaimniecības zemei varēs piemērot 4,5% nodokli pašreizējo 3% vietā. 
No 2013. gada par lauksaimniecībā neizmantotu zemi tiks uzskatīta zeme, 
ja tā būs apstrādāta vismaz 70% apmērā no kopējās LIZ platības zemes 
vienībā. 

UVTN No 2013. gada UVTN ir jāmaksā par zemnieku saimniecību īpašumā un 
turējumā esošām vieglajām automašīnām.
No 2013. gada ieviests atbrīvojums no UVTN maksāšanas komersantiem 
un zemnieku saimniecībām, ja tās sasniedz noteiktu ieņēmumu slieksni no 
lauksaimniecības:
• par vienu vieglo automašīnu ir jānodrošina Ls 3000 ieņēmumi;
• ja ir vairākas vieglās automašīnas, tad uz pirmo ir jānodrošina Ls 3000 

ieņēmumi un uz katru nākamo  Ls 50 000  ieņēmumi. 
IIN No aplikšanas ar IIN ir atbrīvotas 2013. gadā saņemtās summas, 

kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
2013. gadā IIN likme ir samazināta par vienu procentpunktu un ir 24%, 
savukārt 2014. gadā IIN likme ir paredzēta 22%. 

5. Kā tiks organizēts lauku ceļu re-
monts?

ZM atbilde: Atbalsts tiks piešķirts 
tikai ceļiem ar grants segumu. Katrai 
pašvaldībai tiks noteiktas finansējuma 
kvotas. Tiks apzināti tie ceļu posmi, kas 
ir kritiskā stāvoklī un ir nepieciešami lauk-
saimniekiem vai vietējiem uzņēmējiem. 
Pašvaldības, vienojoties ar lauksaimnie-
kiem vai uzņēmējiem, iesniegs priekš-
likumus nepieciešamo ceļu posmu re-
konstrukcijai. Lēmums par finansējuma 
piešķiršanu konkrētiem posmiem tiks 
pieņemts tikai ar ZM akceptu. 

6. Vai var cerēt, ka 2014. gadā 
ELFLA projektos mājražotājiem atbal-

sta intensitāte tiks palielināta? 
ZM atbilde: Atbalsta intensitāte tiek 

noteikta ES regulās un to nav iespējams 
mainīt. Šobrīd tiek domāts par jaunu fi-
nanšu instrumentu (aizdevumu, garanti-
ju, uzsākšanas atbalsta) izveidošanu, lai 
atvieglotu atbalsta saņemšanu mazajām 
saimniecībām. 

7. Vai nākošajā periodā projek-
tos mazajām saimniecībām, kur ie-
ņēmumiem pēdējā noslēgtajā gadā 
jābūt EUR 4000 – 15000, ieņēmumos 
bioloģiskajām saimniecībām tiks ie-
skaitīti agrovides maksājumi BLA? Jo 
šie ieņēmumi ir neiegūtie ieņēmumi, 
bezakcīzes degvielai tie tiek ieskaitīti 
ieņēmumos.

ZM atbilde: Ja bioloģiskajai saim-
niecībai lielāko daļu ieņēmumu veidos 
ieņēmumi no bioloģiskās produkcijas 
realizācijas, tad BLA maksājumi tiks ie-
skaitīti ieņēmumos kā negūtie ieņēmumi. 
Savukārt, ja lielāko daļu ieņēmumu vei-
dos BLA maksājumi, tad tos nevar uz-
skatīt kā tikai kā negūtos ieņēmumus, jo 
nav pamatražošanas.

8. Kādas atbalsta programmas 
būs ar 2014. gadu pieejamas kā lauk-

riodā īstenojot ES un valsts atbalsta 
programmu ietvaros apstiprinātos pro-
jektus, mazajiem un vidējiem uzņēmē-
jiem būvniecības darbus atļaus veikt 
saimnieciskā kārtā?

ZM atbilde: Jau šajā periodā bija 
iespējams veikt būvniecību saimnieciskā 
kārtā projektos iegādājoties būvmateriā-
lus. Tomēr būvniecības darbu izdevumi 
nav attiecināmi. Lai varētu attiecināt būv-
niecības darbu izdevumus būtu nepiecie-
šami būvniecības darbu izmaksu katalogi 
un šobrīd Latvijā tādu nav un to izveido-
šana prasa milzīgus administratīvus izde-
vumus, kā arī pastiprinātu kontroles me-
hānismu projektu uzraudzībā.

Dažādi
1. jūlija sākumā Lauksaimniecības 

datu centrā jāiesniedz pārskats par stā-
vokli ganāmpulka novietnē uz 1. jūliju- – 
par visiem sīkdzīvniekiem (putniem, tru-
šiem, bitēm, zivju dīķiem uc.). Ja ganām-
pulkā tādu nav, tad šī tabula nav jāpilda.

2. Ciltsdarba sasniegumu demons-
trējumu ietvaros 9. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 
17.00  atvērto durvju diena  būs Viesītē 
z/s „Kalna Dambrāni’’.

3. 13. jūlijā Latgales ciltslietu un 
mākslīgās apsēklošanas stacijā Viļānos 
notiks vaislas teķu vērtēšana un sertifikā-
cija. Sākot ar šo gadu, lai teķi saņemtu 
vaislinieka sertifikātu, tie visi būs jāved uz 
Viļāniem, kur notiks vētēšana.

1. Lai neļautu ārzemniekiem iz-
pirkt zemi, nākamgad „iedarbinās” Ze-
mes fondu (Delfi.lv)

Lai ierobežotu ārzemnieku iespē-
jas iegūt savā īpašumā lauksaimnie-
cības zemes, Latvijā plānots izveidot 
Zemes fondu, kuru pārvaldīs valsts 
AS „Lauku attīstības fonds”, kas sā-
kotnēji fonda darbības uzsākšanā 
ieguldīs vismaz 10 miljonus latu no 
saviem finanšu resursiem. 

Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis (V) pēc otrdien notikušās val-
dības sēdes, kurā ministri deva „zaļo 
gaismu” Zemes fonda izveidei, skaid-
roja, ka šādi lauksaimniecības zemju 
pārdevējiem tiks radītas izvēles iespē-
jas. Proti, pārdevēji varēs izlemt – pār-
dot sev piederošo lauksaimniecības 
zemi Zemes fondam vai ārzemniekiem, 
kas savā īpašumā iegūst arvien lielā-
kas lauksaimniecības zemes platības 
Latvijā.

Fonda izveides mērķis ir arī sa-
glabāt lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības ne mazāk kā 2 miljo-
nu hektāru kopapjomā. Plānots, ka, 
veicot zemes fonda administrēšanas 
funkcijas, „Lauku attīstības fonds” va-
rētu nodarboties ar zemes pirkšanu un 

saimniekiem tā citiem laukos dzīvojo-
šiem un strādājošiem uzņēmējiem. Uz 
kādām atbalsta programmām varēs 
pieteikties mazie zemnieki (ne tikai 
Latgales), lai viņi spētu attīstīties un 
ražot, ne tikai sevi nodrošināt.

ZM atbilde: Visā Latvijas teritorijā 
būs pieejams pasākums mazajām saim-
niecībām, kurā nosacījumi varētu būt tādi 
kā šajā periodā pasākumā „Atbalsts daļē-
ji naturālām saimniecībām” Netiks izvēr-
tēts vai šāds atbalsts ir saņemts iepriek-
šējā periodā. Piektajā gadā saimniecībai 
būs jāsasniedz pašas uzstādīti mērķi, lai 
to varētu atzīt par ražojošu saimniecību.

9. Vai nākamajā plānošanas pe-
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tās pārdošanu lauksaimnieciskās pro-
dukcijas ražotājiem, kā arī iesaistīties 
zemes konsolidācijas projektu īste-
nošanā, darboties kā starpnieks starp 
lauksaimniecības zemju pircējiem un 
pārdevējiem un gādāt par zemes vērtī-
bas saglabāšanu.

Iecerēts, ka „Lauku attīstības 
fonds” ik gadu par saviem finanšu re-
sursiem iepirks zemi, pakāpeniski pa-
lielinot iepērkamās zemes apjomu. Pēc 
tam fonda rīcībā esošā lauksaimniecī-
bā izmantojamā zeme tiks iznomāta vai 
pārdota Latvijas lauksaimniekiem lauk-
saimnieciskajai ražošanai. 

Portāls „Delfi” jau informēja, ka 
aktīvā lauksaimniecības zemju tirgoša-
na ir izraisījusi to kadastrālās vērtības 
pieaugumu. Zemkopības ministrija, 
atsaucoties uz Valsts zemes dienesta 
sagatavoto nekustamā īpašuma tirgus 
pārskatu par 2012. gada 4. ceturksni, 
savā ziņojumā norādījusi, ka ar lauk-
saimniecības un meža zemēm patla-

ban notiek aktīva spekulācija.
Meža zemju tirgū kā spekulatīvi 

vērtējami 25% darījumu, bet lauksaim-
niecības zemju tirgū – aptuveni 17% 
darījumu. Atsevišķos novados, pie-
mēram Alūksnē, spekulatīvo darījumu 
īpatsvars ar lauksaimniecības zemēm 
sasniedzot pat 30%. 

Formāli lielākie zemes pircēji ir 
Latvijā reģistrētas uzņēmējsabiedrī-
bas, bet faktiski šo kompāniju dibinā-
tāji ir ārvalstu kompānijas, kuru rīcībā 
esošais kapitāls tiek izmantots lauk-
saimniecības un meža zemju uzpirk-
šanai, norādīts ziņojumā. Pērn ārval-
stu kompānijām piederošās juridiskās 
personas visaktīvāk rosījušās Latgalē, 
kur ārvalstu juridisko personu īpat-
svars lauksaimniecības zemju pircēju 
vidū pārsniedz 20%. Zemes fonda dar-
bība varētu tikt uzsākta no 2014. gada.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

konsultante
Visskaistākā dzīve var pārtrūkt,
Negaidot norieta;
Neprasot sirdij,
Cik sāpju tā aizejot atstāj.
 (J. Jaunsudrabiņš)

Skumjās un līdzjūtībā esam kopā ar
Korsaku Janīnu, dēlu pāragri 

zaudējot.
Dzīvojamās mājas „Vārpas” kaimiņi 

Kad pamodās saule ar asaru žēlu,
Bija par vēlu – Tevi nepiecēlu...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Līvija Ungure Ābeļu pagastā 
12.01.1957. – 06.05.2013. 
Guntis Vilkājs Dunavas pagastā 
04.02.1992. – 12.05.2013. 
Vilma Matuseviča Dunavas pagastā 
29.07.1946. – 26.05.2013. 
Vilma Osīte Zasas pagastā 
18.06.1921. – 25.05.2013. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Koks nezin, kad tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
  /O. Rikmanis/
Izsakām līdzjūtību Elfridai Daģei un 

piederīgajiem,
Arno Bikovu mūžības ceļā pavadot.

Kaimiņi „Veldrēs”

Vairs ciemos neatnākt pa dzimtas 
zemes takām,
Jo vārti dzīvībai ir aizvērušies ciet.
Uz mūžu ardievas Tev skumji sakām,
Kaut ilgi vēl Tev bija iet un iet.
  /J. Rusins/

Dziļi skumstam zaudējot 
Aivaru Korsaku un izsakam

līdzjūtību mātei un piederīgajiem.
Kaimiņi „Veldrēs”

Kapusvētki
Dignājas draudzes kapusvētki
13. jūlijā
Daugavas kapi Dunavas pagastā 
plkst. 12.00
Dignājas kapi Dignājas pagastā  
plkst. 13.30
20. jūlijā
Meņķa kapi Dignājas pagastā 
plkst. 12.00
Slīterānu kapi Dignājas pagastā 
plkst. 13.30
21. jūlijā
Līču kapi Dunavas pagastā 
plkst. 12.00
Dūņenieku kapi Ābeļu pagastā 
plkst. 13.30
3. augustā
Bērzu kapi Rubenes pagastā 
plkst. 12.00
Ļūcānu kapi Rubenes pagastā 
plkst. 13.30

Dunavas pagastā
Daugavas kapos  

13. jūlijā plkst. 12.00
Līču kapos 

21. jūlijā plkst. 12.00
Dunavas kapos 

10. augustā plkst. 15.00
Kriškinānu kapos

17. augustā plkst. 15.00
Celminieku kapos 

24. augustā plkst. 15.00
Vuškānu kapos 

31. augustā plkst. 15.00
Skudru kapos 

7. septembrī plkst. 15.00

Vasaras nometne 
„Sports un atpūta 2013”

no 4. līdz 10. augustam
Bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem

Sporta bāzē „Mežezers” –  Pļaviņu 
novads, Pļaviņas, „Mežezers”
Programmā:

•	 Dzīvošana „Līvānu” mājiņās, ēdi-
nāšana 3x dienā.

•	 Sporta nodarbības un pašaizsar-
dzības treniņi.

•	 Komandu spēles – stafetes, fut-
bols, volejbols.

•	 Jautras spēles, rotaļas, konkursi.
•	 Peldēšana, makšķerēšana, 

ugunskuru vakari, pirts.

Nometnes vadītājs: 
 Kaspars Riekstiņš

Tālr. 26478649
e-pasts: kaspars_riekstins@inbox.lv

Jānīts, braucot katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.
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Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada 
jūnijā, jūlijā

01.06. – 01.09. Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē Zasas v-skolas 
skolēnu radošo darbu izstāde un Jē-
kabpils mākslas skolas Zasas filiāles 
audzēkņu diplomdarbi.

Jūnijs
Ābeļu pagasts
21.06. plkst 14.00 laukumā pie pa-

gasta Jāņu dienas ielīgošana  kopā ar 
pašdarbības kolektīviem

Dignājas pagasts
29.06. plkst. 13.00 Dignājas brīvda-

bas estrādē  Jēkabpils novada Bērnības 
svētki 

29.06. plkst. 22.00 Dignājas brīv-
dabas estrādē Pēterdienas zaļumballe 
kopā ar „Viesturs & CO” 

Dunavas pagasts
21.06. plkst.14.00   Dunavas centrā 

pie pieturas „Lielā zāļu vainaga  izvei-
došana”          

Aicināts nākt ikviens dunavietis ar 
paša savāktām lauku puķēm un Jāņu 
zālēm, kuras kopīgi sakārtosim LIELAJĀ 
ZĀĻU VAINAGĀ.

plkst. 20.00  pie Daugavas plostnie-
ku piemiņas akmens  Vasaras saulgriežu 

pasākums ar folkloras kopas piedalīša-
nos. Aicinam šoreiz katru, kuram iespēja, 
tērpties tautas tērpā

Kalna pagasts
21.06 plkst. 21.00 kultūras namā 

Jāņu dienas ielīgošanas pasākums kopā 
ar pagasta pašdarbniekiem

29.06. plkst. 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga draugu kopas nodarbī-
ba

Leimaņu pagasts
21.06. plkst. 20.00 Leimaņu tautas 

nama parkā Vasaras saulgriežu svinēša-
na

Ābeļu amatierteātris  A. Niedzviedis  
brīvdabas komēdija „Trīs ar pus atrait-
nes” režisors Pēteris Draņevičs

Līgošana, Jāņuguns iedegšana un 
zaļumballe kopā ar Grupu „RASA” (Jē-
kabpils)

Rubenes pagasts
21.06. plkst. 20.00 pie kultūras nama 

Jāņu ielīgošanas pasākums kopā ar Ru-
benes kultūras nama pašdarbniekiem un 
viesiem no Salas novada

Viencēliens A. Upīts „Dzimumdienas 
rītā”. Sēlpils amatierteātris „Ore’’

23.06. plkst. 23.00 Rubenes parkā 
„Līgo nakts balle”. Spēlē grupa „Dauga-
vieši”

Zasas pagasts
23.06. plkst. 20.30 kultūras namā 

aicina:
•	 Jānīti ielīgot
•	 noskatīties A. Birkena krimināl-

versiju „Sapņu pludmale”
plkst. 22.00 Zasas muižas šķūnī 

līgošana, dziesmas un dejas ar grupu 
„Airi”

Jūlijs
Rubenes pagasts
19.07 Rubenes brīvdabas estrādē 

mūzikas festivāls „Mazā ziņģe”
plkst. 20.00 Koncerts (piedalās mū-

ziķi un šlāgergrupas). Īpašie viesi – TV 3 
dziedāšanas šova koru karu uzvarētāji – 
Rēzeknes zaļo pakalnu koris

plkst. 23.00 „Ziņģes lielā zaļumballe” 
Spēlē grupa „Galaktika”

„Mirgo dzidra Daugaviņa, pār novadu starodama!”  
Jēkabpils novada svētki 2013

ĀBEĻU PAGASTĀ 
Ābeļu skolas estrādē svētku 
ieskaņai 
SALDUMU SVĒTKI 
 plkst. 16.00 
 Svētku atklāšana 

Svētku koncerts 
Piedalās: Jēkabpils novada Rubenes 
KN teātra pulciņš „Dadzīši”, vokālais 
ansamblis „Puķuzirņi», Zasas KN bērnu 
kolektīvi „Smaidiņi” un „Dzirnupīte”, 
Ābeļu pamatskolas dziedošie bērni 
Viesu kolektīvi – Līvānu BJC tautu 
deju kolektīvs „Taurenītis”, Aknīstes 
BJC popgrupa „Lai skan!”, deju grupas 
„HOP-HIP” un „HOUPE”
Pārsteiguma tēli – izrāde bērniem 
„Notikums dārzā” 
No plkst. 17.30 – Pārsteigumu takas –
• Saldā  taka
• Šķēršļu taka
• Jestrā taka
• Radošā taka

Pasākuma laikā vizināšanās ar zirgiem, 
piepūšamās atrakcijas, radošās 
darbnīcas, aktivitātes un saistošas 
izklaides vecākiem un vecvecākiem
!Darbosies saldumu tirdziņš un 
saldumu degustācijas
19.30 Saldā  Disenīte kopā ar Kasparu

DUNAVAS PAGASTĀ
plkst.12.00 Dunavas Romas 
katoļu baznīcā aizlūgums.
plkst.13.00 Dunavas Romas 
katoļu baznīcā Garīgās 

mūzikas koncerts.
plkst.15.00 pie Dunavas skolas Novada 
svētku atklāšana 
Novada pagastu dižošanās
Atraktīva – saimnieciska darbošanās 
„Nāc un piedalies”
„Pār Daugavu ciemos brauca, māla 
podi vezumā ”
Latgales podnieki – Marija un Jānis 
Saikovski       

Izstāde – pārdošana  
Dunavas skolā – tradīciju zālē izstāde 
„Dunava – atspulgs palu ūdeņos”             
plkst. 17.00    folkloras kopas „Vilki” 
koncerts.

Mīmi
       Novada biedrību darbošanās. 
  Citi pārsteigumi

27. jūlijā – Dignājas pagastā
plkst. 19.00 Dignājas brīvdabas 
estrādē svētku noslēguma pasākums
•	 Konkursa „Jēkabpils novada 

sakoptākais pagasts 2013” 
dalībnieku apbalvošana

•	 Svētku koncerts . Piedalās 
novada amatierkolektīvi un viesi.

•	 Svētku balle

      

26. 
jūlijā 

27. 
jūlijā 


