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Mums katram ir sava pasaule, 
kuru veidot arvien krāšņāku un labāku, 
un mūsu kopīgā pasaule kļūs skaista! 

Ar spožu sauli pēc ilgstošās ziemas 
spītīgā baltuma esam pavasarī. Zeme pēc 
paliem pamazām atgūstas un gaida savus 
kopējus. Ir bijis laiks iegādāties sēklas, un 
čaklākie jau priecājas par stādiņiem uz pa-
lodzēm, kuri gaida savu izstādīšanas laiku. 

Maija mēnesis ir laiks, kad atzīmējam 
daudz svinamās un atceres dienas – ir Dar-
ba svētki, Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas diena, Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena, 
Eiropas diena, Mātes diena, Starptautiskā 
ģimenes diena un Vasaras svētki.

 Vieni no sirsnīgākajiem svētkiem ir 
Mātes diena, kad gribas ar īpašu uzmanību 
un cieņu iepriecināt savu vistuvāko cilvēku, 
bez kura rūpēm un gādības nebūtu iespē-
jas uzsākt iepazīt un izzināt pasauli. 

Nozīmīgi svētki ir Ģimenes diena, ku-
rai šogad Rubenē ir veltīts pasākums „Ģi-
menes diena – bērnu un jauniešu svētki” ar 
plašu kultūras un sporta programmu, kurā 
ikviens ģimenes pārstāvis atradīs sev pie-
mērotu un saistošu nodarbi. Darbosies arī 
radošās darbnīcas. Ģimenes diena – tie ir 
svētki, lai izvērtētu, pārdomātu un saprastu 
ģimenes būtību, pieņemtu un novērtētu sa-
vus bērnus, vecākus, vecvecākus un citus 
tuvos cilvēkus. Stipras ģimenes pamatā ir 
rūpes un sapratne, māka ikvienu, arī it kā 
nenozīmīgu darbību saskaņot un plānot 
kopīgi, iesaistot katru ģimenes locekli. Ko-
pējas darbības un atpūta vienmēr saliedē 
un stiprina ģimeni. 

Dzīvojot šajā, vēl joprojām smagajā 
ekonomiskajā situācijā, kad ir problemātis-
ki nodrošināt pietiekošus materiālos līdzek-
ļus ģimenei, iespēju strādāt algotu darbu, 
visiem iedzīvotājiem gribētos atgādināt, 

ka jāpielieto vislielākās pūles un jāizman-
to katra vismazākā iespēja, lai iekļautos 
sabiedrībā, iegūtu darbu. Būtu labi, ja va-
rētu mainīt attieksmi pašos cilvēkos, kuri ir 
mūsu ilgstoši klienti, ka pabalsts, ko maksā 
pašvaldība, ir domāts īslaicīgam atbalstam, 
lai varētu meklēt darbu, taču faktiskā situā-
cija daudzās ģimenēs ir tāda, ka iztiekot ti-
kai no pabalsta, ģimene dzīvo jau vairākās 
paaudzēs. Veidojas sistēma, kurā cietēji ir 
jaunieši, kas auguši vidē, kur darba meklē-
šana ir pasīva, nereti izvēlas vieglāko ceļu 
un pēc skolu beigšanas nemēģina turpināt 
izglītību. Daudz tādu jauniešu mūsu nova-
dā nav, bet ir skumji par katru, ko nevaram 
piesaistīt profesijas apguvei. Patīkami, ka 
šogad daži jaunieši ar NVA atbalstu izman-
to iespēju kursos apgūt sev interesējošu 
nozari. 

Ir ģimenes, kuras caur NVA izmanto 
mobilitātes pabalstu, nodrošinot saviem 
klientiem finansiālu atlīdzību transporta 
un īres izdevumu segšanai pirmos četrus 
darba mēnešus. Šim pabalstam var pie-
teikties tie bezdarbnieki, kas vismaz sešus 
mēnešus bijuši reģistrēti NVA. Arī potenciā-
lajai darbavietai ir jābūt reģistrētai NVA. Pa-
balsts būs pieejams četrus mēnešus, un tā 
maksimālā summa nevarēs pārsniegt 280 
latus. Pabalsta izmaksas gaitā būs iespēja-
mas variācijas atkarībā no konkrētā cilvēka 
vajadzībām un attaisnojuma dokumen-
tiem, piemēram, ja bezdarbnieks saņems 
pirmo avansu 100 latu apmērā, tad pārējos 
trīs mēnešus viņam izmaksās ne vairāk kā 
60 latus. Maksimālais pabalsta izmaksas 
termiņš būs četri mēneši, jo iecerēts, ka 
šajā laikā darba vieta kļuvusi par pastāvīgu.

Mūsu sabiedrībā katrs cilvēks ir vien-
līdz nozīmīgs un veido savu dzīvi pēc sa-
viem ieskatiem. Gribētos, lai ikviens izjustu 
sapratni, labestīgu attieksmi pret līdzcilvē-
kiem, kuriem dzīvē nav paveicies. Dzīves 

neveiksmēm ir visdažādākie iemesli, dau-
dziem ir nācies uzaugt ģimenē, kur nav 
mācīts darba tikums, kārtība, pienākuma 
apziņa, citi nav spējuši tikt galā ar dzīves 
grūtībām, ir sākuši lietot alkoholu un uz brī-
di jūtas atviegloti, nav jādomā par ikdienas 
rūpēm. Tomēr vislielākā sāpe ir par veca-
jiem cilvēkiem, kuri izaudzinājuši, izskolo-
juši savus bērnus, bet sava mūža nogali ir 
spiesti pavadīt attālināti no bērniem, jo bēr-
nu mājvietā viņiem vieta neatrodas. Katram 
vecajam vientuļajam cilvēkam, kuram nav 
likumīgu apgādnieku,  dzīves rats ir griezis 
savu gaitu, cits dzīvo savu tuvinieku aprū-
pēts, dažam dzīves ceļš ir citāds, taču uz-
manību un gādību ir pelnījis ikviens. Tāpēc 
atcerēsimies mums tuvos, pazīstamos cil-
vēkus un dāvāsim viņiem prieku piezvanot, 
apciemojot, vienkārši parunājot, uzklausot, 
atceroties patīkamos brīžus pagātnē. Cilvē-
ki, kurus dzīves gājums vai slimība ir aizve-
duši dzīvot uz sociālās aprūpes iestādēm 
ļoti gaida apciemojumus, telefona zvanus, 
vēstules vai cita veida informāciju no tuvi-
niekiem, bijušajiem kaimiņiem, darba bied-
riem vai vienkārši paziņām.

Ikdienas steigā atcerēsimies  pateikt 
labu vārdu bērnam par mazo darbiņu,  ve-
cajam cilvēkam par rūpēm un labām do-
mām.

Lai veiksme pavasara darbos visiem 
mūsu lauku cilvēkiem, neatkarīgi cik lielu 
zemes platību vai mājdzīvnieku ganāmpul-
ku kopj! Lai ir sirdij tīkama nodarbe savā 
dārzā un ģimenes kopīgs darbs ar mērķi, 
ka rudenī pārtikas krājums tiks papildināts 
ar pašu koptu, novāktu un sagatavotu ve-
selīgu pārtiku no pašu dārza.

Ikvienai ģimenei un personai sirsnīgi 
sveicieni Mātes dienā un Starptautiskajā 
Ģimenes dienā! 

Ar pavasarīgiem sveicieniem un 
darba prieku –

Jēkabpils novada sociālā dienesta 
vadītāja Ritma Rubina

Sveiciens pavasarī! 

Jēkabpils novada kultūras darbinieki un Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļa rīko Bērnības svētkus 2013. gada 29. jūnijā (šogad 

tie notiks Dignājas brīvdabas estrādē). 

Tie būs svētki ģimenēm, kas rada prieku un bērnības at-
miņas.  Šajā dienā bērns iegūs sev krustmāti un krusttēvu, 

svinīgi saņems Bērnības svētku apliecību, kā arī tiks izšūpots 
īpašajās Bērnības svētku šūpolēs.

Aicinām vecākus pieteikt savus bērnus svētkiem līdz 14.06.2013. pie 
sava pagasta kultūras darbinieka.

No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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Darbīgā gaisotnē ir pavadīti 2013.
gada pirmie četri mēneši. Uz 30.04.2013. 
Sociālajā dienestā ir saņemti un izskatīti  
677 iesniegumi,  pieņemti 716 lēmumi, 
izsniegtas 242 izziņas par tūcīgas ģime-
nes (personas) statusu un 34 izziņas par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu. Joprojām cilvēki, kuriem ir trū-
cīgā statuss, var saņemt atbrīvojumu no 
pacienta iemaksām, līdzmaksājuma par 
operācijām un kompensējamiem medi-
kamentiem. 

Sākot ar maija mēnesi tiks uzsākta 
pārtrikas paku izsniegšana trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm. Tāpat – ir 
izvērtēta situācija sakarā ar 2013. gada 
plūdiem. Plūdos cietušās ģimenes sa-
ņems pabalstus, kas tiek piešķirti ārkārtas 
situācijās. 

 Labklājības ministrija ir izstrādājusi 
noteikumus un  no 2013. gada 1. janvāra 
ir spēkā dažādi atvieglojumi un pabalstu 
izmaiņas:

1) Pieaugušie cilvēki ar I vai II invalidi-
tātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadu ve-
cumam ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀVK 
atzinums par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, pamatojoties uz Veselī-
bas un darbspēju ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakal-
pojuma nepieciešamību, var saņemt asis-
tenta pakalpojumus. Tas paredzēts, lai 
atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvieto-
šanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, 
kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakal-
pojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. 
Asistenta pakalpojumu var saņemt, ja pa-
kalpojuma pieprasītājs:

1. Strādā algotu darbu;
2. Apgūst izglītību vispārējās vai pro-

fesionālās izglītības iestādē vai augstāko 
izglītību;

3. Regulāri apmeklē dienas aprūpes 
centru, dienas centru vai citu sociālās re-
habilitācijas institūciju;

4. Regulāri (ne retāk kā divas reizes 
nedēļā) iesaistās dažādos sociālajos pa-
sākumos (piemēram, aktīvs darbs biedrī-
bā vai nodibinājumā, aktīva nodarboša-
nās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdar-
bības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi 
bērniem);

5. Regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) 
saņem ārstniecības pakalpojumus (atbil-
stoši ārstu nosūtījumiem uz ārstniecības 
iestādēm), kā arī apmeklē ģimenes ārstu;

6. Neregulāri iesaistās dažādos pa-
sākumos, saņem pakalpojumus (iepirk-
šanās, brīvā laika pavadīšana, piedalī-
šanās pašdarbības kolektīvos, teātru, 
koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un 

Informācija no Sociālā dienesta
sabiedrisku vietu apmeklējums);

7. Vienreizēji pasākumi (ārsta, soci-
ālā dienesta, dažādu institūciju apmeklē-
jums, iepirkšanās).

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, 
cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumis-
kajam pārstāvim Sociālajā dienestā jā-
iesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt 
asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā 
nepieciešams norādīt plānotās aktivitātes 
ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invalidi-
tāti būs vajadzīgs asistenta pakalpojums. 
Iesniegumā nepieciešams norādīt  perso-
nu, kuru vēlas sev par asistentu. Sociālais 
dienests izvērtē iesniegtos dokumentus, 
klienta vajadzības un vēlmes, vienojas 
par sniedzamā pakalpojuma apjomu 
un slēdz līgumu ar klientu un asistentu. 
Par asistentu var kļūt fiziska persona, ku-
rai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprū-
pē. Asistents var būt arī kāds no asistenta 
pakalpojuma pieprasītāja ģimenes locek-
ļiem. Asistenta pienākumos ietilpst: 

1. Veikt sniegtā pakalpojuma uz-
skaiti, sagatavot, uzglabāt un iesniegt 
Sociālajam dienestam pilnīgu un patiesu 
informāciju par sniegto pakalpojumu un 
to pamatojošus dokumentus;

2. Dokumentēt klienta pavadīšanai 
izraudzīto maršrutu un izdevumus deg-
vielas iegādei, ja klienta pavadīšanai tiek 
izmantots asistenta īpašumā vai lietošanā 
esošais transporta līdzeklis; 

3. Katra mēneša pirmajā darba dienā 
iesniegt Sociālajam dienestam uzskaites 
lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto pakal-
pojumu, kā arī maršruta lapu un transpor-
ta izdevumus attaisnojošus dokumentus;

 4. Katra mēneša pirmajā darba die-
nā, pamatojoties uz pakalpojuma snieg-
šanas uzskaiti, parakstīt nodošanas – pie-
ņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī 
sniegto pakalpojumu; 

Asistentam par pakalpojuma snieg-
šanu tiek maksāts (Ls 1,20 stundā) un 
tiek apmaksāti transporta izdevumi, ja pa-
kalpojuma saņēmējs izmanto sabiedrisko 
transportu vai automašīnu.

Asistenta pakalpojumi var būt līdz 40 
stundām nedēļā. 

Aicinu visus, kam ir nepieciešams asis-
tenta pakalpojums, izmantos šo iespēju! 
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, 
sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aiz-
sardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī 
cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju 
jomā, Labklājības ministrija (LM) informē 
par vairākām būtiskām izmaiņām, kas 
stājās spēkā 2013. gadā.

2) No 2013. gada 1. janvāra Garan-
tētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis 
vienam cilvēkam  noteikts 35 lati mēnesī. 

3) Nestrādājošiem vecākiem dubul-
tojies bērna kopšanas pabalsts (no Ls 
50 līdz 100) par bērna kopšanu līdz viena 
gada vecumam.

4) Gan strādājošiem, gan nestrādājo-
šiem vecākiem no Ls 30 līdz 100 palielinā-
jies bērna kopšanas pabalsts par bērna 
kopšanu no viena līdz pusotra gada ve-
cumam. 

5). Par bērna kopšanu no pusotra līdz 
divu gadu vecumam pabalsts paliek Ls 30 
apmērā.

6) Palielināta piemaksa par dvīņiem 
vai vairākiem vienās dzemdībās dzimu-
šiem bērniem vecumā līdz pusotram 
gadam. Piemaksa dubultojusies no Ls 
50 līdz 100 mēnesī par katra bērna kop-
šanu līdz viena gada vecumam, savukārt 
par bērnu kopšanu no viena līdz pusotra 
gada vecumam piemaksa pieauga no 30 
līdz 100 latiem. Abos gadījumos piemak-
su izmaksās papildus bērna kopšanas 
pabalsta pamatapmēram vai vecāku pa-
balsta apmēram. 

7) Par dvīņu vai vairāku vienās dzem-
dībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā 
no pusotra līdz diviem gadiem piemaksa 
paliks 30 latu apmērā par katru bērnu. 
Arī šo piemaksu vecāki saņems papildus 
bērna kopšanas pabalsta pamatapmē-
ram vai vecāku pabalsta apmēram.

8) Bezdarbnieka pabalsta saņemša-
nas ilgums vairs nebūs atkarīgs no cilvēka 
apdrošināšanas stāža un būs deviņi mēne-
ši. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti 
2013. gadā nemainās. Tas nozīmē, ja ap-
rēķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs 
pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā 
pabalsta maksimālais apmērs dienā ir Ls 
11,51 + 50% no summas virs Ls 11,51.

9) Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 
ir pieejami surdotulka pakalpojumi līdz 
120 stundām gadā. To nodrošinās Latvi-
jas Nedzirdīgo savienība. Šāda iespēja 
būs tiem cilvēkiem, kuriem dzirdes trau-
cējumus nevar kompensēt ar tehniska-
jiem palīglīdzekļiem. Tas nozīmē, ka cilvē-
ki ar dzirdes traucējumiem ar surdotulku 
palīdzību varēs piedalīties tālākizglītībā, 
piemēram, kvalifikācijas celšanas kursos, 
semināros un citos pasākumos, kas uz-
labos šo cilvēku socializācijas procesu. 
Lai cilvēki ar dzirdes invaliditāti saņemtu 
surdotulka palīdzību, Latvijas Nedzirdīgo 
savienībā (LNS) jāiesniedz iesniegums un 
ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka 
cilvēkam ir dzirdes traucējumi un nepie-
ciešams surdotulka pakalpojums. 

Avots: Labklājības ministrija 
Uz labu sapratni un sadarbību ar cieņu 
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Izsludina pieteikšanos uz sociālā darbinieka amatu

Turpinājums 4. lpp.

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

PRASībAS PRetendentAm:
Otrā līmeņa profesionālā vai akadē-

miskā augstākā izglītība programmā „So-
ciālais darbs” vai „Karitatīvais sociālais 
darbs”, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 41. pantu. 

B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Personiskais transporta līdzeklis tiks 

uzskatīts par priekšrocību.
Pretendetam ir iespējas īrēt pašval-

dības dzīvokli Rubenes pagasta teritorijā. 
Amata pienākumi ir saistīti ar operatīvu 
nokļūšanu  darba vietā no pastāvīgās dzī-
vesvietas. 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam ie-
sniegt līdz 2013. gada  6. jūnijam Jēkab-
pils novada pašvaldības administrācijā 
Rīgas ielā 150 a, Jēkabpilī.

Sīkāka informācija saņemama pie 
Sociālā dienesta vadītājas Ritmas Rubi-
nas:  t. 65220735 , 29344339; 

e-pasts:    ritma.rubina@jekabpilsno-
vads.lv.

dARbA SAtURS
Sociālais darbinieks palīdz pašvaldī-

bas iedzīvotājiem (klientiem) risināt soci-
ālās problēmas dažādos to līmeņos: mik-
ro līmenī, kas ir individuāls darbs ar cilvē-
ku jeb sociālā gadījuma risināšana; mezo 
līmenī – pašvaldības līmenī, piemēram, 
pabalstu veidu un to apjomu noteikšana, 
sociālo pakalpojumu kvalitātes izvērtēša-
na un jaunu pakalpojumu izveidošana; 
makro līmenī – valsts līmenī, piemēram, 
sociālās politikas ietekmēšana, sociālo 
problēmu prognozēšana.

Sociālais darbinieks pārzina sociālā 
darba metodes, kuras izmanto klienta 
sociālo problēmu izpētei un noteikšanai 
problēmu risināšanai 

Viņš novērtē klienta gan mutiski, gan 
ar uzvedību sniegto informāciju, iesaista 
klientu viņa problēmu risināšanā, sadar-
bojas ar citiem speciālistiem apzināto 
problēmu risināšanā, pilda starpnieka 
lomu starp konfliktējošām pusēm, atbal-
sta klientu (to nenosodot un nedraudot), 
kā arī nosaka, kad palīdzību nepiecie-
šams pārtraukt.

Lai pilnībā noteiktu sociālās problē-
mas apjomu un cēloni, sociālais darbi-
nieks kopā ar klientu izvērtē situāciju, no-
saka palīdzības veidu un organizē palīdzī-
bu, piemēram, panāk, ka klients saņem 
noteiktus sociālos pakalpojumus, teiksim, 
vientuļu cilvēku, kas nespēj par sevi pa-
rūpēties, turpmāk apmeklē aprūpētājs vai 
ievieto sociālās aprūpes institūcijā.. 

dARbĀ LIetOJAmIe InStRUmen-
tI/APRīKOJUmS

Sociālais darbinieks darbā lieto biro-
ja tehniku – datoru, kopētāju, projektoru, 
audio/video iekārtas un sakaru līdzekļus. 
Viņš izmanto  slēdzamu skapi, kur tiek 
glabātas klientu sociālo gadījumu vēstu-
res, piemēram, anketas, ģimenes kartes, 
klientu pašaprūpes spēju novērtējuma 
kartes, apsekojumu apraksti.

dARbA APStĀKĻI
Sociālais darbinieks strādā atsevišķā 

telpā, lai nodrošinātu ar klientiem saistītās 
informācijas konfidencialitāti, kā arī mierī-
gu noskaņu sarunai.

Sociālais darbinieks strādā astoņu 
stundu darba dienu. Viņa darba laiks sa-
dalās: apmeklētāju pieņemšanai, klientu 

apsekošanai dzīvesvietā, lēmuma projek-
tu sagatavošanai, informācijas analīzei un 
palīdzības programmu izstrādei, kontak-
tiem ar citu profesiju (piemēram, mediķi, 
psihologi, policisti, pedagogi) pārstāvjiem 
un amatpersonām, lai uzlabotu sociālā at-
balsta procesu. Sociālā darbinieka ikdie-
nas darbs saistīts ar paaugstinātu emo-
cionālo spriedzi, stresu.

nePIeCIeŠAmA IZGLītībA
Nepieciešama augstākā izglītība so-

ciālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā dar-
bā.

KO tU VARI dARīt JAU ŠOdIen?
Vai tu cilvēku uzskati par lielāko vēr-

tību? Vai tu spēj glabāt uzticēto noslēpu-
mu? Vai iejaucies, kad kādam nepiecieša-
ma palīdzība? Vai tu saglabā pašcieņu un 
humora izjūtu tev pašam un citiem sma-
gās situācijās? Vai tu respektē dažādību 
cilvēkos?

Sociālajam darbiniekam būtiskas 
ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja 
iejusties klientu situācijā, būt emocionāli 
atvērtam pret viņiem. Viņam jāsaklausa 
informācija dažādos valodas stilos (pie-
mēram, jauniešu, vecu cilvēku, zemāko 
sociālo slāņu); paša vārdu krājums jā-
piemēro atbilstoši klienta sociālajam sta-
tusam; jāprot ļoti precīzi izteikties – īpaši 
konsultējot, dodot padomu; jāmāk arī 
rakstiski skaidri formulēt domu – sociāla-
jam darbiniekam jāraksta lēmumi, atzinu-
mi, ierosinājumi, kuriem bieži vien ir izšķi-
rīga loma sociālo problēmu risināšanā.

Studentiem! Īpašu uzmanību pievērs 
tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu 
valoda un literatūra, psiholoģija, ētika, 
politika un tiesības, kultūras vēsture un 
svešvaloda

Plūdos  palīdz līdzsvars
Pavasara plūdu prognozes diemžēl 

apstiprinājās dzīvē. Diemžēl tāpēc, ka 
domās tomēr cerējām, ka dabas apstākļi 
mums, varbūt, būs labvēlīgāki un ūdens 
pieplūdums nebūs tik straujš. Bet tagad, 
kad varam uzelpot un cerīgāk raudzīties, 
kad ūdens līmenis krītas, iedomāties, ka 
varēja būt arī daudz briesmīgāk.

Latvijā šis pavasaris atnesis pārstei-
gumus simtiem cilvēku, un vairākumam 
tiešām ievērojamus zaudējumus. Duna-
vas un mazliet arī Dignājas iedzīvotājiem 
nācās sasprindzināt atmiņu, lai varētu at-
cerēties, kad bijis tik liels ūdens līmenis 
ap viņu mājām. Nācās pretī dabas spē-
kiem likt savu enerģiju, spēku, izdomu, ko 
un kā paglābt, saglabāt mieru un līdzsva-
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turpinājums no 3. lpp.

ru savam ikdienas solim, lai arī apkārt un 
daudziem arī iekštelpās bija ūdens vairāk 
kā citus gadus.

Apbrīnojami, ka cilvēki bija norūpēju-
šies, bet saglabāja optimismu un arī kādu 
smaidu, jo bija pārliecināti, ka plūdi atkāp-
sies. Sirsnīgs paldies par šo līdzsvaroto 
noturību, par to, ka plūdos nevainoja paš-
valdības neizdarības, bet izprata situāciju. 
Pieļauju, ka informēšanas darbs varēja 
būt labāks, arī produktu piegāde biežā-
ka. Tomēr resursi ir tādi, kādi tie mums ir. 
Ja ir ieteikumi vai priekšlikumi palīdzības 
sniegšanai šādās kritiskās situācijās, ai-
cinu tos iesniegt rakstiski vai telefoniski. 
Dunaviešu un domes vārdā pateicība par 
izturību un labu padomu mūsu transport-
laivas stūrētājam Andrim Stankevičam, 
par organizatorisko darbu – Andrim Bal-
taruņķim.

2013. gads vēsturē būs ierakstāms 
kā gads ar iespaidīgiem plūdiem Dunavā, 
Dvietē, Pļaviņās. Vai tāpēc cilvēki pācel-
sies uz dzīvi citviet? Domāju, ka nē. Plūdu 
ūdens aizies, bet Dunavas cilvēkiem uz 
saviem zemes īpašumiem paliks neskai-
tāmas tonnas sanesto drazu un atkritu-
mu. Pavasara darbi būs iekavējušies par 
mēnesi. Vēlot veiksmi un zemnieka iztu-
rību, visu cieņu dunaviešiem šajā grūtajā 
pavasarī!

edvīns meņķis,
Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētājs

Ar Jēkabpils novada domes 2013.
gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 155 „Par 
Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas 2014. – 2030. gadam izstrā-
des uzsākšanu” (sēdes protokols Nr. 5.) 
Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi 
Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas 2014. – 2030. gadam izstrādi. 

Stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt 
novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, 
izvirzīt stratēģiskos mērķus un attīstības 
prioritātes un izstrādāt telpiskās attīstības 
perspektīvu rakstveidā un grafiski. 

Attīstības plānošanas dokumenta 
plānotais darbības termiņš ir 2014. – 
2030. gads. 

Iedzīvotājus un visus interesentus ai-

cinām izmantot šādas sabiedrības līdzda-
lības iespējas: 

viedokļa izteikšana un priekšlikumu 
iesniegšana par Jēkabpils novada ilgter-
miņa (līdz 2030. gadam) nākotnes redzē-
jumu; 

iesaistoties darba grupās;
piedalīšanās Jēkabpils novada ilg-

termiņa attīstības stratēģijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus 
līdz 2013. gada 27. maijam, elektroniski 
sūtot informāciju uz e-pasta adresi dzid-
ra.nartisa@jekabpilsnovads.lv, telefoniski 
65220823 vai rakstiski, adresējot to Jē-
kabpils novada pašvaldībai, Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, LV-5202, norādot kon-
taktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, 
tālruni un e-pastu). 

Precizēta informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām tiks ievietota Jēkab-
pils novada domes mājas lapā www.je-
kabpilsnovads.lv, nosūtīta uz sabiedrības 

Paziņojums par Jēkabpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 
2014. – 2030. gadam izstrādes uzsākšanu

pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta 
pašvaldības laikrakstā „Ļaudis un Darbi”. 

Jēkabpils novada ilgtermiņa attīs-
tības stratēģijas projekta publiskā ap-
spriešana notiks pēc minētā projekta 
sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku 
ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādei, 
to plānots organizēt 2013. gada jūnijā un 
jūlijā), kad tiks organizētas sanāksmes – 
tikšanās ar iedzīvotājiem. 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā 
amatpersona ir Jēkabpils novada pašval-
dības teritoriālās plānošanas speciāliste 
Dzidra Nartiša (e-pasts: dzidra.nartisa@
jekabpilsnovads.lv).

Jēkabpils novada ilgtermiņa attīs-
tības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004. 
„Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspē-
jīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada 
attīstībai” ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Reģionālās partnerības projekts dod iespēju iegūt jaunu 
pieredzi

turpinājums 6. lpp.

Mūžizglītības programmas Come-
nius apakšprogrammas „Reģionālās 
partnerības” projekts „Cross border co-
operation between regions in Latvia and 
Romania to improve educational offer” /
Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp re-
ģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības pie-
dāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-
COM13-03584 1 pulcē kopā cilvēkus, kuri 
strādā izglītības jomā, ieskaitot lēmumu 
pieņēmējus. Kā jau iepriekš ziņots, pie sa-
darbības partneriem uz Vulcana-Bay paš-
valdību Rumānijā devās skolotāji, depu-
tāti, speciālisti, kopā 16 cilvēku grupa no 
Jēkabpils novada pašvaldības. Ieskatam 
fragmenti no dalībnieku atskaitēm par 
savu dalību, iespaidiem, secinājumiem.

Zasas vidusskolas skolotāja B. Gabra-
nova: „Konstruktīvā viedokļu un pieredzes 
apmaiņa izglītības jautājumiem veltītā se-
mināra laikā; darbs grupās sadarbības uz-
labošanai starp skolu, vecākiem un paš-
valdību; labās prakses piemēri seminārā, 
kuru idejas neapšaubāmi izmantojamas 
arī mūsu izglītības iestādēs un sadarbības 
īstenošanai un uzlabošanai; viesmīlīgā 
uzņemšana domē, izglītības iestādēs; tu-
vāku kontaktu nodibināšana starp partne-
riem starpkultūru dialoga laikā; individuāla 
viedokļu apmaiņa par jautājumiem, kas 
saistīti ar izglītības procesu.” 

Nekustamo īpašumu apsaimniekoša-
nas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas 
vadītājs A. Vanags: „Pašvaldības iden-
titātes uzsvēršana, deputātu koplīguma 
slēgšana pēc vēlēšanām, pašvaldības 
sadarbība ar baznīcu, pašvaldību savstar-
pējā sadarbība (asociācija, kura apvieno 
vairākas pašvaldības), varētu vēlēties lie-
lāku sakoptību. Ļoti sirsnīga uzņemšana. 
Skolēniem ir formas tērpi, kuras izvēlas 
kopīgā apspriešanā starp skolu, vecā-
kiem un pašvaldību.”

Rubenes kultūras&sporta centra 
vadītāja I.Tomāne: „Piedalījos visās pa-
redzētajās aktivitātēs pēc organizatoru 
sastādītās darba kārtības – seminārā Vul-
cana-Baiy pašvaldībā, seminārā kultūras 
centrā par izglītības jautājumiem, strādā-
jām darba grupās, apmeklēju skolas, bēr-
nudārzus, bibliotēku, mūzikas un mākslas 
skolu. Tikos ar skolotājiem, kultūras dar-
biniekiem, skolēniem, vecākiem.” 

Skolotāja, deputāte A. Svarāne: „Vi-

sur jūtamā tautas tradīciju un nacionālā 
pašlepnuma klātesamība, cilvēku vies-
mīlība un sirsnība. Ar projektu tiek vairota 
Jēkabpils novada pašvaldības atpazīsta-
mība starptautiskajā apritē.”

Pašvaldības datorspeciālists A. Sa-
vickis: „Šis bija mans pirmais brauciens 
projekta ietvaros, tāpēc bija daudz nezi-
nāmu lietu, kuras apguvu un kuras palī-
dzēs turpmāk, ja būs iespēja piedalīties 
kādā projektā. Esmu datorspeciālists, pa-
līdzu prezentāciju veidošanā. Kā arī veicu 
materiālu, kas saistīti ar projektu, publicē-
šanu mājaslapā.”

Skolotāja Ināra Rudeviča no Rube-
nes: „Atsevišķas idejas varēšu turpmāk 
izmantot gan kā neformālās izglītības 
skolotāja, gan darbā ar bērniem. Ņemšu 
vērā pozitīvos piemērus par darba plāno-
šanu un organizēšanu. Iegūto pieredzi 
izmantošu turpmākajā darbā, dažādojot 
gan darba formas, gan metodes. Daloties 
pieredzē, uzsvēršu, cik svarīga ir savstar-
pējā saikne starp dažādu Eiropas valstu 
līdzīga līmeņa pašvaldībām informācijas 
apmaiņā.”

Zasas vidusskolas skolotāja I. Kliģe: 
„Patiesībā ikviena aktivitāte, kas tika pie-
dāvāta, atstāja iespaidu. Īpaši jauka man 
šķita skolas un vecāku sadarbības rezul-
tātā organizētā kafijas pauze, kurā vecāki 
bija centušies ar cienasta sagatavošanu. 
Tāpat arī aktīvā vecāku iesaistīšanās bēr-
nu izglītības attīstībā bija ļoti jauks atklā-
jums, jo vecāki ir ļoti ieinteresēti skolas 
dzīvē un savu bērnu attīstībā. Personīgais 
ieguvums ir pirmie soļi tulkošanas praksē, 
kas bija gan interesanti, gan profesionāli 
lietderīgi. Tāpat arī nodibināti sakari drau-
dzīgu attiecību veidošanai ar Vulcana-Bay 
skolu skolotājiem, iespējams ar kādu kla-
ses kolektīvu, lai arī mūsu skolēni varētu 
attīstīt savas angļu valodas prasmes kon-
taktējoties ar ārzemju vienaudžiem.”

Rubenes pamatskolas direktore I. 
Kantāne: „Pārsteidz tas, ka skolotājiem 
ir zemas algas, bet skolotāja profesija 
ir prestiža, īpaši lauku pašvaldībās, arī 
skolas formas izskatījās labi. Neparasti 
bija tas, ka skolās notiek mācības divās 
maiņās. Skolēni labi zina angļu valodu, to 
mācās jau bērnudārzos. Ļoti iespaidoja 
cilvēku ( gan bērnu, gan pieaugušo) sir-
snība, atvērtība, nebija jūtami kādi iekšēji 
mazvērtības kompleksi. Seminārā iespai-
dīgas bija skolu un pašvaldību pārstāvju 
prezentācijas, tās bija dažādas, tāpēc in-
teresantas, piemēram, prezentācija ska-
not Dž. Enesku mūzikai.”

Deputāte Dz. Jakovicka: „Pārliecinā-
jos, cik nepieciešama ir šādu projektu at-
balstīšana. Turpmāk vajadzētu atbalstīt ne 
tikai projektus izglītības un kultūras jomā, 
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bet arī uzņēmējdarbībā. Ar šādu projektu 
palīdzību varētu piesaistīt līdzekļus nova-
da uzņēmējiem.”

Zasas vidusskolas skolotāja D. Ģei-
dāne: „Savstarpējā pieredzes apmaiņa 
un iegūtās zināšanas ietekmē savstarpē-
jās attiecības starp pašvaldības iestādēm. 
Konsultācijas savā starpā, jautājumi, to 
risināšana, abpusēja ieinteresētība un ie-
klausīšanās.”

Deputāte I. Martinova: „Pieredzē 
dalīšos ar kolēģiem pašvaldībā ar mērķi 
interesantas idejas izmantot mūsu darbā, 
uzlabojot sadarbību starp pašvaldību un 
izglītības iestādēm. Aizkustinošs bija kon-
certs kultūras namā; tā laikā vērojām ne-
lielu uzvedumu par Rumāņu tradīcijām.”

Dunavas pamatskolas skolotājs, de-
putāts, Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas vadītājs U. Auzāns: „Bija 
saturīgi semināri, atklātas stundas, iepa-
zināmies ar pašvaldības darba organizā-
ciju skolu tīkla nodrošinājumā. Šīs visas 
zināšanas varēšu izmantot kā skolotājs 
un deputāts.”

Dunavas pamatskolas direktors. U. 
Vārslavāns: „Iegūtās zināšanas un pie-
redze ir izmantojama visdažādākajos 
veidos. Gan organizējot un gatavojot  ār-
pusstundu pasākumus un aktivitātes, gan 
iesaistot vecākus izglītības procesā.”

Zasas vidusskolas direktore O. Spē-
ka: „Pirmo reizi biju Rumānijā. Man ļoti 

patika daba, jo tur bija jau sen gaidītais 
pavasaris un cilvēku vienkāršība, sirsnība, 
draudzīgums. Skolās un bērnudārzos viss 
kolektīvs bija ieguldījis milzīgu darbu, lai 
mēs justos lieliski. Viss bija labi noorgani-
zēts, lai 4 dienās varētu izdarīt un redzēt 
maksimāli daudz. Ar lielu atzinību novēr-
tēju sagatavotās mācību stundas, priekš-
nesumus, prezentācijas un bērnu darbus 
par Latviju. Īpaši jauki bija tikties ar tiem 
cilvēkiem, kuri rudenī ciemojās pie mums 
Zasas vidusskolā un dalīties pieredzē. 
Guvu daudz ideju turpmākajam darbam. 
Paldies par iespēju iepazīties ar izglītības 
sistēmu, skolām, bērnudārziem, kultūras 

darba organizēšanu pašvaldībā un reģio-
nos Rumānijā, uzzināt skolotāju un paš-
valdības darbinieku pieredzi! Mēs bijām 
jauku cilvēku grupa no Jēkabpils novada.”

Projekta aktivitātes turpinās. 25. aprīlī 
Zasas vidusskolā notika seminārs skolo-
tājiem, 3. maijā 49 dalībnieki no Rubenes 
pagasta devās izpētes pasākuma brau-
cienā, maijā Rubenē notiks ģimeņu svētki 
utt. Visi pasākumi tiek organizēti ar mērķi 
uzlabot sadarbību starp skolu skolēniem 
un vecākiem.

Materiālu apkopoja projekta starptautiskā 
koordinatore G. dimitrijeva

Daugavpils Universitātes Sistemātis-
kās bioloģijas institūts un Dabas aizsar-
dzības pārvalde izsludinājuši zīmējumu 
un radošo darbu konkursu „dzīvība 
kokā”, kurš norisinās no 2013. gada 18. 
aprīļa līdz 15. maijam.

Konkursā aicināti piedalīties jaunie 
dabas draugi – vispārizglītojošo skolu 
1. – 12. klašu skolēni un arodskolu au-
dzēkņi, kuri vēlas vairāk uzzināt par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām Natura 
2000 Latvijā un tajās mītošajām aizsar-
gājamajām sugām, parādīt savu pozitīvo 
attieksmi pret dabu, iesaistīties dažādu 
dabas aizsardzības pasākumu īsteno-
šanā, kā arī radoši izpausties dažādās 
literatūras, vizuālās mākslas un radošo 
darbu tehnikās.

Lai piedalītos konkursā, līdz 2013. 
gada 15. maijam, konkursa dalībnieki 
tiek aicināti iesniegt vai atsūtīt konkursa 
organizētājiem vizuālās mākslas rado-

šos darbus (brīvā tehnikā veiktus zīmē-
jumus, vai no brīvi izvēlētiem materiāliem 
gatavotus veidojumus, koka griezumu, 
adījumu, pinumu vai tamborējumu objek-
tus, u.c.) vai literāros darbus (prozas vai 
dzejas) par dabas vērtību saglabāšanu 
un popularizēšanu dabas liegumos „Eg-
lone”, „Sitas un Pededzes paliene”, „Lu-
bāna mitrājs”, „Raķupes ieleja” vai dabas 
parkos „Embūte”, „Ogres ieleja”, „Kuja”, 
„Dvietes paliene” un „Silene” (sīkāka in-
formācija par šiem objektiem ir mājas 
lapās www.eremita-meadows.lv, www.
daba.gov.lv, vai zvanot pa tālruni (+371) 
26113065 vai rakstot uz e-pastu uldis.va-
lainis@biology.lv).

Konkursa darbi tiks vērtēti trīs vecu-
ma grupās: 1. – 4. klašu grupa, 5. – 8. 
klašu grupa un 9. – 12. klašu un arodsko-
lu audzēkņu grupa. Labāko darbu autori 
ne tikai saņems balvas, bet viņiem būs 
arī iespēja kopā ar Daugavpils Universi-
tātes zinātniekiem un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes speciālistiem 2013. gada 
septembrī piedalīties dažādos izzinošos 
pasākumos, kas norisināsies minētajās 
dabas teritorijās. Savukārt interesantākie 

konkursa darbi, minot autora vārdu un 
uzvārdu, tiks izmantoti dažādās dabas 
aizsardzībai veltītās izstādēs. 

Zīmējumu un radošo darbu kon-
kurss „Dzīvība kokā” tiek īstenots Dau-
gavpils Universitātes Sistemātiskās bio-
loģijas institūta un Dabas aizsardzības 
pārvaldes īstenotā projekta EREMITA 
MEADOWS (www.eremita-meadows.lv), 
ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas 
LIFE programma, ietvaros. Projekts pa-
redz pasākumus parkveida pļavu un divu 
retu vaboļu sugu – lapkoku praulgrauža 
un dzeltenkrūšu ēnvaboles aizsardzībai. 
Tomēr mēs gribam sasniegt vairāk - iz-
skaidrot sabiedrībai, cik nozīmīgi dabai ir 
neskartie meži, atsevišķi pļavās augošie 
un meža ieskautie vecie koki, arī tie, kas 
jau sausi un krituši. Mums ir svarīgi ļaut 
ieraudzīt, izzināt un labāk izprast Latvijas 
dabas unikālās bagātības.

Papildus informācija:
Uldis Valainis

DU Sistemātiskās bioloģijas institūts 
tālr.: (+371) 26113065,

e-pasts: uldis.valainis@biology.lv

Izsludināts konkurss jaunajiem dabas draugiem „Dzīvība kokā”

turpinājums no 5. lpp.
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Neraugoties uz talciniekiem nelab-
vēlīgajiem laika apstākļiem, kopumā šai 
pasākumā iesaistījušies ap 600 Jēkabpils 
novada iedzīvotāju. Tieši sestdien talkojuši 
350 cilvēki.

Ābeļu pagastā notika Anemonas 
meža sakopšana, kur tika savākta liela kra-
va atkritumu. Viena no interesantākajām 
talkām, kas atbilst devīzei „Tīra Latvija sā-
kas tavā galvā!” notika Ābeļu pagasta Dū-
ņinieku klubā, kur pulcējās ap 15 cilvēki, 
lai diskutētu par jaunizveidotās biedrības 
darbību tieši šī kluba un tuvākās apkārtnes 
sakārtošanā, kā arī dažādu aktivitāšu orga-
nizācijā iedzīvotājiem. Ābeļu pamatskolas 
skolēni čakli talkojuši jau piektdien. 

Kalna pagastā talkots gan piektien, 
gan sestdien – stādīti kociņi pie Doktorā-
ta ēkas, biedrība „Cerību logi” un kultūras 
nama darbinieki talkojuši pie Dubultu kul-
tūras nama, Bērzgala pamatskolas skolēni 
– pie skolas teritorijas sakopšanas. 

Zasas pagastā – pagasta pārvaldes 
darbinieki sestdien strādāja pie Cukurkal-
niņa sakopšanas, Zasas luterāņu draudze 
kopā ar pašdarbniekiem – pie baznīcas ap-
kārtnes un iekštelpu sakopšanas, biedrība 
„Pūpols” talkoja pie Liepu meža muzeja 
telpu otrā stāva sakopšanas, jo pavisam 
nesen šīs telpas iznomātas „Pūpolam”, 
un to remonta nepieciešamībām ir izstrā-
dāts un iesniegts projekts LEADER prog-
rammā. Zasas vidusskolas skolēni  Zasas 
parkā strādājuši iepriekšējās nedēļas laikā, 
taču šeit darbs vēl tiks turpināts. 

Leimaņu pagastā – sestdien pagasta 
pārvaldes darbinieki Mežgales ciematā 
stādīja kociņus, tika sakopta arī Leimaņu 
tautas nama teritorija un telpas, kur strādā-
ja tautas nama darbinieki un Leimaņu ie-
dzīvotāji. Biedrība „Akācija plus” talkojusi 
piektien, sakopjot iezīmīgu Pirmā pasaules 
kara piemiņas vietu, tautā sauktu par „Au-
gusta akmeni”. 

Rubenes  pagastā – Rubeņu pamat-
skolas skolēni pie teritorijas sakopšanas 
strādājuši jau piektien. Taču arī sestdien 
visos šī pagasta ciematos notika talkas – 
Slates ciemā pie sabiedriskā centra terito-
rijas sakopšanas čakli strādāja ap 15 cil-
vēki, Kaldabruņā pie bijušās pamatskolas 
teritorijas labiekārtošanas pulcējās ap 40 
talcinieki, Rubeņu centrā – kapos un pie in-
ternāta ēkas strādāja vairāk nekā 50 cilvēki. 
Īpaši čakli darbojās biedrības „HK Rubeņi” 
dalībnieki, ar tiešām sportisku aktivitāti sa-
kopjot bijušā internāta ēkas teritoriju, jo arī 
šī biedrība ir iesniegusi projektu savu telpu 
remontam tieši interāta ēkas daļā. 

Dunavas pagastā – Dunavas pamat-
skolas skolēni skolas teritoriju sakopuši 
jau piektien. Sestdien – talkots pagasta 

Aizvadīta 
Lielā Talka

kapsētās un  pie Sudrabkalna ciema vei-
kala. Šai talkošanas vietā novērots vislielā-
kais lepnums par uzlīmi „Jēkabpils novada 
čaklā bitīte 2013”, ko talcinieki nēsājuši pie 
darba apģērba. Dunavā noritējis arī jau tra-
dicionālais Zolītes turnīrs – jau pēcpusdie-
nā, protams, pēc talkošanas noslēguma. 

 Dignājas pagastā – Dignājas pamat-
skolas skolēni pie parka un estrādes sa-
kopšanas strādājuši nedēļas laikā, Sest-

dien tieši šai pagastā bija vērojams vislielā-
kais talcinieku skaits, kuri darbojās Dignā-
jas muižas teritorijā. 40 biedrības „Dzīvības 
koks” biedri un atbalstītāji bija ieradušies 
no Rīgas, šeit strādāja ap 15 novada ad-
ministrācijas darbinieki un 10 jauktā kora 
„Putni” dziedātāji. 

Jēkabpils novada pašvaldība izsa-
ka pateicību visiem talciniekiem! 
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Mēs gribam iedrošināt tos, kuriem 
nav vienalga, kādā pagastā vai novadā 
viņi dzīvo. Mēs atbalstīsim tos, kam sva-
rīga mūsu tautas kultūras mantojuma, 
tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību 
un vēstures tradīciju saglabāšana. Mēs 
darbosimies kopā ar tiem, kas domā par 
Latvijas zemes un dabas bagātību vairo-
šanu un saudzīgu izmantošanu.

Mēs esam kopā ar tiem, kas necen-
šas izpatikt un nebaidās skaļi paust savu 
viedokli un aizstāvēt to. Nav jābaidās no 
diskusijām un strīdiem, ja tajos rodas jau-
nas ierosmes. Mēs strādāsim paši un ar 
savu personīgo piemēru aicināsim iedzī-
votājus uz aktīvu līdzdalību. Tikai tad, ja 
sabiedrība un novada dome pratīs strādāt 
roku rokā, ir sagaidāms pozitīvs rezultāts.

Mēs vairāk rūpēsimies par tiem, kas 
strādā, bet dzīvo trūcīgi, īpaši par ģime-
nēm ar bērniem. Laukos trūkst darbaroku, 
ir jāmaina bezdarbnieku dzīves stils, kad 
gadiem ilgi vienīgās rūpes ir pabalstu sa-
ņemšana. Katram ir pienākums rūpēties 
par sevi, savu ģimeni un savu īpašumu. 
Latvijas lauki ir neaizstājama bagātība, 
kas prasa nemitīgu kopšanu un darbu. 
Mēs nedrīkstam vienaldzīgi noskatīties, 
kā iet postā Latvijas lauki, mēs negribam 
aizbraukt, negribam pielāgoties sistēmai. 
Mēs gribam veidot jaunu domāšanu. 

Mēs uzskatām, ka ģimene un darbs ir 
pats svarīgākais, kas nosaka sabiedrības 
ilgtspējīgas attīstības jēgu un saturu. Strā-
dāsim visi kopā, liksim kopā zināšanas un 
dzīves gudrību. Būsim savas zemes saim-
nieki – saglabāsim un atstāsim saviem 
bērniem un mazbērniem stipru, dzīvu un 
zaļu mūsu Latviju! 

  
Kandidāti no 
JĒKAbPILS ReĢIOnĀLĀS 
PARtIJAS:

1. Uldis Auzāns
2. Ināra Blumberga
3. Harijs Zdanovskis
4. Indars Mucenieks
5. Iveta Vilcāne
6. Juris Rubiķis
7. Reinis Balodis
8. Juris Gaigals
9. Baiba Daģe
10. Toms Teicāns
11. Maija Vilka
12. Uģis Vārslavāns
13. Aigars Morozovs
14. Gunta Bičole

JĒKAbPILS ReĢIOnĀLĀS
PARtIJAS PROGRAmmA
Mēs esam jauns politiskais spēks. 

Daudziem no mums ir bagāta pieredze 

Pašvaldību vēlēšanas Jēkabpils novadā
Jēkabpils novada vēlēšanu komisija, 

gatavojoties pašvaldību vēlēšanām 2013.
gada 1. jūnijā, laikā no 2013. gada 12. līdz 
22. aprīlim, ir saņēmusi četrus deputātu 
kandidātu sarakstus. Pēc kandidātu sa-
rakstu iesniegšanas secības tie ir:

• Latvijas Zaļā partija; 
• JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA;
• „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIE-

KU SAVIENĪBA”;
• Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

Kandidāti no 
Latvijas Zaļās partijas:

1. Anita Lemaka
2. Modris Pavārs
3. Ilgvars Sinkevičs
4. Edīte Balode
5. Jānis Stikāns
6. Inta Stroža
7. Jānis Misters-Mistris
8. Māra Andrijauska
9. Valija Flandere
10. Pāvels Strašnovs
11. Aigars Čāmāns
12. Gaida Avotiņa
13. Aina Daukste
14. Aleksandrs Vītols
15. Antons Bareika
16. Tekla Gribuste
17. Aivars Iesalnieks
18. Valentīna Miglāne

Latvijas Zaļās partijas
Priekšvēlēšanu programma 
Mēs, Latvijas Zaļās partijas deputātu 

kandidāti, paši esam laucinieki, mums zi-
nāmas lauku cilvēku rūpes. Mums ir sva-
rīgs katrs novada cilvēks. Par savu pienā-
kumu uzskatām rūpēties par katras ģime-
nes, ikviena novada iedzīvotāja labklājību.

  Mums nav tiesību solīt to, ko nespē-
jam izpildīt. Mēs nedrīkstam mānīt cilvē-
kus ar skaistiem vārdiem un vispārīgām 
frāzēm, kas katru gadu atkārtojas, bet tā 
arī netiek izpildītas. Jāsola mazāk, jādara 
vairāk. Mēs esam gatavi darbam. 

Mūsu darbības pamatprincips ir – go-
dīga, atklāta un vienlīdzīga attieksme pret 
katru.

Mēs nesakām šos apnikušos, vispā-
rīgos un neko neizsakošos „attīstīt”, „vei-
cināt” un „atbalstīt”, kuriem neseko darbi 
un atbildība. Mēs sakām, ka novadā BŪS:

1. Godīga un profesionāla novada un 
pagastu pārvalde;

2. Pārdomāta, līdzsvarota un vienmē-
rīga visas novada teritorijas attīstība; 

3. Atklāta un pārskatāma finanšu 
politika, atbildīga budžeta plānošana, ra-
cionāls un taupīgs finanšu resursu izlieto-

jums;
4. Birokrātijas un administratīvo izde-

vumu samazināšana;
5. Stingra kontrole par līdzekļu izlieto-

jumu un lēmumu izpildi, regulāras amat-
personu atskaites iedzīvotājiem;

6. Kvalitatīvas izglītības iegūšanas 
iespējas visiem novada bērniem iespēja-
mi tuvu dzīvesvietai, atbalsts visiem sko-
lēniem, neatkarīgi no tā, kuru skolu viņi 
apmeklē;

7. Saistoši kultūras pasākumi un 
sporta aktivitātes visiem vecumiem un in-
teresēm;

8. Garantēta sociālās palīdzības pie-
ejamība katram novada iedzīvotājam, ie-
jūtīga un saprotoša sociālā dienesta dar-
binieku attieksme;

9. Vispusīgs informatīvais un konsul-
tatīvais atbalsts uzņēmējdarbībai;

10. Kārtība atkritumu savākšanas 
saimniecībā un videi draudzīga saimnie-
košana;

11. Sakārtota infrastruktūra, komunā-
lā saimniecība un pašvaldības ceļi;

12. Atbalsts pašdarbības kolektīviem, 
biedrībām un nevalstiskajām organizāci-
jām, iedzīvotāju aktivitātēm;

13. Līdzekļu nodrošinājums vides sa-
kārtošanas projektiem, parku un atpūtas 
zonu labiekārtošanai, jaunu tūrisma un 
atpūtas objektu izveidošanai;

14. Aktīvs darbs pie neizmantotu te-
ritoriju un bīstamu graustu sakārtošanas.

Mēs dzīvojam laikā, kad lauki kļūst 
arvien tukšāki. Jaunie cilvēki aizbraukuši 
piespiedu ekonomiskajā trimdā, atstājot 
savus bērnus un vecākus. Pārtrūkstot ģi-
menes saitēm, arvien vairāk ir to, kam ne-
pieciešama palīdzība. Mūsu mērķis ir pa-
līdzēt tiem, kas jūtas neuzklausīti, pamesti 
likteņa varā un nespēj savas problēmas 
atrisināt pašu spēkiem. Mēs nevaram 
stāvēt malā, kad sabiedrībā nav izdau-
dzinātās solidaritātes un taisnīguma. Ir 
jāpamet kabineti un jāiet pie cilvēkiem, lai 
apmeklētu vecāka gadagājuma cilvēkus 
mājās. Ar cilvēkiem ir jārunā un jāatrod 
laiks viņus uzklausīt. Nepietiek sazināties 
ar iedzīvotājiem tikai ar avīzes starpniecī-
bu, uzrunāt tikai svētku reizēs. Ir jāveido 
cilvēkiem saprotama un tuva politika, ku-
rai viņi uzticētos. 

Mēs savā darbībā apņemamies vien-
mēr ievērot principu – vara darbojas tau-
tas interesēs. Pašreiz vara visos līmeņos 
dzīvo savu dzīvi, tauta – savu. Iedzīvotāji 
apmeklē pašvaldību, lai samaksātu no-
dokļus, vara dodas pie tautas tikai priekš-
vēlēšanu laikā. Ir jāmaina šāda domāšana 
un jāiedzīvina sabiedrības un novada do-
mes savstarpējais dialogs.

1.

2.
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savā specialitātē un pārvaldē, daudziem 
piemīt jaunības ideālisms un aizrautība, 
mērķtiecība un spēja prognozēt. Mēs at-
tīstīsim Jēkabpils novadā uzņēmējdarbī-
bu, uzlabosim sociālās aprūpes sfēru, tur-
pināsim uzlabot izglītības, kultūras, sporta 
un veselības nozares, piesaistot ES struk-
tūrfondus. Sadarbībā ar citām Latvijas 
reģionālajām partijām mēs gādāsim par 
Latvijas reģionu līdzsvarotu attīstību. 

Mēs izzināsim sabiedrības viedokli 
pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas 
skar plašu iedzīvotāju loku. Sadarbosi-
mies un būsim lietišķā dialogā ar visām 
politiskajām partijām, kas strādā Jēkab-
pils novadā. Respektēsim NVO, uzņē-
mēju, tradicionālo konfesiju, sabiedrībā 
pazīstamu ekspertu un iedzīvotāju vie-
dokļus un izskaidrosim Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem pieņemtos lēmumus. Mēs 
esam par stabilām, ilglaicīgi paliekošām 
un visiem saprotamām vērtībām.

 Uzņēmējdarbība
1. Atbalstīsim uzņēmējus, īpaši jau-

nos, piemērojot nekustamā īpašuma no-
dokļu atlaides.

2. Pašvaldības pasūtījumos nodroši-
nāsim darbu vietējiem uzņēmējiem liku-
mos noteiktajā kārtībā.

3. Atbalstīsim jaunu ražošanas uzņē-
mumu izveidi novadā .

4. Veidosim uzņēmējdarbībai pievilcī-
gu vidi, atbalstot jaunu darba vietu radīša-
nu novadā, lauksaimniecisko ražošanu. 
Nodrošināsim informācijas pieejamību un 
apmaiņu novada lauksaimniekiem.

Izglītība, kultūra, sports 
1. Iespēju robežās saglabāsim nova-

da skolas un pirmsskolu mācību iestādes.
2. Veiksim Jēkabpils novada izglītī-

bas, kultūras, sporta ēku renovācijas, pie-
saistot ES struktūrfonda līdzekļus.

3. Jēkabpils novada kultūras piemi-
nekļu sakārtošana sadarbībā ar to īpaš-
niekiem un uzņēmēju atbalstu.

4. Finansiāli atbalstīsim īpaši talantī-
gos jauniešus – konkursu un sacensību        
uzvarētājus – un radošās personības.

5. Turpināsim nodrošināt kvalitatīvu 
un veselīgu ēdināšanu bērnudārzos un 
izglītības iestādēs.

6. Nodrošināsim brīvpusdienas nova-
da skolās novada teritorijā deklarētajiem 
skolēniem.

7. Sekmēsim sabiedrības integrāciju, 
atbalstot mazturīgo iekļaušanos sabiedrī-
bas dzīvē un finansiāli atbalstot nacionālo            
kultūras vērtību saglabāšanu, finansiāli 
atbalstot tautas mākslas kolektīvus.

8. Veicināsim kultūrvēsturiskā manto-
juma izpēti un saglabāšanu.

Aprūpe, medicīna, drošība 
1. Turpināsim uzlabot un pilnveidot 

sociālās un medicīnas aprūpes kvalitāti 
un tuvināsim to dzīvesvietām.

2. Īpaši atbalstīsim tās NVO, kuras 
sekmēs atkarību profilaksi un saturīgu brī-
vā laika pavadīšanu riska grupām.

3. Sadarbosimies ar reģiona  nova-
diem sociālajā, kultūras, sporta, sabiedrī-
bas drošības un citos jautājumos.

4. Veicināt vides sakārtošanu un sa-
koptību, radīsim labvēlīgus apstākļus ve-
selīgam dzīves veidam.

5. Iedzīvotājiem ar īpašām vajadzī-
bām nodrošināsim novadā pieejamas 
pašvaldības iestādes un uzņēmumus.

novada vide un vides aizsardzība
1. Turpināsim apgūt ES investīcijas 

ūdensvadu, kanalizācijas, apgaismojuma 
un ceļu tīkla attīstībā novada ciematos. 

2. Raudzīsimies, lai komunālo pakal-
pojumu tarifi būtu ekonomiski pamatoti.

3. Nodrošināsim labas pārvaldības 
principus iedzīvotāju apkalpošanā ikvienā 
pašvaldības iestādē.

4. Sniegsim palīdzību dzīvokļu īpaš-
niekiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas, 
energoefektivitātes un apsaimniekoša-
nas tiesību  nodrošināšanā. Atbalstīsim 
energoefektivitātes projektu īstenošanu 
daudzdzīvokļu ēkās.

5. Iestāsimies par novada administra-
tīvā centra izveidi novada teritorijā.

6. Izveidosim videonovērošanas 
kameru tīklu publiskās vietās Jēkabpils 
novadā, lai nodrošinātu noziedzības ap-
karošanas sistēmas modernizāciju un 
efektivitāti.

Kandidāti no 
„Centriskās partijas LAtVIJAS 
ZemnIeKU SAVIenībA”:

1. Edvīns Meņķis
2. Aivars Vanags
3. Olita Spēka
4. Māris Balodis
5. Ieva Dreimane
6. Artūrs Akmens
7. Sandra Vecumniece
8. Andis Timofejevs
9. Arnita Pore
10. Ilgvars Prodišķis
11. Daiga Ģeidāne
12. Gita Namiņa
13. Evita Urbāne
14. Edmunds Erdlāns
15. Aivis Kokins
16. Ieva Jātniece
17. Aigars Miglāns
18. Pēteris Dzenis

JĒKAbPILS nOVAdA dOmeS 
2013. GAdA PAŠVALdībU VĒLĒŠAnAS

Latvijas Zemnieku Savienība ir vie-
na no vecākajām politiskajām partijām 
Latvijā. Tā devusi Valstij četrus preziden-
tus, kā arī citus izcilus darbiniekus. LZS 
ir nacionāla, latviska partija, kas dara un 
darīs visu iespējamo, lai nākamajām pa-

audzēm saglabātu tikai Latvijai raksturī-
go lauku ainavu, latviešu tautas kultūras 
mantojumu, tradīcijas un valodu. 

Latvijas Zemnieku savienības depu-
tātu kandidāti ir gatavi turpināt vadīt no-
vadu saskanīgā, uz pakāpenisku attīstību 
vērstā darbā, lai nodrošinātu līdzvērtīgas 
attīstības iespējas visām novada teritori-
jām, atbalstot iniciatīvu cilvēkos.

Mūsu uzdevums ir organizēt pašval-
dības darbu tā, lai īstenotie projekti uzla-
botu lauku cilvēku dzīvi, nodrošinātu kva-
litatīvas izglītības iespējas bērniem, darba 
un atpūtas apstākļus pieaugušajiem. No-
vada domei mērķtiecīgi un vienoti jāstrā-
dā iedzīvotāju interesēs, sevišķu uzmanī-
bu pievēršot aktuālām problēmām  apkār-
tējās vides uzlabošanā, uzņēmējdarbības 
aktivizēšanā un lauku infrastruktūras sa-
kārtošanā. Jāturpina strādāt pie novada 
pārvaldes pilnveidošanas, lai esošie lī-
dzekļi tiktu racionāli un lietderīgi izmanto-
ti, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvus pakal-
pojumus pārvaldēs un administrācijā, lai 
pilnībā izmantotu pieejamās ES atbalsta 
programmas un Valsts investīcijas.

1. Sociālā palīdzība, veselības aiz-
sardzība.

Papildināsim iedzīvotāju sociālo pa-
kalpojumu klāstu novadā. Atbalstīsim ģi-
menes ārstu prakses vietu darbību pēc 
iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. 
Sadarbojoties ar NVA un uzņēmējiem, 
organizēsim iedzīvotāju iesaistīšanos no-
darbinātības programmās. Veselības vei-
cināšanas pasākumos centīsimies iesais-
tīt dažādas iedzīvotāju vecuma grupas.

2. Izglītība.
Pilnveidosim skolu materiālo bāzi, to 

nodrošinājumu ar mūsdienīgām priekš-
metu pasniegšanas tehnoloģijām un in-
terešu izglītības pieejamību. Motivēsim 
iedzīvotājus sūtīt savus bērnus uz nova-
da pirmsskolas un vispārējās izglītības 
iestādēs. Nodrošināsim transportu bērnu 
nokļūšanai skolās un no tām. Pieauguša-
jiem piedāvāsim dažādas mūžizglītības 
iespējas un iemaņu apguves.

3. Kultūra un sports.
Rūpēsimies par tautas kultūras vēr-

tību saglabāšanu, pašdarbības kolektīvu 
izaugsmi pagastos. Nodrošināsim nova-
da pagastu bibliotēku darbību un pakal-
pojumu daudzveidību. Atbalstīsim sporta 
būvju uzturēšanu, dažādu sporta veidu 
attīstību un aktivitātes.   Lielāku uzmanī-
bu veltīsim pašvaldības teritoriju sakop-
šanai, jo tikai sakopta vide ceļ iedzīvotāju 
pašapziņu. Iekļaujoties Sēlijas novadu 
apvienībā, apzināsim tās vērtības, kas 
celtu un vienotu mūsu Sēlisko pašapzi-
ņu, lai īstenotu mākslas un amatniecības 
projektus.  

3.
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Turpinājumsno 9. lpp.

4. Uzņēmējdarbība.
Savu pilnvaru, likumdošanas un fi-

nanšu robežās strādāsim lauksaimniecis-
kās ražošanas un nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības aktivizēšanai. Strādā-
sim ar valsts iestādēm par valsts un paš-
valdības autoceļu sakārtošanu novada te-
ritorijā. Lielāki līdzekļi un projektu iespējas 
jāvelta cilvēku informēšanā un izglītošanā 
par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespē-
jām, finansējuma piesaisti. 

5. Infrastruktūra.
Ieguldot pašvaldības un piesaistot 

ES, līdzekļus uzlabosim komunālo pakal-
pojumu un siltumapgādes kvalitāti. No-
drošinot ikvienam pieejamu un racionālu 
katra pakalpojumu centra darbību, turpi-
nāsim darbu pie iedzīvotāju apkalpošanas 
kvalitātes uzlabošanas. Atbalstīsim nova-
dā darbojošās sabiedriskās organizācijas, 
kas ar dažādiem finanšu piesaistīšanas 
avotiem dara svētīgu darbu sabiedrības 
labā.

Tālākos novada attīstības jautājumus 
risināsim pamatojoties uz izstrādāto attīs-
tības programmu un  teritoriālo plānoju-
mu mūsu novadā, kur galvenie attīstības 
virzieni ir lauksaimniecība un mežsaim-
niecība. 

Kandidāti no 
nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai!” – „tēvzemei un 
brīvībai/LnnK”:

1. Gints Audzītis
2. Andis Bikaunieks
3. Anda Svarāne
4. Aigars Spēks
5. Andrejs Hotuļevs
6. Kaspars Štolnieks
7. Armands Ķiploks
8. Kristaps Rāviņš
9. Raivis Naglis
10. Aigars Pērkons
11. Jānis Liepsalde
12. Andris Ķiploks
13. Jānis Zalaks
14. Inita Poriete
15. Dainis Vecums

nacionālā apvienība „Visu Latvi-
jai!” – „tēvzemei un brīvībai/LnnK”

Priekšvēlēšanu programma 
2010. gada septembrī „Visu Latvijai!” 

līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars savā 
grāmatā „Ceturtā atmoda” publicēja Ce-
turtās Atmodas programmu un desmit tās 
likumus.

Visur un vienmēr saglabā ticību latvis-
kas un plaukstošas Latvijas idejai!

Par savu valsti, zemi un tautu runā 
labu!

Visās jomās veicini savas tautas un 
valsts neatkarību!

Rūpējies par tautas bagātības nodo-
šanu latviešu nākamajām paaudzēm!

Kur vien tas iespējams, dod priekšro-
ku latviskajam!

Esi draudzīgs pasaulei un vienlaikus 
stingrs savas tautas aizstāvībā!

Ievēro, ka pēc tevis spriež par tavu 
tautu!

Esi atvērts jaunajam, pielāgojot to jau 
pārbaudītajam!

Kopējam dod priekšroku pār indivi-
duālo!

Turi augstā godā savas tautas stiprā-
kos ļaudis!

dārgie Jēkabpils novada iedzīvo-
tāji! 

Balstoties uz šādiem principiem, 
mēs, Nacionālās apvienības „Visu Latvi-
jai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” depu-
tātu kandidāti, vēršamies pie jums.  Mūsu 
tautas pamatvērtības vienmēr ir sakņoju-
šās un zēlušas Latvijas laukos. Latviešu 
zemnieks gadu gadiem, kopdams savu 
zemi, ir bijis tautas drošības un izdzīvoša-
nas garants. Vai tas tā ir šodien? Mēs do-
mājam, ka nē.  Tādēļ savā priekšvēlēšanu 
programmā priekšplānā izvirzam šādas 
pamatvērtības:

CILVĒKS – Mūsu novada iedzīvotāji 
pārtikuši, strādājoši, droši par nākotni un 
piederīgi savam novadam.

ZEME – Latvijas lauku atdzimšana. 
Mazo, vidējo zemnieku un uzņēmēju at-
balsts

DARBS – Darīt darbu pēc labākās 
sirdsapziņas savā novadā  nozīmē stipri-
nāt mūsu Latviju kopumā.

Mūsu komandā ir apvienojušies gana 
jauni, radoši un darboties griboši cilvēki. 
Dzīvojot Jēkabpils novadā, piedaloties sa-
biedriskajos procesos, redzam un izvēr-
tējam notiekošo. Ne viss mūs apmierina. 
Tādēļ piedāvājam  savus priekšlikumus 
jūsu dzīves uzlabošanai.

PĀRVALDE, SABIEDRĪBA:
Turpināt realizēt atvērtās pašvaldības 

modeli.
Atklāta un caurskatāma pašpārvalde, 

pilnveidojot kontroles sistēmu.
Novada administrācijas un iedzīvotāju 

ciešāki kontakti, savstarpēja uzticēšanās.
Administrācijas ēkai ir jāatrodas no-

vada teritorijā, vēlams tās ģeogrāfiskajā 
centrā.

Pārvalžu un administrācijas darbi-
niekus izvēlamies atklātajos konkursos, 
priekšroku dodot novada iedzīvotājiem.

Nepieļaut varas koncentrāciju kāda 
atsevišķa politiska spēka, personas vai 
interešu grupējuma rokās.

Regulāra, objektīva amatpersonu 
kvalifikācijas izvērtēšana un funkcionālais 
audits.

Veidojot budžetu savlaicīgi, sniegt 

iedzīvotājiem informāciju un pamatojumu 
par iestāžu pieprasītajām tāmēm.

Nepieļaut pārvalžu apvienošanu opti-
mizācijas nolūkos.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS:
Novada speciālistiem  jāpalīdz rast 

jauni risinājumi visu pastāvošo izglītības 
iestāžu saglabāšanā.

Jāceļ mūsu izglītības iestāžu prestižs. 
Jāorganizē transports skolēnu nokļūšnai 
nomaļākajās skolās.

Jāveido ciešākas saites starp skolām 
un novada kultūras iestādēm veicinot jau-
natnes patriotisko audzināšanu. 

Jēkabpils novada kultūrvēsturiskais 
mantojums ir pietiekami bagāts, tā apzi-
nāšana un eksponēšana plašākā mērogā 
ir mūsu pienākums. 

Kultūras notikumu koordinācija nav 
pašā labākajā līmeni. Tā ir jauzlabo, lai 
nerastos neveselīga konkurence starp 
novada kultūras iestādēm. Pašdarbības 
pulciņu papildus finansēšanai jāparedz 
līdzekļi budžetā.

Vairāk jāatbalsta novada sportistu un 
sporta vetrānu piedalīšanās dažāda mēro-
ga sacensībās. Jāpalīdz organizēt sacen-
sības mūsu novadā. Jāatbalsta ne tikai 
tradicionālo sporta veidu interešu grupas.

4.

Kopā novadā kandidē: 
Kandidātu skaits: 65
Sarakstu skaits: 4
Dzimums

Vīrieši: 41 63.08 % 
Sievietes: 24 36.92 % 

Vecums
Piezīme: Kandidātu vecums tiek 

rēķināts uz vēlēšanas dienu – 2013.
gada 1. jūniju
21 – 30 gadi: 11 16.92 % 
31 – 40 gadi: 7 10.77 % 
41 – 50 gadi: 20 30.77 % 
51 – 60 gadi: 24 36.92 % 
61 – 70 gadi: 3 4.62 % 

Vidējais vecums: 45 gadi
Vecākais kandidāts: 68 gadi
Jaunākais kandidāts: 22 gadi

Pilsonība 
Latvijas: 65 100.00 % 

Tautība 
Latvieši: 44 67.69 % 
Nav norādīta: 21 32.31 % 

Kandidēšanas pazīme 
Dzīvo: 58 89.23 % 
Ir tikai īpašums: 1 1.54 % 
Strādā: 6 9.23 % 

Izziņas avots: Centrālās Vēlēšanu 
komisijas mājas lapa www.cvk.lv
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UZŅĒMĒJDARBĪBA:
Mazajiem, vidējiem zemniekiem un 

uzņēmējiem ir jājūt pašvaldības atbalsts. 
Pašvaldības pienākums ir organizēt dažā-
das sadarbības formas, kā kooperācija, 
kopuzņēmumu veidošana.  Jānodrošina 
savlaicīgu informācijas pieejamību un 
konsultācijas uzņēmējiem Eiropas Savie-
nības un citu fondu apguvē.

Jāvienkāršo birokrātiskās procedū-
ras dokumentācijas apritē.  Ar elastīgu 
nodokļu politiku jārada pievilcīga vide pri-

vātajām investīcijām. 
SOCIĀLĀ APRŪPE, MEDICĪNA: 
Iespēju robežās jāpilnveido sociālo 

pakalpojumu piedāvājums iedzīvotājiem. 
Jāsniedz lielāks atbalsts ģimenes ār-

stu praksēm, ambulatorajai un stacionā-
rajai aprūpei.

 Veselības aprūpes darbinieku un 
iestāžu pieejamība ikvienam pašvaldības 
iedzīvotājam.

Alternatīvo medicīnas pakalpojumu 
piedāvājums.  Novada sociālās aprūpes 

centriem ir jāsaņem lielāks atbalsts.
VIDE, INFRASTRUKTŪRA
Izstrādāt ceļu kopšanas un uzlaboša-

nas plānu, lai nodrošinātu maksimāli ap-
mierinošākus ceļus visā novada teritorijā. 

Saglabāt un kopt novada zaļās zo-
nas un parkus un rūpēties par to apzaļu-
mošanu un labiekārtošanu. 

Nodrošināt visu nepieciešamo, lai 
novada teritorijā būtu laba satiksme. 

Kopā mums viss izdosies!

16. aprīlī mūsu novada Rubenes 
pagastā notika Zemgales plānošanas 
reģiona sanāksme, un viens no būtiskā-
kajiem jautājumiem bija par ceļu stāvokli 
reģionā. Šo situāciju skaidroja VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” pārstāvis Valdis Laukš-
teins, un jāatzīst, ka sniegtā informācija 
nesniedz pamatu priekam. Publicējam  
citātus no V. Laukšteina uzstāšanās:

„Ar šo nedēļu VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” ir jauna mājas lapa: http://lvceli.lv/ 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti 
rekomendē lasīt LVC mājas lapā publikā-
cijas „Ceļu tīkla pārvaldīšana. Ceļi – jau-
na pieeja ceļu tīkla pārvaldīšanai un sa-
glabāšanai” saīsināto variantu. Saīsināto 
tāpēc, ka tā jau tāpat ir visai gara – 70 
lappuses: 

(http://kartes.lvceli.lv/files/Rokas-
gramatas/RoadNetwManagm_LV3_%20
s%20_A.pdf). 

Pilnā varianta izlasīšanai vajadzē-
tu vismaz divas reizes vairāk laika (126 
lpp.).

Saīsinātajā variantā iztrūkstošās 
publikācijas daļas var traucēt pilnā mērā 
uztvert tās reformas saturu, par ko tiek 
runāts vienā no pēdējām sadaļām „RE-
FORMAS GAITA”. 

Tad par kādu reformu šajā sadaļā 
tiek runāts? 

Ceļu tīkla pārvaldīšanas un sagla-
bāšanas reforma ir ne tikai autoceļu 
jomas reforma tajā nozīmē, ko ar au-
toceļu jomu saprot Satiksmes minis-
trijas nolikums (http://likumi.lv/doc.
php?id=74749 1. punkts). Vispirms ar 
autoceļu jomas reformu šajā publikācijā 
ir jāsaprot visaptverošas reformas val-
stī, lai panāktu autoceļu tīkla sabruku-
ma apturēšanu un autoceļa tīkla kvali-
tātes atjaunošanu, lai autoceļi kļūtu par 
sabiedrības attīstības motoru, nevis par 
bremzi, kā tas ir šodien.

Nenoliedzot, ka kritikai un iespējami 
reformai ir jāpakļauj arī pašreizējais valsts 
autoceļu pārvaldītājs – VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, reformas stūrakmens ir au-
toceļu finansēšanas modelis (piemēram, 

Ko  varam gaidīt ceļu uzlabošanās jomā? 
tas, ko šā gada augustā noraidīja Ministru 
kabinets līdz 2013. gada vasarai –  http://
www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/
protokols/?protokols=2012-08-16 20.§; 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40
257583&mode=mk&date=2012-07-31 
TA 1729).

Autoceļu finansēšanai, pirmkārt, ir 
jābūt adekvātai un otrkārt – stabilai! Kā 
to panākt, ir pateikts publikācijas saīsinā-
tā varianta 63. lpp.:

Ceļu saglabāšanas finansēšanas iz-
ņemšana no gada budžeta politiskajām 
debatēm ir līdzeklis virzībai uz stabilu fi-
nansēšanu. Tas, savukārt, ir līdzeklis ceļu 
atbilstošas uzturēšanas garantēšanai, 
kas ir līdzeklis efektīvas ceļu transporta 
sistēmas izveidošanai, kas, savukārt, 
nodrošina valsti ar lielāku konkurētspēju 
starptautiskajos tirgos.

Tālāk esmu izvilcis daļu nozīmīgāko 
citātu no publikācijas saīsinātā varian-
ta, kuri var rosināt ieskatīties dziļāk šajā 
publikācijā:

7. lpp.
Ceļa lietošanas maksas piešķir 

transporta sistēmai caurspīdīgumu, bet 
caurspīdīgums ir optimāla līdzekļu iz-
vietojuma nepieciešamais nosacījums 
ikkatrā ekonomikā.

37. lpp.
Valdības gada budžeta apspriešanā 

nav viegli aizstāvēt ceļu saglabāšanas 
vajadzības, jo ir citas nozares, kurām tiek 
piešķirta augstāka prioritāte (piemēram, 
veselība, izglītība vai sociālā nodrošinā-
tība) un kuras pretendē uz tiem pašiem 
līdzekļiem.

40. lpp.
Ja ir nolemts būvēt jaunu ceļu, tad to 

veic tāpēc, ka tiek gaidīta tā kalpošana 
sabiedrībai ilgā laika posmā. Tiek cerēts, 
ka ceļu tīkls turpinās uzlaboties, un tas, 
kas ticis sasniegts, netiks pazaudēts. 
Loģiskas sekas tam ir tādas, ka lēmums 
būvēt (tīri politisks lēmums) netieši satur 
sevī arī lēmumu vēlāk veikt nepiecieša-
mos ceļa saglabāšanas pasākumus.

Praktiski, ja valdība izlemj par 100 

miljonu dolāru vērta ceļa būvi, tā uzņe-
mas šos 100 miljonus dolāru izdot ne 
tikai ceļa būvei. Tā arī netieši uzņemas 
pēc tam ik gadu izdot kādus 3 miljonus 
dolāru saglabāšanai, nodrošinot ceļa ne-
pārtrauktu kalpošanu tik ilgi, kamēr būs 
vajadzība pēc tā. Vairumā Eiropas val-
stu šis fakts finanšu ministrijām ir pilnīgi 
skaidrs.

41. lpp.
Ceļa lietotāju vai par ceļiem atbildī-

gās ministrijas izteiktā prasība pēc lie-
lāka līdzekļu apjoma piešķiršanas ceļu 
saglabāšanai, visticamāk, būs nesekmī-
ga, ja vien tā negūs atbalsi nozīmīgos 
sabiedrības slāņos.

... kamēr lēmumi par ceļu pārval-
dīšanas un saglabāšanas finansēšanu 
joprojām tiek veikti ar izteiktu politisko 
interešu pārsvaru, ir ļoti maz ticams, ka 
ceļu nolietošanās tiks apturēta.

45.lpp.
Nav iespējams nodrošināt droši ga-

rantētu, stabilu un ilgtermiņa finansēša-
nu ceļu saglabāšanai no līdzekļiem, kuri 
jāpiešķir no kopējā valdības budžeta, it 
īpaši, ja lēmums par šo piešķiršanu atka-
rīgs no ikgadējām politiskajām debatēm 
par budžetu.

Ceļu saglabāšanas finansējumu 
nav vajadzīgs katru gadu pārskatīt un 
apspriest. Būtu nekonsekventi un pret 
sabiedrības interesēm lemt par labu ceļu 
būvniecībai un pēc tam pieļaut to sa-
brukšanu. Atbilstoša ceļu saglabāšana 
jau ir netieši ietverta agrākajā politiskajā 
lēmumā izbūvēt ceļus.

49. lpp.
... liels pārsteigums daudziem bija 

Pasaules Bankas nesenajā publikācijā 
lasot, ka ir „skaidri redzams, ka vairums 
valdību nespēj turpināt ceļu finansēša-
nu no valdības kopējiem ieņēmumiem” 
kopā ar ieteikumiem (tomēr bikliem), ka 
kaut kas līdzīgs ceļu fondam būs nepie-
ciešams.”

Valdis Laukšteins,
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Tehniskās pārvaldes direktors  
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InfORmĀCIJA LAUKSAImnIeKIem

Bezakcīzes 
dīzeļdegviela

Pieteikšanās termiņš – 1. jūnijs. At-
brīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes no-
dokļa ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības 
produkcijas ražotājs, kurš veic saimnie-
cisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu 
maksātājs, ieņēmumiem no lauksaimnie-
ciskās ražošanas vai akvakultūras pro-
dukcijas ražošanas jābūt vismaz 200 latu 
no hektāra, neieskaitot saņemto valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu. 

Pastāvīgo pļavu un ganību vai aram-
zemē sēto ilggadīgo zālāju platībās  no-
drošina minimālo lauksaimniecības 
dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās 
liellopu vienības uz vienu hektāru vai līdz 
1. jūnijam jābūt reģistrētam Lauksaimnie-
cības datu centrā kā dzīvnieku barības pri-
mārajam ražotājam (tiem, kam datu cen-
trā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes 
un lauksaimniecības dzīvnieki).

LAD kopā ar iesniegumu saimnie-
ciskās darbības veicējiem  jāiesniedz arī 
gada ienākumu deklarācijas D3 veidlapa 
(ja izdrukāta no EDS, apzīmogot VID ne-
vajag. Ja deklarācija VID sniegta papīra 
formā, vēlams VID saņemšanas zīmogs). 

Platību maksājumi
Iesniegumi Lauku atbalsta dienestā 

jāiesniedz līdz 15. maijam. LAD tos turpi-
nās pieņemt līdz 10. jūnijam, taču piemē-
rojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu 
par katru nokavēto darba dienu pēc 15. 
maija.

Tās zemes, kas uz 2003. gadu nebija 
labā lauksaimnieciskā stāvoklī, bet tagad 
ir iekoptas, šogad  nav iespējams iekļaut 
bloka kartē, šo nosacījumu plāno atcelt 
ar 2014. gadu. Ja platības ir bijušas labā 
lauksaimniecības stāvoklī uz 2003. gada 
30. jūniju un laika gaitā aizaugušas, bet 
tagad ir sakoptas, tad, pamatojoties uz 
klienta ierosinātu precizēšanas pieprasīju-
mu, sakoptās platības tiek iekļautas lauku 
blokā. No lauku blokiem ir  izņemtas: 

nekoptas, aizaugušas vai apbūvētas 
platības, gan kas konstatētas dabā, gan 
kas redzama ortofoto uzņēmumos un sa-
telītattēlos, kā arī platības, kas netiek pie-
teiktas atbalsta maksājumiem trīs gadus.

LDC aktualitātes
1) Tie govju  ganāmpulku īpašnieki, 

kuriem iepriekšējā kvotas gadā tās izpil-
de bijusi vairāk kā  100%, var prasīt pie-
šķirt papildus piena kvotas daudzumu no 
valsts rezerves – iesniegums  LDC  līdz 1. 
jūlijam.

2) Lauksaimniecības datu centrā 
dzīvnieku atnešanos, apzīmēšanu un ta-
gad arī dabīgo lecināšanu ir iespējams 
ievadīt elektroniski. Lai saņemtu datu ieva-
des tiesības autorizētājā sadaļā „Elektro-
nisko ziņojumu ievades sistēma’’ (EREG), 
ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG 
lietošanu.

Lai iesniegtu dabīgo lecināšanu vai 
nu elektroniski, vai arī ar veidlapām, jā-
ņem vērā  sekojoši  dzīvnieku fizioloģiskie 
parametri:

Suga

Dzīvnieka 
minimālais 

vecums 
lecināšanas 
reģistrēšanai 

LDC         
(dienas)

Standarta 
grūsnības 
periods
(dienas)

Minimālais 
meklēšanās 

laiks pēc 
atražošanas

(dienas)

Aborta 
reģistrēšanas 

periods no 
pēdējās 

apsēklošanas
(dienas)

liellops 210 280 (260 – 300) 15 35 – 140
aita 110 150 (140 – 160) 10 20 – 75
kaza 110 150 (140 – 160) 10 20 – 75
zirgs 250 335 (310 – 360) 4 40 – 167

Tāpat jāievēro, ka dzīvniekiem uz le-
cināšanas brīdi jāatrodas vienā novietnē, 
tehniķa koda vietā jāieraksta dabīgās le-
cināšanas kodu „111111’’ un jānorāda vai 
nu vienas dienas lecināšanas datumu, vai 
arī lecināšanas sākuma datumu. Beigu 
datumu  nav jāuzrāda, to programma  no-
teiks automātiski  pēc  aplecinātā  dzīvnie-
ka atnešanās, aborta, novietnes maiņas, 
kaušanas, krišanas  vai mākslīgās apsēk-
lošanas  paziņošanas. Lecināšanas beigu 
datumu automātiski norādīs arī vaislinieka 
pārvietošana uz citu novietni, kaušana vai 
krišana.

Konsultācijas par elektronisko datu 
ievadi pa tālr. 67095073; 67095060.

LAD atbildes uz 
lauksaimnieku 
jautājumiem

Projekti
Kādi projektu konkursi vēl plānoti 

LAP 2007. – 2013. ietvaros?
Atbilde:
1. 121– Lauku saimniecību moder-

nizācija (kautuves vienai saimniecībai);
2. 123 – Lauksaimniecības produk-

tu pievienotās vērtības radīšana (bioloģis-
kās produkcijas pārstrāde);

3. 312 – Atbalsts uzņēmumu radī-
šanai un attīstībai (meža tehnika);

4. 323 – Lauku mantojuma sagla-
bāšana un atjaunošana (lauksaimniecības 
muzeji).

LAd reģionālajās pārvaldēs ir ie-
sniegts liels skaits projektu 125. prog-
rammā „Infrastruktūra, kas attiecas uz 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu”. Aktivitātē 
,,meliorācijas sistēmu būvniecība, re-
konstrukcija un renovācija” projektu 
realizācijas summa ievērojami pār-
sniedz atvēlēto līdzekļu summu. Vai ir 
plānots pārdalīt līdzekļus šai program-
mai par labu? Līdz 11. martam iesniegts 
liels skaits projektu uz 125. program-
mu, nepieciešamais finansējums ievē-
rojami pārsniedz atvēlēto finansējumu. 
Vai ir plānots pārdalīt finanšu līdzekļus 
no programmām, kurās finanšu līdzekļi 

paliek pāri, uz meliorā-
cijas sistēmu jaunbūvi, 
rekonstrukciju un re-
novāciju?

Atbilde: LAD atbal-
sta finansējuma pārdali 
uz šo pasākumu, taču 
par to jālemj UK. Ja 
kādā no pasākumiem 
tiks konstatēts finansēju-
ma atlikums, to novirzīts 

minētā pasākuma projektu finansēšanai.

Tiešie maksājumi
Kādi var būt 2014. g. lauksaimnie-

cības dzīvnieku blīvuma kritēriji, kas at-
tiecas uz platības noteikto slieksni? 

Atbilde: Pagaidām par dzīvnieku blī-
vumu 2014. gadā ir pāragri komentēt. 
Vispirms jāskatās, kā būs ar 2013. gada 
pieredzi, un tad ZM rīkosies.

Cik % no saimniecības platības var 
būt apkopta papuve?

Atbilde: Lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes (LIZ) atstāšana papuvē ir at-
karīga no saimniecības profila.

Ja vēlas saņemt MLA atbalstu par 
papuvi, tad to var saņemt atbalsta preten-
dents, kas nodrošina, ka papuvju platība 
saimniecībā kārtējā gadā nepārsniedz 30 
procentu no kopējās LIZ, par kuru ir tie-
sības saņemt vienoto platības maksājumu 
un kura ir pieteikta vienotā platības mak-
sājuma saņemšanai.

Kādas prasības jāievēro, lai papu-
ves kopšana nebūtu pretrunā ar LAd.

Atbilde: Gan MK 01.03.2011. notei-
kumos Nr.173 „Kārtība, kādā tiek piešķirts 
valsts un Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ie-
tvaros”, gan MK 23.03.2010. noteikumos 
Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības lauku attīstības atbalsta pie-
šķiršanu, administrēšanu un uzraudzību 
vides un lauku ainavas uzlabošanai” ir no-
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teikts, kas ir papuve:
Papuve – augsekas sistēmā ietverta 

aramzeme, kas visu veģetācijas periodu 
vai daļu no tā tiek kopta, lai iznīcinātu ne-
zāles, uzkrātu barības vielas un mitrumu 
sausos gados. Papuves raksturīgākā īpa-
šība ir tā, ka to ierīko uz vienu gadu un 
tajā nav paredzēts novākt ražu. Papuve 
var būt:

1) neierīkota zeme, kurā neaug ne-
viena kultūra, bet kura reizi gadā līdz 15. 
septembrim tiek uzarta;

2) zeme, kas apsēta tikai tāpēc, lai 
ražotu zaļmēslojumu (zaļā papuve), ie-
kļaujot visas aramzemes platības, kurās ir 
saglabāti labi lauksaimniecības un vides 
apstākļi neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav 
daļa no augsekas. 

Par papuvi nav uzskatāma platība, 
kurā aug koki, krūmi vai krūmu atvases. 
Papuve ir jākopj visu veģetācijas periodu.

Vai zemju atkopšana papuves laikā 
saglabājas kā atbalsttiesīgā platība?

Atbilde: Arī papuve ir jāapstrādā un 
jākopj. Ja tas tiek veikts, papuve ir piesa-
kāma platību maksājumiem. 

Kur var atrast padomju laikos vei-
dotas LV augsnes kartes (smilšmāls, 
mālsmilts utt.) – kādreiz bija nokartēta 
visa LV teritorija. 

Atbilde: Padomju laikos veidotās LV 
augšņu kartes glabājas (tiek uzturētas) 
VZD arhīvā.

Šobrīd LLU un LU kopā ar ZM strādā 
pie šo karšu skenēšanas un augšņu datu 
vektorizēšanas projekta, kura rezultātā 
dati būs pieejami digitālā formātā LKS-92 
koordinātu sistēmā.

Jautājums par platību pieteikšanu – 
šobrīd, ja zemnieks piesaka platību, bet 
vēlāk izrādās, ka, piemēram, arī zemes 
īpašnieks to pieteicis, un miera labad 
zemnieks šo platību atsauc (lai netērētu 
lieku laiku, nebloķētu un ātrāk saņem-
tu pārejos maksājumus), tomēr LAd to 
uzskata kā  zemnieka apzinātu pārde-
klarāciju un izskata soda piemērošanu. 
Sekas – zemnieks jau tā labprātīgi atsa-
kās no savas apsaimniekotās platības, 
bet viņam par to vēl var uzrēķināt sodu.

Atbilde: Pieteikšanās platību maksā-
jumiem ir brīvprātīga.

Platību maksājumu atbalstu par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi var 
saņemt lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
nomnieks, kas apsaimnieko lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi.

Ja lauksaimnieks vēlas atteikties no 
platību maksājumiem it kā par labu citam 
lauksaimniekam, tad tas ir jāizdara pirms 
LAD konstatē pārkāpumu, t.i., dubulto 
deklarāciju.

Par  platību kontrolēm
Situācijas ar meža cūkām
Platībmaksājumu iesniegumā  uzrā-

dīta – pastāvīgās pļavas un ganības vai 
sētie zālāji, piemēram,  8 ha. Šajā  zālājā  
ievērojamā platības daļā blīvi mežacūku 
rakumi. Lauksaimnieks vasarā  lauku no-
pļauj, (lopbarībai  smilšaina zāle neder)  
Saimnieks šos rakumus izlīdzina ar sma-
gajām cēšām, šļūci utml. –  lauka daļa  vi-
zuāli atgādina papuvi.  Vai jāveic izmaiņas 
platībmaksājumu pieteikumā?

Atbilde: Saskaņā ar MK 01.03.2011. 
noteikumu Nr. 173 „Kārtība, kādā tiek 
piešķirts valsts un Eiropas Savienības 
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros” 102. punkta prasībām, 
ja mainījušies iesniegumā norādītie dati, 
lauksaimnieks rakstiski informē Lauku 
atbalsta dienesta reģionālo lauksaimnie-
cības pārvaldi par izmaiņām iesniegumā, 
nepaplašinot iesnieguma datus. 

bVZ lauku  platību lielā apjomā  uz-
rok mežacūkas. Saimnieks ar šļūci no-
līdzina rakumus, lauks vizuāli  atgādina 
papuvi. Vai platība turpmāk atbilstoša 
bVdZ? Kāda  būtu vēlamā apsaimnie-
kotāja rīcība bVdZ uzturēšanā?

Atbilde: Meža cūku vai citu medīja-
mo dzīvnieku radītie postījumi lauksaim-
niekiem nav uzskatāmi par nepārvaramu 
varu vai ārkārtas apstākļiem. Šāda situā-
cija ir uzskatāma par nestandarta situā-
ciju, kad pēc būtības ir pārkāpti atbalsta 
saņemšanas nosacījumi – ir iznīcināta at-
balsttiesīgā platība (BVZ). Katrs šāds ga-
dījums tiek vērtēts atsevišķi, ņemot vērā 
vairākus faktorus un apstākļus, kas izrai-
sījuši, pieļāvuši vai veicinājuši šādas situā-
cijas izveidošanos, kā arī vērtēti postījuma 
apmēri. Līdz ar to nav iespējams sniegt 
vienu standartsituācijai piemērotu atbildi, 
un katrs gadījums vērtējams individuāli.

Pēc būtības, MK 23.03.2010. notei-
kumu Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Ei-
ropas Savienības lauku attīstības atbalsta 
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzī-
bu vides un lauku ainavas uzlabošanai” 
(turpmāk – noteikumi 295) 38.5. apakš-
punkts nosaka, ka bioloģiski vērtīgo zālā-
ju nekultivē un neuzar, jo šādas darbības 
iznīcina esošo BVZ. Savukārt, šo pašu no-
teikumu 9. pielikuma 4.3. apakšnodaļas 
6. punkts nosaka sankciju, kura piemē-
rojama, ja BVZ ir iznīcināts – to kultivējot 
vai uzarot, t.i., visas saistības pārtrauc, un 
atbalsta pretendents Lauku atbalsta die-
nestam atmaksā visu par konkrēto platību 
iepriekš saņemto atbalsta summu. Sa-
vukārt, šo noteikumu 27.1. apakšpunkts 
nosaka, ka atbalstu par samazināto sais-
tību platību neatmaksā, ja saistību platība 
kārtējā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada saistību platību samazinās ne vairāk 

kā par 20 procentiem.
Papildus atbalsta pretendentiem ir 

jāņem vērā noteikumu 295 66. punktā 
noteiktais, ka, ja iesniegumā atbalsta sa-
ņemšanai nepieciešami labojumi, atbalsta 
pretendents tos iesniedz Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajā lauksaimniecības 
pārvaldē līdz kārtējā gada 15. jūnijam, bet 
pēc šī termiņa,  ja atbalsta pretendents 
pats ir konstatējis, ka iesnieguma dati ir 
mainījušies, tad viņam ir tiesības rakstiski 
informēt par to Lauku atbalsta dienestu, 
nepaplašinot iesnieguma datus.

Kurš pārbaudē veiktais lauksaim-
niecības zemes mērījums ir pareizs, jo 
katrreiz tas ir citāds?

Atbilde: Lauka platība dažādos gados 
var atšķirties, jo katru gadu lauks kaut ne-
daudz, bet tiek apstrādāts savādāk, pie-
mēram, aparts vienu metru tālāk, tuvāk; 
ar līkumu iearts blakus kadastrā; pļava 
nopļauta nedaudz tuvāk/tālāk grāvim vai 
mežam. Uzmērīta tiek konkrētajā gadā 
apsaimniekotā platība, un mērījums ir at-
bilstošs konkrētā gada situācijai un tas ir 
pareizs.

Ja lauka robežas ir pilnīgi nemainīgas, 
piemēram, pa kupicām un tā arī tiek ap-
strādāts, tad platības varētu arī sakrist vai 
ļoti nebūtiski atšķirties, un pareizas būs 
abas platības. Vēlreiz vēršam uzmanību, 
ka mērījumiem tiek piemērota mērījuma 
tolerance, un, ja deklarētā platība iekļaujas 
uzmērītās platības tolerancē, tad tiek pie-
ņemts, ka deklarētā platība ir pareiza, pat 
ja tā nedaudz atšķiras no mērījuma. Lauka 
tolerance tiek rādīta kontroles ziņojumā.

Citi jautājumi
Vai šogad turpināsies bloku pre-

cizēšana, kur uzreiz ir jāsamierinās ar 
platību samazinājumu?

Atbilde: Jā, arī 2013. gada platību 
maksājumu sezonas kartēm ir veikta un 
tiks turpināta gan lauku bloku precizēša-
na, gan lauku bloku aktualizācija. Ja Jūsu 
apsaimniekotais lauku bloks ir precizēts, 
bet Jūs tam nepiekrītiet, Jums ir iespēja 
pieteikt „lauku bloku precizēšanu”. Aizpil-
diet pielikumu „Iesniegums lauku bloku 
kartes precizēšanai„ un kopā ar Iesnie-
gumu  un kartēm iesniedziet to RLP! LAD, 
saņemot šādu pieteikumu, atkārtoti vērtēs 
konkrētā lauka bloka parametrus, tai skai-
tā, iespējams nozīmējot kontrolieru pār-
baudi uz vietas saimniecībā. 

Kā tiek risināts jautājums ar LAd 
karšu atjaunošanu?

Atbilde: LAD pastāvīgi noris karšu at-
jaunošana un precizēšana, kas neietekmē 
atbalsta pretendentu iespēju pieteikties 
valsts un ES platību maksājumiem.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

konsultante
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Leimaņu pagasta mājvietu karte
Ir uzsākta Leimaņu pagasta teritorijā 

esošo mājvietu apzināšana. Lai gan dau-
dzas sētas jau ir tukšas un pat sagruvu-
šas, ir pēdējais laiks savākt informāciju  
par pagasta kultūrvēsturisko mantoju-
mu.  Aprīlī šo darbu uzsāka  Bērzgala 
skolas bērni, aptaujājot savus vecākus 
un vecvecākus. Mērķis ir savākt ziņas par 
pagasta teritorijā kādreiz bijušajām un 
esošajām viensētām, kā arī citām dzīvo-
jamajām mājām un izveidot pagasta karti 
ar šīm mājvietām. Ir apzināti jau no 19. 
gadsimta sākuma muižu laikos  minēto 
mājvietu nosaukumi, tagad jāapraksta 
to liktenis  un jāpapildina ar pagājušajā 
gadsimtā celtajām ēkām. Par katru vien-
sētu būtu vēlamas sekojošas ziņas: cel-
šanas gads, mājas vēsture, cilvēku vai 
dzimtu likteņi, mājvārda izcelsme vai no-
zīme. Būtu vēlami  fotoattēli: gan sens, 
gan mūsdienu. Būsim pateicīgi arī par 
dzirdētiem nostāstiem vai vēstures noti-
kumiem jūsu māju tuvumā vai pagasta 
teritorijā. Rudenī, kad būs savākti  pirmie 
materiāli,  apzinātās mājvietas jau tiks at-
zīmētas kartē. Valsts svētkos  novembrī 
to visu varēs aplūkot izstādē Leimaņu 
Tautas namā. Biedrība „Akācija Plus’’ 
piedalījās novada rīkotajā NVO projektu 

konkursā, iegūstot nelielu finansējumu šī 
pasākuma atbalstam. Protams, darbs ir 
ļoti apjomīgs un  tiks turpināts arī vēlāk, 
meklējot informāciju  par tukšajām un 
sagruvušajām ēkām. Būsim pateicīgi, ja 
sniegsiet ziņas arī  par šīm, jums tuvāka-
jā apkārtnē, esošajām  un bijušajām sē-
tām vai – kur meklēt to kādreizējos iedzī-

votājus. Lūdzu, esiet atsaucīgi, uzrakstiet 
par savām  mājām (kaut tikai uz vienas 
lappuses – svarīgākos un zināmākos fak-
tus). Neskaidrību gadījumā zvaniet: Inai 
Sēlei (mob. t.  26312414) vai Līgai Lācītei 
(mob. t. 29822591), arī tad, ja jānofoto-
grafē māja. 

Ina Sēle

Projekts Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija ir valsts mēroga 
lasīšanas veicināšanas prog-
ramma, kas pastāv 13 gadus un 
bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra. 
Bērnu žūriju valstī īsteno Latvijas 
Nacionālā bibliotēka sadarbībā 
ar Latvijas Bibliotēku biedrību, 
LR Kultūras ministriju un valsts 
Kultūrkapitāla fondu. Lielais 
noslēguma pasākums „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijai” no-
tika Ķīpsalā 2. martā, apkopotie 
rezultāti liecina, ka  šogad šajā 
projektā piedalījies rekordliels 
dalībnieku skaits – 17 tūkstoši 
dalībnieku Latvijā un latviešu 
diasporas centros pasaulē. Pro-
jekta mērķis ir veicināt bērnu lasītprasmi 
un prasmi izteikties par izlasīto. Arī mana 
bibliotēka jau trešo gadu piedalījās  šajā 
projektā. Šogad Bērnu un jauniešu žūrijai 
pievienojās Vecāku žūrija, kurā varēja pie-
dalīties ne tikai bērnu vecāki, bet ikviens 
pieaugušais. 2012. g bibliotēkā projektā  
piedalījās 10 eksperti – 6 skolēni, 4 pie-
augušie. Skolēniem savā vecuma grupā 

bija jāizlasa 5 grāmatas, vecāku žūrijā 4 
grāmatas. Pēc to izlasīšanas jāaizpilda 
anketas, kuras tika nosūtītas uz Latvijas 
Nacionālo bibliotēku. 26.04.2013. biblio-
tēkā notika noslēguma pasākums „Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijai” – 2012 
„Lasītprieks  nav zudis” pasākuma  laikā 
pārrunājām izlasītās grāmatas un eksperti 
atzina, kad ar lielu interesi gaidīs nāka-

mo lasīšanas maratonu šogad. 
Pasākuma laikā ar atzinības 
rakstiem un diplomiem, kā arī ar 
nelielām pārsteiguma balviņām 
tika  apbalvoti Žūrijas eksperti, 
kā arī saņēma aprocītes ar uz-
rakstu „Vairāk labu lasītāju”, ko 
dāvāja Latvijas Nacionālā bib-
liotēka. Kā arī eksperti piedalījās 
diskusijā „Izvēlies veselīgo”, ko 
vadīja Andrejs Strušels.

Pasākuma noslēgumā 
dalībnieki tika cienāti ar īpašo 
„Bērnu žūrijas” kliņģeri.

Lielu paldies saku Žūrijas 
ekspertiem – Santai Rugainei, 
Sandai Rugainei, Ditai Solda-
tovai, Dignai Soldatovai, Uldim 

Plānam, Matīsam Vecumniekam, Ingai 
Adītājai, Valijai Adītājai, Stefānijai un Pēte-
rim Minkevičiem, kuri izrādīja interesi par 
Žūrijas darbu un pieteicās kļūt par Žūrijas 
ekspertiem, novēlu atklāsmes prieku la-
sot grāmatas!

Gunta Jaunzeme,
Jēkabpils novada Mežzemes 

bibliotēkas vadītāja

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2012” – 
Mežzemes bibliotēkā
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Turpinājums 16. lpp.

Raiņa muzejā Tadenavā

Kopš 1997. gada, aprīlī Latvi-
jā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa, 
kad pirmo reizi to organizēja pēc 
Latvijas bibliotekāru biedrības iero-
sinājuma. Šogad Bibliotēku nedēļa 
notika laikā no 22. līdz 28. aprīlim 
un tās vadmotīvs bija – Mantojuma 
sardzē.

Arī Kalna pagasta bibliotēka 
iesaistījās Bibliotēku nedēļas ak-
tivitātēs, plašāk informējot iedzī-
votājus par bibliotēkas darbu, tās 
piedāvāto pakalpojumu klāstu un 
organizējot kultūras mantojumam, 
tā izzināšanai veltītus pasākumus. 

24. aprīlī bibliotēkā notika no-
vadpētniecības materiālu apskats 
„Ieskats pagasta un bibliotēkas 
vēsturē, kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšana”. Pasākuma ap-
meklētāji iepazinās ar bibliotēkas 
savāktajiem un apkopotajiem ma-
teriāliem par pagasta pārvaldes, 
doktorāta ēkām un pārējām kultūr-
vēsturiskām vietām pagastā, par 
bibliotēkas izveidošanos un tās 
vēsturi, par pagasta ievērojamiem 
cilvēkiem, kā arī ar jaunumiem 
novadpētniecības fondā, jo katru 
gadu tas papildinās ar kādu jaunu 
materiālu mapīti. Runājot tieši par 
kultūrvēsturisko mantojumu, 2012.
gadā bibliotēka, sadarbojoties 
ar mūsu novadnieka rakstnieka A.Grīna 
mazmeitu Noru Romanu, ieguva vērtīgu 
materiālu „Recenzijas 1934. gada preses 
izdevumos par A. Grīna-V. Zonberga drā-
mas „Dvēseļu putenis” iestudējumu Na-
cionālajā teātrī”.   Īpašu pasākuma dalīb-
nieku interesi izraisīja iedzīvotāju atmiņu 
pieraksti par aizgājušo gadu notikumiem, 
seno gadu fotogrāfijas. Apmeklētāju vidū 
izraisījās diskusijas un veidojās saisto-

Bibliotēku nedēļa Kalna bibliotēkā

Kalna bibliotēkas bērnu žūrija.

novadpētniecības materiālu apskate.

šas atmiņu ainas par dzīvi mūsu pagastā 
pirms daudziem gadiem.

Savukārt bibliotēkas jaunākie lasītāji 
kopā ar vecākiem un vecvecākiem 26. ap-
rīlī apmeklēja pēcpusdienu „Mana pirmā 
grāmatiņa”. Šī pasākuma laikā tika izvērtē-
ti arī 2012. gada programmas „Bērnu žū-
rija” rezultāti. Bibliotēka šajā projektā pie-
dalījās jau desmito gadu. Šoreiz pozitīvs, 
ģimenes vienojošs jaunums bija tas, ka 
Žūrijas darbā kā lasīšanas eksperti varēja 

iesaistīties, lasīt un vērtēt savas 
grupas grāmatas arī bērnu vecā-
ki un vecvecāki. Jāuzteic čaklie 
Žūrijas dalībnieki – Una Mažore 
un viņas māmiņa Sanita Mažore, 
Megija un Dana Pabērzas ar vec-
māmiņu Ainu Pabērzu, Amanda 
un Edijs Ņērbuļi, Kristiāns Jānis 
Radiņš, Iveta Gasiņa. Pasākuma 
gaitā visi tā dalībnieki dalījās ie-
spaidos gan par Bērnu žūrijas 
grāmatām, gan par savām pir-
majām un mīļākajām bērnības 
grāmatiņām. Žūrijas dalībnieki 
saņēma Pateicības rakstus un 
dāvaniņas no bibliotēkas, kā arī 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
dāvātās rokassprādzītes. Nelie-
las veltes tika arī visiem pārējiem 
pasākuma apmeklētājiem. 2013. 
gadā Bērnu žūrijas ekspertu 
pulks mūsu bibliotēkā būs krietni 
lielāks, jo vēlmi piedalīties šajā 
programmā izteica visi pasāku-
ma dalībnieki. Noslēgumā mielo-
jāmies ar garšīgu svētku kliņģeri 
un pašceptu kūku, minējām mīk-
las, spēlējām spēles un gājām 
rotaļās. Tā kā šīs Bibliotēku ne-
dēļas vadmotīvs bija sargāt un 
atcerēties mūsu kultūrvēsturisko 
mantojumu, spēlējām arī spēles 
ar ķīlu izpirkšanu, ko zinājušas 

mūsu iepriekšējās paaudzes. Piemēram, 
„Še tev dālders, pērc, ko pirkdams…”, 
„Akmentiņ, lec ārā!” u.c. (Starp citu, 2012.
gadā izdotās Lilijas Šicas grāmatas „Turi 
savu kanti, Lileit! Meitene no Rites ienāk 
dzīvē” 128. – 129. lpp. ir atrodami intere-
santi 20. gadsimta 30-to gadu spēļu un 
rotaļu apraksti.)

maruta Orbidāne, 
Kalna bibliotēkas vadītāja

tadenavas muzejs aicina Jēkabpils 
novada skolēnus piedalīties radošo 
darbu izstādē „Putniņš uz zara”, kura 
veltīta Dzejas dienām. Izstāde tiek orga-
nizēta savlaicīgi, darbus lūgums ar skolu 
atbalstu iesniegt līdz šā gada 5. septem-
brim. (Darbs var būt kokgriezums, me-
tālkalums, veidots no māla, zīmēts, pīts, 
šūts, izšūts, adīts, tamborēts u.c. tehnikā.) 

Muzeja speciāliste Edīte Balode, tālr. 
26184883.

muzeju nakts pasākumi tadenavā.
Starptautiskā akcija Muzeju nakts 

sākusies 1999. gadā Francijā, no 2005. 
gada tā ir tradīcija pie mums Latvijā. Šo-

gad Muzeju nakts akcija notiek 18. maijā; 
tēma: „Zaļā krāsa – mežs”, pagājušajā 
2012. gadā bija „Zilā krāsa – jūra”, nā-
košajā 2014. gadā tēma būs: „Sarkanā 
krāsa – dzintars” (vadoties pēc Raiņa 
„Karaļmeitas rindām – „Dies saulīte atkal 
trīskrāsaina: drīz zila, drīz zaļa, drīz sarka-
na”). Šogad Muzeju nakts Latvijā notiks 9. 
gadu, kuros iesaistās bibliotēkas, kultūras 
nami, teātri, baznīcas, arhīvi, koncertzā-
les, industriālā mantojuma objekti, aug-
stākās valsts institūcijas. Muzeju naktī pie-
dalās Saeima, Valsts prezidenta kanceleja 
un, sākot ar pagājušo gadu, arī Ministru 
kabinets, tāpēc tas tiešām ir vērā ņemams 

pasākums. 
Arī Tadenavā Muzeju nakts ir jau tra-

dīcija. Šogad, izmantojot tēmu: „Zaļā krā-
sa – mežs”, 18. maija Tadenavas muzeja 
nakts pasākuma nosaukums ir: „..Visap-
kārt sastājuši, / Sila koki sargādami.” 
(Rainis, „Saules gadi”). Katra savas 
zemes patriota vēlme ir saglabāt kultūr-
vēsturisko mantojumu. Lai mums latvie-
šu tautai kopā ar Tadenavas ļaudīm un 
zaļajiem Tadenavas mežiem izdodas no-
sargāt Raiņa „Saules pērkli”! Lai muzejs 
spētu pastāvēt, lai šai gandrīz pusotru 
gadu simtu vecajai ēkai izdodas sagaidīt 
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Turpinājums no 15. lpp.

Dunavas skola aicina uz jaunās ēkas 25. jubileju!
1988. gada 1. septembris bija īsta 

svētku diena visiem dunaviešiem. Tika at-
klāta jauna skolas ēka, jo iepriekšējā jau 
bija savu laiku nokalpojusi. Jaunā skolas 
ēka tika celta toreizējā skolas direktora 
Roberta Kivlenieka vadībā. Celtniecību 
atbalstīja tā laika padomju saimniecības 
„Dunava” direktors Pēteris Stukļa un tā 
laika Dunavas ciema padomes priekšsē-
dētāja Valentīna Miglāne.

Kopš 1988. gada pagājuši 25 gadi – 
ceturtdaļa gadsimta. Laiks, mācoties un 
strādājot jaunajā, gaišajā skolas ēkā, ir 
pagājis nemanot, gadi aizsteigušies vēja 
spārniem. Nu ir uzaugusi jauna paaudze, 
kuriem jaunā skola ir viņu skola. Toreizējie 
jaunās skolas pirmie absolventi ir paau-
dze, kuriem jau ir 40 gadi un tagad skolā 
mācās viņu bērni. 

Sakarā ar bērnu skaita samazinā-
šanos laukos, kopš 2009. gada skola ir 
kļuvusi par daudzfunkcionālu izglītības, 
kultūras, sporta un sociālā atbalsta cen-

tru, tādēļ skolu arī tagad apmeklē daudzi 
bijušie absolventi.

Skolā turpinās daudzas labi aizsāktās 
un ir arī jaunas tradīcijas. Svinam Zinību 
dienu, Skolotāju dienu, Mārtiņdienu, Lāč-
plēša dienu ar tradicionālo lāpu gājienu, 
Latvijas Republikas gadadienu, Ziemas-
svētkus, Lieldienas, Pēdējo zvanu 9. kla-
sei, pamatskolas izlaidumu, notiek dažā-
das izstādes un konkursi.

Pašreiz Dunavas pamatskolā strādā 
10 skolotāji, no kuriem 5 skolotāji – As-
tra Liopa, Vanda Knipste, Uldis Auzāns, 
Guna Auzāne, Uģis Vārslavāns strādā 
kopš pašiem pirmsākumiem. 

Jaunajā Dunavas pamatskolā līdz 
1991. gadam par direktoru strādāja Ro-
berts Kivlenieks. Viņu nomainīja Sarmīte 
Linde, bet  1998. gadā par direktoru kļuva 
un pašreiz strādā Uģis Vārslavāns.

No skolas atklāšanas brīža līdz šim 
laikam vairāki jaunās skolas darbinieki 
ir aizgājuši aizsaulē – toreizējais skolas 

direktors Roberts Kivlenieks, skolotājas 
Antoņina Antāne, Irma Pudāne, Lidija Lei-
mane, tehniskā darbiniece Olga Sējāne.

25 gadi – tas ir skaists laika posms 
Dunavas pamatskolas dzīvē. Tādēļ 8. 
jūnijā pulksten 19.00 Dunavas jaunā pa-
matskola rīko 25 gadu jubileju un aicina 
uz skolu visus bijušos šīs skolas absol-
ventus, bijušos skolotājus un darbinie-
kus, kas ir mācījušies un strādājuši šajā 
skolā. Jubilejā aicinām absolventus, sko-
lotājus un darbiniekus dalīties atmiņās. 
Dalības maksa Ls 1,50.

Pasākumā priecāsimies redzēt ikvie-
nu absolventu un darbinieku, arī tos, kuri 
par savu sauc veco skolu. 

Dunavas pamatskola 2014. gada 
maijā atzīmēs arī skolas pastāvēšanas 95 
gadu jubileju, bet tagad – 8. jūnijā gaidīs 
ciemos visus, kuri Dunavas jauno skolu 
sauc par savējo.

Vanda Knipste,
Dunavas pamatskolas skolotāja

Dignājas pagasta bērnu dārza gru-
piņas bērni mani uzaicināja ciemos, lai 
apskatu viņu „brīnumu”. Uzzināju, ka tas 
brīnums ir pupa. 15. janvāra nodarbībā, 
kuras tēma bija „Pupa audz!”, bērni kopā 
ar audzinātāju un auklīti iestādīja sauju 
ar dažādu šķirņu pupām, lai vērotu, kā 
tās aug. Protams, par augiem rūpēties 
gribējās visiem, tāpēc netrūka arī to, kuri 
pārcenšas ar laistīšanu, radot dīķa efek-
tu puķu podā. Audzinātājām jau šķita, ka 
nekas neuzdīgs, kad viena pupa izdzina 
savu asniņu! Un prieki sākās. Uzdīgusī 
pupa – ir kāršu pupa jeb kā pasakā – 
Garā pupa. Nu tā ir sasniegusi 1,28 m ga-
rumu, un zied vienos ziedos, ir izdzīta vēl 
viena atvase. Pupa ir izaugusi garāka par 
tās stādītājiem un aprūpētājiem. Prieks 
un lepnums bērnu acīs. Ieejot ciemos pie 
bērniem, pupu noteikti ir jāapskata!

Ieva dreimane,
Dignājas pagasta kultūras 

pasākumu organizatore

Dignājas bērnu dārza bērni izaudzējuši pupu!

sen iecerēto remontu!
Sestdien, 18. maijā plkst. 20.00 Tade-

navas muzejs uz Muzeju nakts pasākumu 
gaidīs apmeklētājus kopā ar Rubenes 
KN sieviešu vokālo ansambli „Kantilēna” 
(vad. Sandra Radiņa), ar  amatieru teāt-
ri, ar Zasas amatniecības centru (Daina 
Sauleviča un Anda Svarāne) un muzeja 
speciālistiem.

Būs iespēja piedalīties konkursos un 
viktorīnās, atrakcijās un mākslinieciskās 
izpausmes aktivitātēs. 

Skatīsim  mūsdienīgu komēdiju, visi 

dziedāsim dziesmas „Šalc zaļais mežs.”, 
„Še, kur līgo priežu meži.” u.c.

 Kas zina, varbūt šai naktī „Raganai 
pīpe apdzisīs, „Akā ūdens - melnu putu! 
Visur velni aizsprukuši.”” (no Raiņa „Spē-
lēju, dancoju” – velnu nakts)!? Muzeja 
apmeklējums būs speciālistu un spoku 
pavadībā.

Aicinu iesaistīties Muzeju nakts pa-
sākuma organizēšanā un atbalstīšanā! 
Neliels atbalsts gaidīts no tiem, kuru uz-
ņēmumu vai organizāciju nosaukumos, 
emblēmās, pastāvēšanā ir saistība ar 
tēmu „Zaļā krāsa – mežs”.

 Tadenavas muzejs sāk sezonas dar-
bu no 15. maija. Ekskursijas jāpiesaka 
iepriekš. 

Varēs apskatīt Vijas Arntes māks-
las – rokdarbu izstādi „Dzīpariņa dzies-
ma”, kas veltīta Raiņa mātei un visām 
Latvijas mātēm Mātes dienā un Endijas 
Razminovičas pūču kolekciju – izstādi 
„Pūce – gudriniece”.

edīte balode, 
Tadenavas muzeja izglītojošā darba un 

darba ar ekskursantiem vadītāja 
tālrunis 26184883.
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2013. gada 20. aprīlī Rīgā, Latviešu 
biedrības namā notika fināls konkursiem 
„Dziesmu dziedu, kāda bija 2013”, „Kla-
berjakte 2013”, „Vedam danci 2013.” 
Dziedātāju konkurss vienlaicīgi notika 
vairākās zālēs. Līgo zālē sacentās 52 jau-
nākās grupas dziedātāji, Kluba zālē 62 
vecākās grupas, bet vidējās grupas 30 
dalībnieki sacentās Zelta zālē. Konkuren-
ce bija sīva un arī uztraukums liels, jo žū-
rijā Latvijā pazīstami folkloristi – Māra Mel-
lēna, Ilga Reizniece, Zane Šmite, Ilmārs 
Pumpurs, Iveta Tāle. Folkloras kopu „Dig-
nōjīši” dziedātāju sacensībās pārstāvēja 
Ieva Leiskina 3. kl., Terēze Stroža 4. kl., 
Alīna Bikauniece 6. kl.,Kristiāna Baltma-
ne 7. kl. Ievai un Terēzei tika iegūti tituli 
Dižais dziedātājs un 1. pakāpes diplomi, 
Alīnai un Kristiānai – Lielais dziedātājs un 
3. pakāpes diplomi. Savukārt folkloras 
kopas mazā grupa, kuru pārstāvēja Alī-
na Bikauniece 6. kl.,Klinta Miežāne 7. kl., 
Ieva Avotiņa 9. kl., Kate Stroža 9. kl., Elīna 
Zaharevska 9. kl. dziedāja Sēlijas rotāša-
nas dziesmas un izcīnīja titulu Dižlielās 
dziedātājas, iegūstot 2. pakāpes diplomu.

Kad dziedātāji savas balsis bija parā-
dījuši, sākās muzikantu konkurss, kas pul-
cināja 38 kapelas no visas Latvijas. Bija ie-
spēja noklausīties 76 latviešu tautas dzies-
mas un melodijas, kā arī tautas dziesmu 

„Dignōjīši” muzicē Rīgā!

improvizācijas. Mūsu kapelu pārstāvēja 8 
muzikanti: Alīna Bikauniece –  ritmi, Klinta 
Miežāne – ritmi, Kate Stroža –  blokflau-
ta, Alise Saviča – bungas, Ieva Avotiņa 
– blokflauta, Elīna Zaharevska – bungas, 
Alise Bikauniece – akardeons, cītara, Ieva 
Audzīte – vijole. Mūsu muzikanti ieguva 2. 
pakāpes diplomu un sniedza labu muzi-
kālo priekšnesumu. Konkursa noslēgumā 
visi dalībnieki saņēma balvas – grāmatas, 
mūzikas ierakstus, dažādus saldumus un 
iespēju noskatīties Lietuvas mākslinieku 

uzvedumu „Gadalaiki”.
Šis pasākums ir noslēgums lielajam 

darbam mācību gada laikā, vēl priekšā 
Dziesmu un deju svētku laiks 6. un 7. jū-
lijā Rīgā. 

Paldies skolēnu vecākiem, skolo-
tājiem, Dignājas pagasta pārvaldei par 
sniegto atbalstu folkloras kopas dalībnie-
kiem šajā mācību gada laikā.

     
 Skanīgu vasaru visiem!
                              Aīda bikauniece

Realizējot Sorosa fonda – Latvija at-
balstīto un Atvērtās sabiedrības fondu 
finansēto projektu „Dunavas skolas kā 
daudzfunkcionālā centra attīstība un dar-
bības paplašināšana”, viena no aktivitā-
tēm ir izglītības pieejamības uzlabošana 
pirmsskolas vecuma bērniem. Tās ietva-
ros šajā pavasarī labiekārtota pirmsskolas 
vecuma bērnu rotaļu – attīstības istaba:  
iegādāts jauns paklājs, magnētiskā tāfele, 
skapītis rotaļlietām, stūra skapītis, krēsliņi, 
galdi, kas ir ērti un atbilstoši.

Pirmsskolas grupiņu apmeklē bērni 
no 3 gadu vecuma. Šo bērnu galvenais 
darbības veids ir rotaļa. Tāpēc viņiem 
vislielākais prieks par jaunajām, glītajām 
un daudzveidīgajām rotaļlietām un attīs-
tošajām spēlēm. Celtniecībā un kons-
truēšanā bērni izmanto konstruktorus, 
koka un plastmasas klučus.  Par projekta 
līdzekļiem iegādāts arī fizisko aktivitāšu 
inventārs – dažādas bumbas un bumbi-
ņas, tunelis, lecammaisi, plaukstiņas un 
pēdiņas, kā arī līdzsvara cepure kustību 
koordinācijai. 

Bērni labprāt piedalās savas grupas 
noformēšanā aplicējot, zīmējot un izšujot. 
Mazos nebaida nekādi darbiņi. Lielākais 

Dunavas pirmsskolas bērniem labiekārtota rotaļu telpa

gandarījums bija pašu piedalīšanās rotaļu 
istabas remontā – katram tika ļauts iemē-
ģināt roku sienas krāsošanā.

Audzinātāja A. Vēvere atzīst, ka pir-
majā nedēļā, kad saņemtas jaunās man-
tas, bērni ar lielu aizrautību visu izmēģi-
nāja un izpētīja. Tagad izglītošanās pro-

cess kļuvis daudz interesantāks, un tas 
bērniem sagādā prieku. Izmantojot mag-
nētiskos burtus un ciparus, raitāk veicas 
burtiņu pazīšana un skaitīšana. Vecāki arī 
apmierināti, ka bērniem iespēja apmeklēt 
skolu un rotaļājoties mācīties. 

Astra Liopa
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1993. gada 9. martā Andis 
un Aīda Bikaunieki Dignājas 
pagastā dibināja uzņēmumu IU 
„Sprīdītis”. Par uzņēmuma mā-
jām kļuva kolhoza vecās kino 
zāles ēka, blakus vecajām darb-
nīcām Vandānu ciemā.

Par tirdzniecības telpu tika 
izmantota patreizējā grāmatvedī-
bas telpa. Tirdzniecības apjomi 
bija mazi, kā Aīda atceras: „Maizi 
pirmsākumos vedām no Līvā-
niem ar velosipēdiem un mugur-
somām plecos.” 

Protams, tajos gados tika 
piedzīvots arī reketa vilnis, aptu-
veni gadu, esot ik mēnesi iera-
dies „jumts”, lai saņemtu „savu” 
daļu no peļņas.

Uzņēmums, neskatoties uz grūtībām 
un šķēršļiem, lēnām attīstījās un tika ie-
kārtota apmeklētājiem piemērota arī vecā 
kino zāle, tā paplašinot iespējas un veici-
not attīstību.

Kultūras atbalstītāji un veicinātāji
Pēc zāles pielāgošanas apmeklētā-

jiem, IU „Sprīdīša” telpās tika dibināts sie-
viešu vokālais ansamblis „Kafijas apvienī-
ba”, kurā darbojās ne tikai Dignājas pa-
gasta dziedāt gribētājas, bet arī Dunavas 
pagasta pārstāves, kā arī tika izveidota 
pirmskolas vecuma bērnu grupiņa „Sprī-
dīši”, kuri dziedāja, dejoja un pat devās 
uz pirmskolas vecuma bērnu ansambļu 
skatēm.

Šajā laikā IU „Sprīdīša” telpās turpi-
nājās arī aizsāktā tradīcija no kolhoza lai-
kiem, kas nav zudusi arī mūsdienās, tas 
ir, ikgadējās traktoru tehniskās apskates 
dokumentācijas aizpildīšanas un traktoru 
īpašnieku pulcēšanās vieta.

Zāle deva arī iespēju turpināt tikties 
un organizēties dažādos pasākumos bi-
jušā kolhoza strādniekiem, skolas darbi-
niekiem un citiem. Šī zāle kļuva par sa-
biedrības pulcēšanās galveno vietu, kas 
kopā spēja pulcēt ap 120 apmeklētājiem. 
Tolaik aktīvākā pasākumu organizētāja 
Sandra Šalkovska uzņēmumam veltīja 
dzejoli:

„Sprīdītī, Sprīdītī,
Tiksimies ik brīdīti”
Tika aizsāktas tradīcijas un ik gadu 

svinētas Lieldienas, Ziemassvētki un or-
ganizēta gada noslēguma balle.  Kā arī 
uzņēmuma vokālā ansambļa „Kafijas ap-
vienība” organizēti sadraudzības vakari 
ar kaimiņu pagastu ansambļiem.

Uzņēmums attīstījās un paplašinā-
jās. 1996. gadā tika atvērts pārtikas un 
rūpniecību preču veikals „Vārpas”, kas 

Dignājas pagasta Marta Jubilārs SIA „Sprīdītis A”

ļāva sniegt plašāku pakalpojumu klāstu, 
kā arī tika nodibināts autoveikals, kas ap-
kalpoja tālāk dzīvojošos iedzīvotājus gan 
Dignājas pagastā, gan blakus pagastos. 

1998. gadā tika pabeigta celtniecība 
un atvērtas veikals–kafejnīca „Digna”. Ar 
jauno struktūrvienību izveidošanu uzņē-
mums nodrošināja 7 darba vietas. Darbī-
bas laikā tika veikta pārstrukturizācija no 
IU „Sprīdītis” uz SIA „Sprīdītis A”.

2005. gadā tika rekonstruēta vecā 
kino zāle jeb pirmā SIA „Sprīdītis A” ka-
fejnīca. Pasākumu un ballīšu laiks turpinā-
jās. SIA „Spŗidītis A” organizētajās ballēs 
ir muzicējuši „Zasas muzikanti”, „Starbrī-
dis”, „Daugavas vāravas”, „Dāmu pops”,     
„Kamēr vecie guļ”, „Kodols”, „Viesturs”, 
„Daugavieši” un vietējie muzikanti.

Nostāsti vēsta, ka par SIA „Sprīdīša 
A” ballītēm runāja ne tikai pagasta robe-
žās, bet arī kaimiņu pagastos, Jēkabpilī 

un Līvānos, kā arī lielākajās 
studentu pilsētās bija dzirdēju-
ši, ka ir tāda vieta!

mūsdienas
Ir aizvērts veikals „Vārpas” 

un vecā kino zalē nu ir pielāgo-
ta tirdzniecībai. Turpina darbo-
ties veikals – kafejnīca „Digna”. 
Pagasta iedzīvotāji un ciemiņi 
zina, ka abas uzņēmuma tirdz-
niecības vietas ir aprīkotas ar 
galdiņiem un krēsliem, tā vēl ar 
vien nodrošinot iespēju izman-
tot tās kā pulcēšanās un atpū-
tas vietas. 

Šobrīd uzņēmumā strādā 
5 darbinieki un tas vairāk dar-
bojas tirdzniecības jomā, nevis 

ar kultūras dzīves attīstības veicināšanu, 
lai gan tieši SIA „Sprīdītis A” telpās tapa 
vīru kopa „Sprīdīši”.

Uzņēmums aktīvi iesaistās dažādās 
akcijās un atbalsta pasākumus. Kā viens 
no pēdējiem bija akcija „Nāc un Palīdzi”, 
kuras ietvaros uzņēmums organizēja zie-
dojumu vākšanu ugunsgrēkā nonākušās 
Sanitas Stradiņas ģimenei. SIA „Sprīdītis 
A” saka paldies ik vienam akcijas atbals-
tītājam.

Jubileja
Šogad uzņēmums nosvinēja savas pa-

stāvēšanas 20 gadu jubileju. Par godu šim 
lielajam notikumam uzņēmuma darbinieki 
devās uz Raimonda Paula konceru Līvānos 
un kā dāvanu darbinieki saņēm pulksteņus 
ar apdruku- „SIA „Sprīdītis A” 20”.

Daudz Laimes!
 Ieva  no Dignājas

Aicinam pievienoties
Aicinam pieteikties Rubenes pagasta seniorus un citus 

interesentus ekskursijā 12. jūnijā pa Zemgali.
•	 Kinopilsētiņa „ Cinevilla”
•	 daces Lukševicas daiļdārzs tukumā
•	 Salmu darbnīca tukumā
•	 baskāju taka „ Valguma pasaulē”

Te ir labākais no Austrijā, Vācijā un Šveicē izmēģinātā un vēl – tikai mūsu 
zemei, Valguma ezera un Slocenes upes apkaimei, Ķemeru nacionālajam 
parkam raksturīgais. 
Oļi un olīši, laukakmeņi un dzirnakmeņi, sūna, čiekuri, jūrmalas smilts, 
niedres, šķelda, raupjš priedes stumbrs, māls, veldzējošs upes ūdens… 
Lietū mērcēta mīksta zālīte, mikla kūdra egļu pavēnī, saulē sasilusi grants… 
Jo izjūtās bagātīgāks piedzīvojums pēdām, jo efekts manāmāks.  

•	 Jūra un zivju tirdziņš Ragaciemā

Sīkāka informācija par braucienu un pieteikšanās līdz 05.06. Rubenes 
kultūras namā vai pagasta pārvaldē:
Inta – 26478498; maija – 26544782
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Aizvadīts galda spēļu turnīrs

Turpinājums 20. lpp.

Sestdien 6. aprīlī Rubenes 
kultūras namā pulcējās galda 
spēļu cienītāji, lai pierādītu savu 
meistarību galda tenisā, novusā 
un dambretē.

Dambretē pie galdiem sēdās 
13 vīrieši un 5 sievietes. Vīrieši 
tika sadalīti 2 grupās, kur dalīb-
nieki izspēlēja apļa turnīru, pēc 
kura tika noskaidroti 2 labākie, 
kuri tika 4 labāko starpā. B grupā 
ar 3 uzvarētām un 2 neizšķirtām 
spēlēm pirmo vietu ieguva Sandis 
Gremze. No viņa par pus punktu, 
tādējādi ierindojoties otrajā vietā, 
atpalika Normunds Rāzna. A gru-
pā, uzvarot pilnīgi visās spēlēs, pirmo vie-
tu ieguva Laimonis Lauskis. Ar 3 uzvarām 
5 spēlēs otro vietu izcīnīja Valdis Bitāns. 
Tādējādi finālčetrinieks bija noskaidrots 
– Laimonis Lauskis, Sandis Gremze, Nor-
munds Rāzna un Valdis Bitāns. Šie vīri 
vēlreiz izspēlēja apļa turnīru, lai noskaid-
rotu medaļu ieguvējus. Sīvās cīņās tomēr 
labākais izrādījās Laimonis Lauskis, aiz 
sevis atstājot Normundu Rāznu, kurš tikai 
ar pārspēles palīdzību ieguva sudraba 
godalgu. Bronza Sandim Gremzem, uz-
reiz aiz goda piedestāla ierindojās Valdis 
Bitāns.

Dāmām perfekta pie dambretes gal-
diem izrādījās Kristīne Lemaka, kura ap-
spēlēja savas pretinieces visās spēlēs. 
Otro vietu, pateicoties pārspēlēm, ieguva 
Diāna Kozlovska, trešā Ieva Vāsule, cetur-
tā Santa Vitkauska, piektajā vietā – Andra 
Lemaka.

Novusā vīriešiem dalību pieteica 9 
dalībnieki, kuri tika salozēti 2 grupās. 
Abās grupās uzvarētājs nezaudēja nevie-
nu spēli, A grupā tāds bija Valdis Bitāns, 
B grupā – Uģis Dzelme, kuri likumsakarīgi 
ieņēma pirmās vietas un automātiski ie-
kļuva pusfinālā. A grupā 2. vietu ieņēma 
Artis Stolnieks, B grupā – Rūdis Bartma-

nis, kuri ceturtdaļfinālā sacentās attiecīgi 
ar Gaidi Balodi un Māri Adumānu. Ja Rū-
dis Bartmanis savu pretinieku apspēlēja, 
tad Artis Stolnieks tomēr atzina Gaida 
Baloža pārākumu. Pirmajā pusfinālā tikās 
Valdis Bitāns un Rūdis Bartmanis – ar re-
zultātu 2:0 pārāks izrādījās pirmais. Otrajā 
pusfinālā Gaidis Balodis apspēlēja Uģi 
Dzelmi un iekļuva finālā, lai gan apakš-
grupu cīņās ierindojās tikai 3. vietā savā 
grupā. Cīņā par 3. vietu bija nepieciešams 
maksimālais setu skaits. lai noskaidrotu 
uzvaru. Pēc sīvas cīņas tomēr ar rezultātu 
3:2 bronzas godalgu izcīnīja Rūdis Bart-
manis, atstājot bez godalgām Uģi Dzelmi. 
Finālā diezgan pārliecinoši, ar rezultātu 
3:0, triumfēja Valdis Bitāns, kurš apspēlē-
ja Gaidi Balodi, kuram sudraba godalga.

Sieviešu konkurencē novusā star-
tēja tikai 3 dalībnieces, kurām bija tikai 
jāsadala, kāda kaluma godalga katrai 
pienāksies. Aizvadot savstarpējās spēles 
izrādījās, ka visām dalībniecēm ir vienāds 
punktu skaits, tāpēc nācās skaitīt uzvarē-
tos un zaudētos setus. Tie labāki izrādījās 
Santai Vitkovskai, kura izcīnīja 1. vietu, 
otrā vieta Diānai kozlovskai, trešā – Ievai 
Vāsulei.

Visilgākās cīņas noritēja 
pie tenisa galdiem. Cīņas pie 
tiem uzsāka 16 dalībnieki, kuri 
tika sadalīti 3 grupās. Visās 
trīs grupās 1. vietas ieguvēji 
uzvarēja visās cīņās, šie spē-
lētāji bija – Jānis Saulītis, Al-
berts Veigurs un Jānis Kokins. 
Otrās vietas apakšgrupās 
ieguva Gaidis Balodis, Valdis 
Veigurs un Mārtiņš Štolnieks. 
Pēc apakšgrupu cīņām tika 
noteikti 8 labākie galda teni-
sisti, kuri turpināja cīņas par 
godalgām, diemžēl pārējiem 
sacensības bija beigušās. 

Šie 8 labākie tika sadalīti 2 apakšgrupās, 
kur pirmās vietas izcīnīja Alberts Veigurs 
un Jānis Saulītis, kuri abi divi automātis-
ki kvalificējās turnīra pusfinālam. Ceturt-
daļfinālos iekļuva Valdis Veigurs, Jānis 
Kokins, Artis Ūbelis un Sandris Ziemelis. 
Ceturtdaļfinālos uzvaras izcīnīja un pusfi-
nālā iekļuva Jānis Kokins un Artis Ūbelis. 
Pirmajā pusfinālā tikās Alberts Veigurs un 
Jānis Kokins. Ar rezultātu 3:1 uzvarēja 
Alberts Veigurs. Otrā pusfināla pārī Artis 
Ūbelis apspēlēja Jāni Saulīti ar rezultātu 
3:0. Tādējādi cīņā par bronzas medaļu 
devās divi Jāņi – Kokins un Saulītis. Ar re-
zultātu 3:1 pārāks izrādījās Jānis Kokins. 
Finālmačā tikās Artis Ūbelis pret Albertu 
Veiguru. Ar savu pieredzi, meistarību un 
taktiku Alberts Veigurs pelnīti apspēlēja 
Arti Ūbeli, tādējādi izcīnot 1. vietu.

Šo rindu autors vēlas pateikties sa-
censību tiesnešiem – Jurim Rubiķim un 
Arnoldam Jakubovskim par veiksmīgu 
turnīra norisi, kā arī visiem sacensību da-
lībniekiem par spraigām un aizraujošām 
cīņām.

Uz tikšanos nākošajos sporta pasā-
kumos!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators

13. un 14. aprīlī notika 2 sabraukumi, 
kuros pulcējās kāršu spēles „zole” cienī-
tāji, lai sēstos pie galdiem un noskaidrotu 
labākos Jēkabpils novada „zolmaņus”. 
Jāsaka, ka abas dienas izvērtās ļoti ga-
ras, spēlētājiem nācās izspēlēt lielu dau-
dzumu partiju, kas prasīja milzīgu kon-
centrēšanos un izturību.

13. aprīlī turnīrs aizritēja Leimaņu tau-
tas namā, kur savu dalību pieteica 24 da-
lībnieki, kuri izspēlēja 6 kārtas, katrā kārtā 
20 partijas. Viskuplākais dalībnieku skaits 
pārstāvēja Dignājas pagastu, kuru vidū 
arī pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Rau-
biška. Taču viņš nebija vienīgais pagasta 

Noskaidroti labākie „zolmaņi”
pārvaldes vadītājs – Ābeļu pagasta godu 
aizstāvēja šī pagasta pārvaldes vadītājs 
Raimonds Jaudzems.

Kad dalībnieki bija izlozējuši pie kura 
galda 1. kārtā viņi sēdīsies, varēja sākties 
pirmās partijas. Jau pēc 1. kārtas varēja 
nojaust, ka kāršu cīņas būs spraigas, il-
gas un grūtas. Pēc nospēlētām 3 kārtām, 
jeb tieši puses no turnīra, vadībā bija iz-
virzījušies 6 spēlētāji, kuri bija ieguvuši 10 
punktus no 12 iespējamajiem. Tie bija: 
Pēteris Kokins, Jānis Spule, Uģis Dzelme, 
Modris Iraids, Aivars Abramovičs un Artis 
Stolnieks. Taču bija vēl jāizspēlē tikpat 
daudz partiju, kuru laikā varēja situācija 

pilnībā izmainīties. Apmēram pēc 7 stun-
du „zoles” maratona bija izspēlētas visas 
partijas un tika noskaidroti Leimaņu pos-
ma labākie „zolmaņi”. Ļoti sīva izvērtās 
cīņa par 3. vietu, jo beigās izrādījās, ka 6 
cilvēkiem bija vienāds punktu skaits, tā-
pēc nācās skaitīt mazos punktus, kurus 
visvairāk sakrāja Pēteris Kokins, tādējādi 
viņam 3. vieta, lai gan arī 8. vietai bija tik-
pat punktu cik 3. vietas ieguvējam. Par 2 
punktiem apsteidzot 3. vietas ieguvēju, 
2. vietu ar 20 punktiem ieguva Artis Stol-
nieks, kuru tikai par 1 punktu apsteidza 
Sergejs Loginovs, pelnīti izcīnot zelta 
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godalgu Leimaņu „zolītes” 
posmā. Tik blīvi rezultāti solī-
ja aizraujošas cīņas arī nāka-
majā sacensību posmā Kalna 
pagastā, kurš notika nākošajā 
dienā.

Uz Kalna pagasta „zolī-
tes” posmu ieradās vairums 
no iepriekšējās dienas spē-
lētājiem, kā arī nāca klāt jauni 
dalībnieki, kuri gribēja parādīt 
savas prasmes „zoles” spē-
lē. Arī šajā posmā noteikumi 
nemainījās, spēlētāji izspēlēja tieši tikpat 
daudz kārtas un partijas. 

Pēc aizvadītām 3 kārtām visvairāk 
punktus (11) bija ieguvuši 2 dalībnieki 
– Viesturs Mikulāns un Mareks Vjakse. 
Viņiem „uz pēdām” sekoja uzreiz 5 da-
lībnieki, kuriem bija 10 punkti – Pēteris 
Mikulāns, Mārtiņš Ziners, Raimonds Jau-
dzems, kā arī Aleksandrs un Kristaps 
Vītoli. Iepriekšējās dienas līderis Sergejs 
Loginovs līdz tam bija sakrājis 8 punktus, 
kas solīja interesantu cīņu par Jēkabpils 
novada „zolītes” sacensību kopvērtē-
juma uzvaru. Izspēlējot Kalna pagasta 
posma pēdējo kārtu, izrādījās, ka arī tajā, 

tāpat kā iepriekšējā dienā, ļoti sīva cīņa 
izvērtās par 3. vietu – arī šoreiz punktu 
skaits vairākiem spēlētājiem bija vienāds 
un 3. vietas likteni izšķīra mazie punkti, 
kuri visvairāk izrādījās Uģim Dzelmem. 
Otrā vieta Raimondam Jaudzemam, bet 
1. vietu, ļoti stabili nospēlējot visas die-
nas garumā, izcīnīja Viesturs Mikulāns. 

Kad tika saskaitīti 2. posma rezultāti, 
sākās punktu skaitīšana un vietu sadalī-
šana Jēkabpils novada „zolītes” sacensī-
bu kopvērtējumā. Tā kā abās dienās re-
zultāti bija ļoti līdzīgi, tad arī situācija kop-
vērtējumā solījās būt neprognozējama 
un ļoti sīva. Un tik tiešām – saskaitot abu 

dienu iegūtos punktus, rezultā-
ti bija ļoti blīvi. Kopvērtējuma 3. 
vietas likteni, tāpat kā abos di-
vos posmos, izšķīra tikai mazie 
punkti, jo diviem spēlētājiem 
izrādījās vienāds punktu skaits 
– 36. Tomēr mazos punktus 
vairāk nopelnīja Uģis Dzelme, 
ierindojoties 3. vietā, uzreiz aiz 
goda piedestāla atstājot Mārti-
ņu Zineru. Interesanta situācija 
bija ar kopvērtējuma 2. vietas 
ieguvēju Viesturu Mikulānu – 
lai gan sestdien viņš ierindojās 
tikai 10 vietā, tomēr svētdien 

pārliecinoši izcīnīja uzvaru un kopvērtē-
juma 2. vietu. Par 1 punktu apsteidzot 2. 
vietas ieguvēju, Jēkabpils novada labākā 
„zolmaņa” titulu ieguva Sergejs Logi-
novs.

Šo rindu autors vēlas pateikties vi-
siem dalībniekiem, kuri ieradās (kopskai-
tā 30 cilvēki) un apsveikt gan atsevišķu 
posmu, gan kopvērtējuma godalgoto 
vietu ieguvējus. Kā arī gribētu aicināt vi-
sus pārējos – nekautrēties un piedalīties 
sporta pasākumos, aktīvi un interesanti 
pavadot brīvo laiku!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators

Skolu dambretes 
sacensības

5. aprīlī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 
notika skolēnu sporta spēļu sacensības 
dambretē mazo un lielo skolu grupās. 
Notika komandu sacensības, kuru sa-
stāvā spēlēja trīs dalībnieki. Mazajām 
skolām sacensības notika divās vecuma 
grupās – 1997. – 1999. gadā dzimuša-
jiem 1. vieta Mežāres pamatskolai ar 14 
izcīnītiem punktiem, 2. vieta ar 11 punk-
tiem Biržu pamatskolai, 3. vieta arī ar 11 
punktiem Atašienes vidusskolai, 4. vieta 
Sūnu pamatskolai (10 punkti), 5. vieta 
Ābeļu pamatskolai ar 7,5 punktiem (To-
mam Zekantam, Evijai Šimkūnei, Jānim 
Sparānam), 6. vieta Rubeņu pamatskolai 
ar 5,5 punktiem (Ervīnam Gustam Kuklim, 
Elvim Timofejevam, Annijai Graudiņai), 7. 
vieta Asares pamatskolai (4 punkti). 2000. 
gadā dzimušajiem un jaunākiem 1. vieta 
Mežāres pamatskolai ar 13 punktiem, 2. 
vieta Ābeļu pamatskolai ar 9 punktiem 
(Tomam Vecumniekam, Aivitai Urķei, Ievai 
Šimkūnei), 3. vieta Rubeņu pamatsko-
lai ar 8 punktiem (Annai Vāsulei, Mairim 
Rubiķim, Artūram Baltmanim), 4. vieta 
Atašienes vidusskolai (6 punkti), 5. vieta 
Asares pamatskolai (4,5 punkti), 6. vieta 
Sūnu pamatskolai (4,5 punkti). Mazo sko-
lu dambretes sacensību abu vecuma gru-

Skolu sporta notikumi
pu veiksmīgu norisi nodrošināja Mežāres 
pamatskolas sporta skolotājs Vladimirs 
Golubevs un Atašienes vidusskolas spor-
ta skolotāja Līga Čevere.

Telpu futbols meitenēm
Īsi pirms došanās pavasara brīvdie-

nās, Ābeļu pamatskolā notika sacensības 
telpu futbolā 1996. gadā dzimušajām un 
jaunākām meitenēm mazo skolu grupā. 
Sacensības tiesāja Jēkabpils Sporta sko-
las futbola nodaļas treneris Raimonds Gai-
lis, piedalījās četras meiteņu komandas. 
1. vieta Mežāres pamatskolas komandai, 
kura ar 4:0 uzveica Atašienes vidussko-
las komandu, ar 1:0 – Ābeļu pamatskolas 
komandu un bezvārtu neizšķirts  ar Rube-
ņu  komandu. 2. vietu izcīnīja Ābeļu pa-
matskolas meitenes, kuras uzvarēja ar 1:0 
Atašienes komandu un ar 1:1 nospēlēja ar 
Rubeņu pamatskolas komandu. Ābeļu ko-
mandā spēlēja Laine Donāne, Evija Šim-
kūne, Līga Rasmane, Justīne Pelse, Elvita 
Urķe, Renāte Zekante, Agnese Kuko, An-
nija Briška, Samanta Vinciune, Aivita Urķe. 
3. vieta sacensībās Rubeņu pamatskolas 
komandai, kura ar Atašienes vidusskolas 
komandu nospēlēja  0:0. Rubeņu koman-
dā spēlēja Elita Okmane, Annija Graudiņa, 
Diāna Kozlovska, Madara Pudāne, Laura 
Rubiķe, Gunda Raubiška, Madara Spēka, 
Evija Daģe. 4. vieta sacensībās Atašienes 

2. vieta 2000. g.dz. un jaunākiem Ābeļu 
pamatskolas komandai.

3. vieta 2000. g.dz. un jaunākiem 
Rubeņu pamatskolas komandai, 

skolotājs Juris Rubiķis.

2. vieta Ābeļu pamatskolas komandas meitenēm.

vidusskolas komandai.  Telpu futbols mei-
tenēm  tika iekļauts skolēnu sporta spēļu 
sacensībās pēc sporta skolotāju ietei-
kuma, tas notiek tikai otro gadu, bet, kā 
atzina tiesnesis Raimonds Gailis, jau var 
redzēt zināmu izaugsmi meiteņu tehniska-
jā līmenī, kas nozīmē, ka šis sporta veids 
meiteņu vidū kļūst arvien populārāks, ka 
meitenes labprāt apgūst ko jaunu un piln-
veido jau apgūtās futbola spēles iemaņas.
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Skolu sacensības 
peldēšanā

Salas peldbaseinā notika skolu 
peldēšanas sacensības, pirmie spē-
kiem mērojās mazo skolu peldētāji. 
Viņi sacentās divās vecuma grupās 
– 2000. gadā dzimušie un jaunāki un 
1997. – 1999. gadā dzimušie, visi da-
lībnieki veica 50 m distanci brīvajā stilā. 
Jaunākie uzrādīja sekojošus rezultātus 
–1. vieta meiteņu konkurencē Lainei 
Odziļevičai – 46,04 (Ābeļu pamatsko-
la), 2. vieta Annai Fedulovai – 1:01,60 
(Sūnu pamatskola), 3. vieta Samantai 
Zambrānei – 1:05,53 (Biržu internātpa-
matskola), 1. vieta zēnu konkurencē 
Kristjānam Serkovam – 42,02 (Sūnu 
pamatskola), 2. vieta Alenam Butānam 
– 44,31, 3. vieta Ričardam Butānam  – 
47,76 (abi no Ābeļu pamatskolas). 
Šīs grupas komandvērtējumā  1. vieta 
Ābeļu pamatskolai (84 punkti), 2. vieta 
Sūnu pamatskolai (82 punkti), 3. vieta 
Biržu internātpamatskolai (68 punkti). 
Vecākās grupas zēniem 1. vieta Jānim 
Sparānam – 39,92 (Ābeļu pamatsko-
la), 2. vieta Aigaram Turkinam – 40,06, 
3. vieta Vitālijam Ļūļākam – 42,23 (abi 
no Sūnu pamatskolas), meitenēm  1.
vieta Agatei Apančonokai – 52,33 
(Sūnu pamatskola), 2. vieta Lainei Do-
nānei – 53,07 (Ābeļu pamatskola), 3. 
vieta Dacei Solopinai – 1:04,53 (Sūnu 
pamatskola). Šīs grupas komandvēr-
tējumā 1. vieta Sūnu pamatskolai (85 
punkti), 2. vieta Ābeļu pamatskolai (81 
punkts), 3. vieta Biržu internātpamat-
skolai (68 punkti).

Paldies par sacensību veiksmīgu 
norisi mazo un lielo skolu grupām pel-
dēšanas trenerei Jolantai Grugulei un 
viņas palīgiem – tiesnešiem!

Uzvar Ābeļu meitenes
Ābeļu pamatskolas sporta zālē 

notika skolu sacensības volejbolā 
1996. – 1999. gadā dzimušajām mei-
tenēm mazo skolu grupā. Sacensībās 
piedalījās četras komandas, 1. vietu 
izcīnīja Ābeļu pamatskolas meite-
nes,  uzvarot visas savas konkurentes 
ar setu attiecību 2:0 –  Mežāres pamat-
skolas komandu (25:23; 25:19), Biržu 
internātpamatskolas komandu (25:23; 
25:17), Zasas vidusskolas komandu 
(26:24; 25:21). Ābeļu pamatskolas 
komandā spēlēja Laine Donāne, Evija 
Šimkūne, Paula Bokāne, Justīne Pel-
se, Sintija Veigure, Elvita Urķe, Agnese 
Kuko, Renāte Zekante. 2. vieta Zasas 
vidusskolas meiteņu komandai, kuras 
ar 2:1 (25:17; 23:25; 15:10) uzveica 
Biržu internātpamatskolas komandu, 
ar  2:0 (25:17; 25:16) Mežāres pa-
matskolas komandu. Zasas komandā 
spēlēja Anete Beāte Puķīte, Eva Strika, 
Evija Korņejeva, Aiga Martinova, Kristī-
ne Semjonova, Kadrija Minkeviča, Lai-
la Austruma. 3. vieta Mežāres pamat-
skolas meitenēm, kuras ar 2:1 (25:13; 
21:25; 15:9) uzvarēja Biržu internātpa-
matskolas komandu, kurai sacensībās 
4. vieta. Sacensību gaitā varējām vērot 
meiteņu izpildījumā patiešām  ļoti labu 
volejbola spēli, gribētos novēlēt, lai arī 
turpmāk jau apgūtās volejbola spēles 
iemaņas tiek pilnveidotas, lai pietiek 
sportiskās degsmes gan volejbolis-
tēm, gan skolotājiem! 

tatjana donāne,
skolu sporta metodiķe

Sacensību uzvarētājas – Ābeļu pamatskolas 
meitenes.

1. vieta jaunākajā grupā Ābeļu 
pamatskolas peldētāju komandai.

2. vieta 1997. – 1999. gadā dzimušo 
grupā Ābeļu pamatskolas peldētāju  

komandai.

2. vieta Ābeļu pamatskolas komandas meitenēm.

2. vieta Zasas vidusskolas meitenēm, skolotāja 
Iveta Aišpure.

3. vieta Rubeņu pamatskolas komandai, 
skolotājs Juris Rubiķis.
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  27. aprīlī Rubenes kultūras namā no-
tika tradicionālais joku koncerts „Raibais 
karuselis”, kurā piedalījās amatiermāk-
slas kolektīvi. Par jautrību joku mēneša 
koncertā rūpējās čaklā talkas bitīte, kura 
iejutās arī vadītājas lomā. Dejas un dzies-
mas mijās ar jokiem un interesantām iz-
darībām III talkas tūrēs. Tika izdejotas 
gan svētku dejas, gan jaunas, gatavotas 
speciāli šim koncertam.  Koncertā pieda-
lījās kultūras nama kolektīvi – deju kolek-
tīvi „Rasa”, „Laude” un dāmu deju kopa 
„Draiskās Peonijas”, vokālie ansambļi – 
„Kantilēna” un „Ā’re”, kā arī viesi – deju 
kolektīvs „Luste” no Dunavas pagasta  un 
„Letkiss” no kaimiņu – Salas novada. Kā 
jau pēc labi padarīta darba, visi kolektīvi 
saņēma kārtīgu balvu – medu, maizi un 
speķi.

Pēc koncerta visi satikās kopīgā 
ballē, kur turpinājās priekšnesumi un 
kopīgās atrakcijās uz kurām aicināja tal-
kas bitīte. Paldies visiem kolektīviem un 
vadītājiem – Anitai Ozoliņai, Initai Gād-
manei, Inārai Rudevičai, Sandrai Vaitķevi-
čai, Sandrai Radiņai. Īpaši paldies Zanei 
Ozolai par tematiskā pasākuma atraktīvo 
vadīšanu.

Inta tomāne, 
Rubenes K.N. un VPDK „Rasa” vadītāja

Talkas dienas „Raibais karuselis”

plkst. 11.00 pie kultūras nama – pasā-
kuma atklāšana
Izstādes „Dialogs – māksla būt kopā” 
atklāšana
plkst. 11.20 Orientēšanās  parkā   „Iz-
zini dabu” ar MAMMADABA palīdzību 
(mācību priekšmetu apguve netradicio-
nālā veidā). Orientēšanos vada Gunārs 
Ikaunieks (Biedrība OK Arona) 
no plkst.12.00 ģimenēm radošās darb-
nīcas  un stafetes parkā:
• Ģimenes būvē  māju – nodarbību 

vada  Jānis Spēks
• Ģimene zīmē – nodarbību vada Sol-

vita Kukle
• Ģimene sporto – sporta aktivitātes 

vada Aivis Kokins
• Ģimene pasaku valstībā (pirmssko-

las vecuma bērniem) atrakciju  vada 
Ilona Kantāne

19. maijā Rubenes parkā un brīvdabas estrādē

„ Ģimenes diena – bērnu un jauniešu svētki”

• Ģimene atpūšas (kopīga maltīte) 
• Pārsteigums – parkā varēsiet sastapt 

īpašus draugus no meža un kopā 
nofotografēties

plkst.14.00 Svētku koncerts „Nāc nāk-
dama vasariņa”
Koncertā piedalās – bērnu un jauniešu 
pašdarbības kolektīvi
Koncerta viesi – LNT  dziedošo ģimeņu 
šova dalībnieki –  Laicānu dziedošā ģi-
mene no Balviem
Bērnu un jauniešu amatierkolektīvu da-
lību koncertā  pieteikt līdz 10.05. (m.t. 
26478498) – Inta Tomāne

AICINU UZ 
SVĒTKIEM

Dzīvē pienāk brīži, kas liek apstā-
ties un palūkoties atpakaļ. Šāds brīdis 
ir pienācis arī man, kad atskatoties uz 
paveikto, ar gandarījumu varu teikt – ir 
izdevies!

Latviešu tautas deja ir mana 
darba saturs un vaļasprieks, un tajā 
esmu „iekšā” ar sirdi un dvēseli. Div-
desmit gadus esmu mācījusi dejas 
soļus maziem un lieliem, dejojusi arī 
pati. Ar bērnu un jauniešu kolektīviem 
esam aizdejojuši līdz deju svētkiem 
Rīgā.

tāpēc šā gada 18. maijā plkst. 
18.00 aicinu visus interesentus uz 
koncertu Zasas kultūras namā.

Koncertā piedalās visi manis 
vadītie deju kolektīvi un īpašie viesi 
VPDK „AUGŠZEME”  no Viesītes.

Koncertā ieeja par ziedojumiem. 
Pēc koncerta visi esošie un bijušie de-
jotāji tiek aicināti uz balli.

Daiga Ģeidāne
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Ir aizvadīts ļoti saspringts un darbīgs 
laika periods.  Pagājušas skates Jēkab-
pils reģiona dejotājiem un dziedātājiem 
un  notiek gatavošanās Dziesmu un Deju 
svētkiem. Tiek gatavoti  saraksti un diski 
dalībnieku ID kartēm, iedziedātas svētku 
zīmes – LOGO  (skaņu vijumu vainagi), 
jo katrā pagastā, no kura brauks dalīb-
nieki uz svētkiem, 30.06. aptuveni ap 
plkst.13.15-13.40 tiks pacelti svētku karo-
gi, kuri plīvos visā mūsu novadā un visā 

Novada koris dosies uz 
Dziesmu svētkiem! 

13.04. Jēkabpils tautas namā notika 
Dziesmu un deju svētku Jēkabpils reģio-
na koru skate. Skatē Jēkabpilī piedalījās 9 
kori (senioru, sieviešu un jauktie). Novada 
koris „Putni” ieguva II pakāpi un ir Dzies-
mu svētku dalībnieki.

Attēlā mūsu koris redzams jau jau-
najos tērpos, kas iegādāti par projekta 
„Tautas tērpu iegāde Jēkabpils nova-
da jauktajam korim”  Nr. 12-05-LL13-
L413204-000002 līdzekļiem. Projektu 
finansē – LEADER programma un Jēkab-
pils novada pašvaldība. 

Sadziedāšanās 
un 
sadancošanās 
Jēkabpilī

Latvijā svētku nedēļā. Karoga pacelšanas 
mirklis tiks nofotografēts un nosūtīts uz 
Rīgu.

Šo zīmi saglabājot svētku dalībnieki 
varēs izmantot pēc saviem ieskatiem, tā 
apliecinot savu piederību svētkiem. Bet 
darbs kolektīviem nebeidzas, jo tiek gata-
votas jaunas dejas, notiek pagastu lokālie 

pasākumi un koncerti. Joprojām notiek 
mēģinājumi, korim kopmēģinājumi. 

  25.05. Jēkabpilī, Krustpils saliņā no-
tiks Jēkabpils un novadu sadziedāšanās 
un sadancošanās dižkoncerts „Ceļā uz 
Dziesmu un Deju svētkiem”, kurā pieda-
līsies Jēkabpils pilsētas un novadu kori, 
deju kolektīvi, pūtēju orķestri, bērnu un 

skolēnu deju kolektīvi. Jēkabpils novadu 
svētkos Jēkabpilī pārstāvēs – deju kolektī-
vi – „Solis”, „Dzirnupīte” (Zasas pagasts), 
„Rasa”, „Laude” (Rubenes pagasts), 
„Luste” (Dunavas pagasts), novada koris 
„ Putni”, Zasas vidusskolas un Rubenes 
pamatskolas deju kolektīvi.

Inta tomāne

Koris „Putni”.

dunavas „Luste”.

dK „Rasa”. dK „Laude”.
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960, 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada maijā

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest
Bet to vairs nevar, mīļo māt,
Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus tālā ceļā līdz.
  (L. Vāczemnieks) 

Izsakām līdzjūtību Gaļinai dilānei, 
māmiņu mūžībā pavadot!

Kāpņu telpas kaimiņi 

Tev, zeme, atdodu 
es sevi visu.
Vien saknes atstāju, 
lai izdzen jaunu asnu.
                /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Konstancija Andžāne Ābeļu pagastā 
05.01.1925. – 01.04.2013. 
Aloizijs Spēks Rubenes pagastā 
23.12.1913. – 05.04.2013. 
dzintars Pabērzs Kalna pagastā 
15.08.1957. – 04.04.2013. 
milda Jēkabsone Zasas pagastā 
21.12.1921. – 07.04.2013. 
Aina dimparāne Zasas pagastā 
10.08.1930. – 12.04.2013. 
tālivaldis Romanovskis Zasas pa-
gastā 10.06.1938. – 16.04.2013. 
Voldemārs Griķupelis Zasas pagastā 
24.12.1932. – 19.04.2013. 
bonifacijs Rubikis Rubenes pagastā 
19.05.1944. – 21.04.2013. 
Jānis dilāns Zasas pagastā 
18.12.1941. – 22.04.2013. 
mudīte Grūbe Zasas pagastā 
29.08.1935. – 26.04.2013. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, 
Nu arī tavējā mirdz! 
To sargās no pasaules vējiem, 
Vecāku mīlošā sirds.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu no-
daļā aprīlī reģistrē-

tas 5 dzimšanas:

Nikola un Maksims Ābeļu pagastā
Karels Kalna pagastā

Andis Rubenes pagastā
Nikolass Zasas pagastā

                                                                                                                                                      Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņus audzinot!

Ābeļu pagasts
13.05. plkst. 10.00  Klubiņā „Ābeļ-

zieds” nodarbība galda karšu izgatavoša-
nā

17.05. plkst. 18.00  Ābeļu tautas 
namā biedrību „Ābeļzieds”, Aknīstes no-
vada Gārsenes pagasta biedrību un ukrai-
ņu biedrības „Javirs” sadraudzības pasā-
kums kopā ar Ābeļu tautas nama pašdar-
bības kolektīviem

20.05. plkst. 10.00  Klubiņā „Ābeļ-
zieds” nodarbība ziedu tamborēšanā un 
adīšanā

27.05. plkst. 10.00  Klubiņa „Ābeļ-
zieds” darba sezonas noslēguma pasā-
kums

Dignājas pagasts
25.05. Daugavas svētki Dignājā
plkst. 11.00 Daugavas svētku atklāša-

na Daugavas krastā pretī Vandānu pieturai
plkst. 11.15 Svētku gājiens līdz Dignā-

jas pagasta pārvaldei, ziedu viļņa izveide.
plkst. 11.30 Daugavas svētku Gada-

tirgus atklāšana pie Dignājas pagasta pār-
valdes

plkst. 11.00 – 14.00 Darbosies tirgus, 
kura laikā varēs iepirkties, piedalīties atrak-
cijās, loterijā, skatīties priekšnesumus

plkst. 14.00 Svētku noslēguma kon-
certs „Manai Daugavai” pie Dignājas pa-
gasta pārvaldes

plkst. 21.00 Vasaras sezonas atklāša-
nas zaļumballe Dignājas pagasta brīvda-
bas estrādē kopā ar grupām „Otra Puse” 
(Rīga) un „Airi” (Līvāni)

Kalna  pagasts
15.05. plkst. 18.00  Lekcija  „Veselības 

saglabāšana  šajā ķimizētajā, stresainajā, 
pārveidotās pārtikas un tehnosmosa laik-
metā”. Sarunu vadīs – bioloģe nutricioloģe 
suplementoloģe, biorezonanses veselības 
pārbaudes kabineta vadītāja Rita Ašmane

16.05. Individuālas konsultācijas
18.05. plkst 11.00 Bruno Groninga 

draugu kopas nodarbība
24.05. plkst. 13.00 Pēcpusdiena se-

nioriem

Leimaņu pagasts
31.05.  11.00  Mežgales kultūras 

namā Bērzgala pamatskolas un Leimaņu 
tautas nama atskaites concerts

Rubenes pagasts
19.05. plkst. 11.00 Rubenes brīvda-

bas estrādē un parkā „Gimenes diena – 
bērnu un jauniešu svētki”

20.05. plkst. 16.00 Rubenes kultūras 
namā  „Liliputu cirks” (Ukraina)

Zasas pagasts
18.05. plkst. 18.00 Deju koncerts 

„Visas puķes vainagā”. Piedalās Zasas 
v-skolas un Zasas kultūras nama deju 
kolektīvi, vadītāja Daiga Ģeidāne.Viesi- 
Viesītes kultūras pils VPDK „Augšzeme”. 
Pēc koncerta balle kopā ar Jāni Ancānu.

26.05. plkst. 17.00 Liliputu cirks

Citas aktivitātes:
17.05. plkst. 9.00 Dignājas pamatsko-

las 9. klases pēdējais zvans
19.05. plkst. 14.00 Dignājas baznīcā 

Vasras Svētku Dievkalpojums
28.05. plkst. 12.00  Dignājas pamat-

skolas pirmskolas grupiņas „Ezīši” izlai-
dums

20.05. – 10.06. Dignājas pamat-
skolas zālē izstāde „Dignājieši Dzies-
mu un Deju svētkos laika griezumā”

maijā  Zasas kultūras nama izstā-
žu zālē Zasas Mākslas skolas filiāles 
audzēkņu darbu izstāde un Timpu 
ģimenes izstāde „250 kaķīši 250 krū-
zītēš”

maijā Rubenes kultūras namā  
foto izstāde „Jēkabpils novada sakop-
tākais pagasts 2012”

07.05. – 31.05.  Ābeļu Tautas 
namā Ābeļu pamatskolas bērnu zīmē-
jumu izstāde  

15.05. – 15.06. Kalna bibliotēkā 
Pētera Baloža (Leimaņu pag.) kolekci-
jas „Vardes, vardītes” izstāde


