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NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

It kā parasta parādība laukos, ka 
pašvaldības pēdējos gados, izveidojot 
novadus, vienlaicīgi tika arī pie iespējas 
iesaistīties projektos un piesaistīt Eiro
pas Savienības (ES) naudu. Jēkabpils 
novads sekmīgi apguva gan valsts dotā
cijas 200 000 latu apmērā katram pagas
tam novadu veidošanās procesā, gan 
ES līdzekļus  ekonomikas dažādošanas 
aktivitātēs 140 000 latu katram pagastam 
ko administrēja LAD, gan sekmīgi turpina 
darbību LEADER projektos. ERAF pro

Tuvojas rudens, 
darbi notiek, 
bet rezultāti  
kopējo ainu 
laukos 
nemaina

jektos sakārtoti 4 ciematu ūdenssaimnie
cība un 3 ciematos ir apstiprināti projekti 
un uzsākta to realizācija, papildus dome 
ir pieņēmusi lēmumu par vēl 3 ciematu 
ūdenssaimniecību tehniski ekonomisko 
pamatojumu izstrādi, sagatavoti arī pro
jekti sadzīves atkritumu izgāztuvju rekul
tivācijai.

Visi šie projekti prasa līdzfi nansē
jumu un kredītus to priekšfi nansēšanai. 
Vienlaicīgi krasi samazinās iedzīvotāju 
skaits novadā, kas palielina šo projektu 
atmaksāšanas riskus.

Pašvaldības infrastruktūras sakārto
šana, diemžēl, neveicina iedzīvotāju dzī
ves vietas izvēli par labu laukiem vairāku 
iemeslu dēļ:

1. Nav kvalitatīvu ceļu uz  attīstības 
centriem, kur ir kaut neliela perspektīva 
atrast  darbu;

2. Mājokļu siltināšanas u.c. atbal
sta veidi nav pietiekoši efektīvi, lai laukos 
veidotos kvalitatīvs dzīvojamais fonds;

3. Ekonomikas dažādošanas un 
darba vietu veicinošās programmas lau
kos arī ir neefektīvas.

Top ES fondu un Latvijas nacionālā 
programma 2014. – 2020. gadam, kur 
pagaidām šiem iemesliem, kāpēc lau
kos samazinās iedzīvotāju skaits,  nav 

redzams risinājums.
Pašvaldība savu fi nanšu resursu  ro

bežās vēl šogad plāno atsevišķu infra
struktūras objektu uzlabošanu un vēlas 
par tiem informēt iedzīvotājus, kā  arī 
ieskicēt  dažus uzdevumus, ko ceram 
īstenot tuvākajos gados, ja iedzīvotāji un 
deputāti to atbalstīs.

Vēl šogad plānojam atrast līdzekļus 
sekojošiem objektiem:

1. Vandānu daudzdzīvokļu māju 
„Vārpas” un „Veldres” teritorijas labiekār
tošanai (asfaltēšana un stāvlaukums);

2. Dignājas pamatskolas pirm
skolas grupu ēkas iekšējo inženiertīklu 
rekonstrukcija;

3. Zasas pagasta pārvaldes vecās 
ambulances ēkas pieslēgšana centrālap
kurei; 

4. Telpu remonts Kalna pagasta 
kultūras namā Mežzemes bibliotēkas iz
vietošanai šajā ēkā;

5. Mežviju mājas jumta rekons
trukcija Mežgales ciematā.

Protams, jāpabeidz uzsāktie projek
ti – telpu remonts Zasas administratīvajā 
ēkā un vidusskolas galvenajā korpusā.

2013. gadā galvenie darbi varētu 
saistīties ar uzsāktiem ūdenssaimniecī
bas projektiem un izstrādātiem atkritumu 
izgāztuvju rekultivācijas projektiem.

Galvenais mērķis citās jomās būtu:  
turpināt Zasas vidusskolas materiālās un 
telpu bāzes uzlabošanu, kā arī, ja tiks  iz
sludināti pieteikumi ēku siltināšanai, tad 
prioritārie objekti varētu būt ēka „Mežvi
jas” Mežgalē, aptiekas un ģimenes ārsta 
prakses vieta Zasā, sociālā māja (bijusī 
skola)  Dubultos.

šīs informācijas mērķis ir – atkār-
toti saņemt iedzīvotāju, iestāžu, pār-
valžu atbalstu vai korekcijas šiem at-
tīstības programmas objektiem, vai arī 
ieteikumus izvirzīt jaunus, konkrētākus 
mērķus un objektus.

Bez šiem objektiem, protams,  tiks 
realizēti   atbalstītie LEADER projekti un 
citi darbi. Tomēr ir ļoti  vēlams, lai par 
aktualitātēm tiktu runāts tagad, jo pēc 1. 
oktobra sāksies reāls darbs pie budžeta 
plānošanas un tehniskās dokumentāci
jas izstrādes objektiem.

j. Subatiņš,
Jēkabpils novada izpilddirektors

nominācijas „Sakoptākais pagasts” laureāts – Rubenes pagasts. 
Par konkursa norisi lasiet 8. – 10. lpp.
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Avārijas situācija ar Rubeņu skolas bijušo 
internāta ēku jānovērš 

Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžeta 
izpilde uz  30.06.2012.

 Pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 2. 
punktu, 72. pantu, LR Ministru kabineta 
05.05.2010. noteikumiem Nr. 413. „No
teikumi par publiskajaiem pārskatiem”, 
„Likums par budžetu un finanšu vadību” 
14. panta 3. daļu Jēkabpils novada paš
valdība sagatavoja publisko pārskatu 
par 2011. gadu.

Publiskā pārskata saturs:
Ievads – novada vadības ziņojums.
1. Jēkabpils novada pašvaldība – 

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2011. gada publisko pārskatu

Jēkabpils novada pašvaldības kon
solidētie (tas ir – izslēgti savstarpējie da
rījumi) pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 
Ls 2761860, pusgadā ieņēmumi izpildīti 
par Ls 1587688 jeb 57,49%. Kopā no
vadā ieņēmumi no nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi plānoti 178608,  ieka
sēti uz 30.06.12. – Ls 124312 jeb 69,60%; 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
plānoti Ls 5576, iekasēti uz 30.06.12 
– Ls 2523 jeb 45,25%; nekustamā īpa
šuma nodokļa par mājokļiem plānoti Ls 

vispārīgs raksturojums, pašvaldības ies
tādes, personāls.

2. Pašvaldības darbības rādītāji – 
2011. gada pamatbudžeta, speciālā 
budžeta izpilde un 2012. gada plānotais 
budžets.

3. Pašvaldības nekustamā īpašuma 
novērtējums.

4. Pašvaldības kapitāla vērtība un 
paredzētās tā izmaiņas.

5. Pašvaldības finanšu saistības – 
aizņēmumi, galvojumi.

6. Pasākumi teritorijas attīstības plā
na īstenošanā.

7. Komunikācija ar sabiedrību un  
pielikumi.

Ar Jēkabpils novada pašvaldības 
2011. gada  publisko pārskatu var ie
pazīties Jēkabpils novada mājas lapā 
jekabpilsnovads.lv un pagastu bibliotē
kās.

A. Raginska,
Finanšu un ekonomikas nodaļas 

vadītāja  

6386, iekasēti uz 30.06.12. – Ls 5085 jeb 
69,07%. Jēkabpils novada pašvaldības 
konsolidētie pamatbudžeta izdevumi 
plānoti Ls 3289639, pusgadā izdevumi 
izpildīti par Ls 1632914 jeb 49,64%. Bu
džeta izdevumu segšanai iekļauti naudas 
līdzekļu atlikumi uz gada sākumu.

Plašāk ar novada pašvaldības kon
solidēto  pamatbudžetu  var iepazīties 
Valsts kases mājas lapā.

Pašvaldības budžetā saņemtie 
transferti ir maksājumi, ko novada dome 

saņem no valsts budžeta un citām paš
valdībām. Administrācijas ieņēmumos ie
skaita visu novada iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, dotāciju no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda,  valsts mērķdotā
ciju pedagogu algām un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 
dotāciju skolu interešu izglītībai, dotāciju 
pirmklasnieku ēdināšanai, dotācija inter
neta nodrošināšanai pašvaldību bibliotē
kās, līdzekļi projektu īstenošanai. 

 

Rādītāja nosaukums

Ābeļu pagasta 
pārvalde

Dignājas pagasta 
pārvalde

Dunavas pagasta 
pārvalde

Kalna pagasta 
pārvalde

Gada plāns Izpilde Gada 
plāns Izpilde Gada 

plāns Izpilde Gada plāns Izpilde 

Kopā ieņēmumi 308605 189403 231221 159200 204396 129537 102146 57499
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 0 0 0 0 0 0 0 0

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 31634 20544 14163 9995 19261 13490 31281 21504

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām 3060 1407 130 72 352 174 201 71

Nekustamā īpašuma 
nodoklis par mājokļiem 1573 1314 557 454 836 668 896 664

Nenodokļu ieņēmumi 4200 1517 44650 44634 170 561 780 544

Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 36500 20967 10710 6442 23650 13620 8385 4748

t.sk. ieņēmumi par 
dzīvokļu un komunālajiem 
pakalpojumiem

28000 17627 4800 3158 19200 11441 6000 3703

Pašvaldības iestāžu 
saņemtie transferti no 
augstākas iestādes

231638 143654 161011 97603 160127 101024 60603 29968

Kopā izdevumi 313630 181152 284382 115402 274037 152590 122185 57425

Informācija par novada pašvaldības iestāžu budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 30.06.2012. apkopota tabulā

Jēkabpils novada iestāžu pamatbudžeta izpilde uz 30.06.2012.
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turpinājums 4. lpp.

Vispārējie valdības dienesti 28640 13021 28050 11469 36773 15758 25200 9758

Sabiedriskā kārtība, drošība 0 0 0 0 0 0 1582 410
Ekonomiskā darbība 31940 14598 18179 7770 10095 5120 6778 2935
Vides aizsardzība 12400 7475 18905 895 22936 552 4277 3206
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 67240 33024 44863 9595 110945 90269 24303 6931

Veselība 0 0 2036 825 0 0 1970 1057
Atpūta, kultūra 27190 11853 26956 10891 24855 10201 43750 25866
Izglītība 119600 87396 123488 61524 60613 26697 5400 4514
Sociālā aizsardzība 26620 13785 21905 12433 7820 3993 8925 2748

Rādītāja nosaukums

Leimaņu pagasta 
pārvalde

Rubenes pagasta 
pārvalde

Zasas pagasta 
pārvalde Administrācija

Gada 
plāns Izpilde Gada 

plāns Izpilde Gada 
plāns Izpilde Gada 

plāns Izpilde 

Kopā ieņēmumi 201867 109528 305466 183274 502423 281366 2269923 1326914

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 0 0 0 0  904659 465660

Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi 21373 15959 37375 28097 23521 14723 0 0

Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām 171 168 271 114 1391 517 0 0

Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem 448 298 948 876 1128 811 0 0

Nenodokļu ieņēmumi 60521 21011 2050 893 26056 25433 71101 71481

Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 10840 5309 18740 8777 85861 48986 15019 11103

t.sk. ieņēmumi par dzīvokļu un 
komunālajiem paklpojumiem

6000 3516 4000 3460 52000 28778 0 0

Pašvaldības iestāžu saņemtie 
transferti no augstākas iestādes 108514 66783 246082 144517 364466 190896 1279144 778670

Kopā izdevumi 236867 99904 329335 147680 513740 249584 2579650 1478210
Vispārējie valdības dienesti 35418 18069 40571 17335 37422 14062 1488763 843549
Sabiedriskā kārtība, drošība 0 0 725 302 0 0 1829 912
Ekonomiskā darbība 26741 8826 3112 863 17008 7925 69530 32841
Vides aizsardzība 3800 297 27702 12246 18383 8679 0 0
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 44275 7910 18646 4483 111278 38200 585925 354075

Veselība 300 53 8803 2333 0 0 0 0
Atpūta, kultūra 40695 18713 61254 26691 47644 20812 82720 55242
Izglītība 58938 33334 142263 72132 245213 141906 213593 124738
Sociālā aizsardzība 26700 12702 26259 11295 36792 18000 137290 66853

Sagatavoja Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja A. Raginska

Atgādinām, ka 11.12.2007. Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 844 „Noteikumi 
par valsts nodevu par informācijas sa
ņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” nosaka 
valsts nodevu apmērus par informācijas 
saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra (turp
māk – reģistra) (par izziņām par deklarēto 
dzīvesvietu, par pēdējo dzīvesvietu u.c.):  
Valsts nodevu apmēri:

1. persona, kura vairāk nekā divas 
reizes kalendāra gadā saņem visu reģis

Iedzīvotāju ievērībai!
trā esošo informāciju (papīra formā) par 
sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 
18 gadiem, – 5 lati; 

2. persona, kura vairāk nekā divas 
reizes kalendāra gadā saņem visu reģis
trā esošo informāciju (papīra formā) par 
aizbildnībā vai aizgādnībā esošo perso
nu, –5 lati; 

3. persona, kura saņem informāciju, 
kas parakstīta ar drošu elektronisko pa
rakstu, – 4 lati; 

4. informācijas saņemšana papīra 
formā, ja tā sagatavota pēc informā cijas 
pieprasītāja norādītiem kritērijiem: 

4.1. piecu darbdienu laikā par da
tiem par vienu personu – 3 lati; 

4.2. vienas darbdienas laikā par da
tiem par vienu personu – 6 lati; 

4.3. divu stundu laikā par datiem par 
vienu personu – 10,50 latu; 
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turpinājums no 3. lpp.
5. informācijas saņemšana tiešsaistes 

datu pārraides režīmā, ja tā sagatavota 
pēc informācijas pieprasītāja norādītiem 
kritērijiem: 

5.1. akreditētam uzticamam sertifi
kācijas pakalpojumu sniedzējam par da
tiem par vienu personu – 0,35 lati; 

5.2. citām personām, kas nav minē
tas 5.1. punktā, par datiem par vienu per
sonu – 0,80 latu; 

6. informācijas saņemšana triju darb
dienu laikā par datiem par vienu personu, 
ja tā sagatavota pēc informācijas piepra
sītāja norādītiem kritērijiem un parakstīta 
ar drošu elektronisko parakstu, – 1,50 
latu; 

7. statistiskas informācijas rakstiska 
saņemšana par vienu A4 formāta lappusi 
– 1,15 latu.

8. Valsts nodevas apmēru samazina 
par 50 procentiem, ja informāciju, kas 
sagatavota pēc informācijas pieprasītāja 

norādītiem kritērijiem, pieprasa: 
8.1. represētā persona; 
8.2. aizbildnis, aizgādnis par aizbild

nībā vai aizgādnībā esošo personu.
9. No valsts nodevas samaksas ir at

brīvotas šādas personas: 
9.1. invalīdi; 
9.2. Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 
9.3. pensionāri, kuru pensijas ap

mērs nepārsniedz valstī noteikto mini
mālo darba algu; 

9.4. personas ar zemiem ienāku
miem, kuras atzītas par trūcīgām Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā; 

9.5. personas, kurām dokuments 
zudis no personas gribas neatkarīgu ie
meslu dēļ – nelaimes gadījumā vai pret
tiesiskas rīcības rezultātā.

Valsts nodeva jāsamaksā pirms in
formācijas saņemšanas. Tas nozīmē, ka, 
personai, nākot uz pašvaldību pieprasīt 

izziņu par deklarēto dzīvesvietu, vai par 
pēdējo dzīvesvietu, uz pieprasīšanas 
brīdi jau jābūt apliecinājumam par valsts 
nodevas samaksu. Valsts nodevu ieskai
ta valsts pamatbudžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase  
Reģistrācijas nr. 90000050138  
Konta nr. LV05TREL1060140918300  
Saņēmēja iestāde: Valsts kase  
BIC kods: TRELLV22

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrī
vojumu no valsts nodevas samaksas, 
personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai 
faktu apliecinošu dokumentu. Neskaidrī
bu gadījumā Jums konsultācijas sniegs 
pagastu pārvaldēs vai Jēkabpils novada 
pašvaldībā.

Informāciju sagatavoja Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada pašvaldības 

sekretārs – arhivārs

PRojeKtu jAunumI PAšvALDībĀ

ESF līdzfinansētie projekti pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai
Noslēdzas projekta „būvinženiera 

piesaiste jēkabpils novada pašvaldī-
bā”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0./10/
IPIA/VRAA/013 īstenošana. Projekta ie
tvaros pašvaldības darbā bija piesaistīts 
būvinženieris Sandris Dimants. Kādu la
bumu no īstenotā projekta esam guvusi? 
Izpilddirektors J. Subatiņš: „Pateicoties 
projektam, pašvaldībā darbu uzsāka ne
pieciešams speciālists – būvinženieris.” 
Izpilddirektors arī uzskata, ka budžets 
tika atslogots, jo speciālista atalgojumi 
un darba vietas iekārtošana tika segti no 
projekta budžeta līdzekļiem. Nozīmīgs 
ir ieguvums, ka projekta aktivitāšu ietva
ros bija iespējams organizēt  S. Dimanta 
apmācības profesionālo kompetenču 
pilnveidei. Jautājot S. Dimantam par labu
miem, viņš pārliecinoši atbild, ka iespēja 
papildināt zināšanas ir būtisks ieguvums. 
Īpaši atzīmē faktu, ka apmācību tēmas un 
seminārus izvēlēties varēja viņš pats. Se
mināru apmeklējuma rezultātā Sandris ir 
ieguvis padziļinātas zināšanas praktiskajā 
būvniecībā, jo seminārus vadīja lektori, 
kuri ir praktizējoši būvniecības speciālisti. 

S. Dimants: „Bez tam liels 
ieguvums ir tas, ka semi
nāros bija iespēja saņemt 
likumu un normatīvo aktu 
vienkāršotu skaidrojumu, 
kas atvieglo to pielietoša
nu, un tas manā darbā ir 
svarīgi.” Kopš 2010. gada 
19. jūlijā Ir pagājuši 24 mē
neši, īstenotas visas aktivi
tātes. Tagad, pēc projekta 
noslēguma, būvinženieris turpinās savu 
darbu un pildīs iesāktos pienākumus. Ko
pējais projekta budžets ir 15 822,00 Ls, 
Eiropas Savienības līdzfinansējums 100% 
apjomā. Projekta mērķis bija paaugstināt 
Jēkabpils novada pašvaldības administra
tīvo kapacitāti, un tas ir sasniegts.

Projekta „jēkabpils novada pašval-
dības attīstības plānošanas dokumen-
tu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

ekonomiskai novada attīstībai”, Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 īsteno
šanā aktuālākais šajā periodā ir iepirkuma 
veikšana ekspertu pakalpojumam Terito
rijas plānojuma izstrādei. Pēc iepirkuma 
rezultātu izvērtēšanas tiks slēgts līgums 
un tad varēs uzsākt šī attīstības plānoša
nas dokumenta izstrādi. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 34054,00 Ls un 
ESF finansējums ir 100% apjomā. 

Kopš šā gada aprīļa Rubeņu, Leima
ņu un Kalna pagastos notiek ūdenssaim
niecības attīstības projektu īstenošana.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīs
tība Rubenes pagasta Rubeņu ciemā”, 
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/108/002, vadītāja Intra Kurme in

Aktualitātes ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanā
formē, ka ir 
veikts iepirkums 
un drīzumā tiks 
slēgts līgums 
par būvdarbu 

veikšanu. Viņa stāsta, ka jau vasaras no
galē plānots uzsākt būvdarbus. Saistībā 

ar šī projekta īstenošanu, iedzīvotāji tiek 
lūgti būt saprotošiem un pieciest neērtī
bas, kuras sagādās projekta ieviešana. 
Projekta rezultātā uzlabosies dzeramā 
ūdens kvalitāte un samazināsies vides 
piesārņojums.

Projektu „Ūdenssaimniecības at
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tīstība Jēkabpils novada Leimaņu pa
gasta Mežgales ciemā”, vienošanās Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/146/024, un 
„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils 
novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 
vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/149/026, ietvaros notiek tehnisko 
projektu izstrāde, ko veic SIA „Belss”. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīs-
tība jēkabpils novada Leimaņu pagas-
ta mežgales ciemā” rezultātā Mežgales 
ciemā iedzīvotājiem būs nodrošināts 
kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais 
ūdens, kā arī samazināti ūdens zudumi 
Mežgales ciema ūdenssaimniecībā. Dze
ramā ūdens kvalitāte uzlabosies, nomai
not ūdensapgādes tīklus. Patērētāji ūdeni 
saņems no jaunizveidotā un rekonstruētā 
urbuma. Samazināsies duļķainības un 
dzelzs saturs. Projekta plānotās kopējās 
izmaksas ir Ls 136,962.69. ERAF līdzfi

nansējums sastāda 85% no attiecināma
jām izmaksām. 

Kalna pagastā projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība jēkabpils no-
vada Kalna pagasta vidsalas ciemā” 
rezultātā uzlabosies ūdenssaimniecības 
pakalpojumu kvalitāte. Tā ietvaros pa
redzēta pašteces kanalizācijas kolekto

ra jaunizbūve 350 m garumā un vienas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve. 
Projekta kopējās plānotās attiecināmās 
izmaksas ir 150452,78 Ls. ERAF līdzfi
nansējums sastāda 85% no attiecināma
jām izmaksām. 

Skolām augustā tiks piegādāti sta-
cionārie datori.

Četrās Jēkabpils novada izglītības 
iestādēs noslēgumam tuvojas projekta 
„Izglītības iestāžu informatizācija”, vieno
šanās Nr. 2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/
IPIA/VIAA/556, īstenošana. Līdz šim Dig
nājas, Rubeņu un Bērzgala pamatskolās 
un Zasas vidusskolā ir izveidoti lokālie 
tīkli un piegādāti multimediju aprīkoju
ma komplekti. 15. augusts ir apstiprinā
tais datums, kad paredzēta stacionāro 
datoru piegāde. Projekta budžets ir LVL 
39649,98. Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds finansē projektu 100% apjomā. 

Dignājas pamatskola gatavojas 
septembra pēdējā nedēļā uzņemt vie
sus no Comenius daudzpusējās part
nerības projekta „european Chamber 
music” partneru valstīm – Itālijas, Polijas, 
Lietuvas, Spānijas un Turcijas. Lietuvas 
partneri plāno ierasties kopā ar saviem 
skolēniem. Līdz šim starptautiskās pro
jekta sanāksmes ir bijušas Foligno pilsētā 
Itālijā, Murcijas pilsētā Spānijā un Lodzas 
pilsētā Polijā. Dignājas, Ābeļu un Duna
vas skolotājiem ir bijusi iespēja viesoties 
skolās, tikties ar saviem kolēģiem, skolē
niem un viņu vecākiem, baudīt skolēnu 
sagatavotos koncertus, apmeklēt kultūr
vēsturiskas vietas, iepazīt šo valstu kultū
ru. Tagad norit sagatavošanās darbs sa

Dignājas skolā gatavojas uzņemt viesus

nāksmei Latvijā. Tās uzdevumi ir pārrunāt 
izvēlētā kopīgā mūzikas repertuāra ap
guvi un ierakstu organizēšanu,  izstrādāt 
uzmetumu jaunam kopīgam projektam, 
novērtēt projekta kvalitāti. Mūsu uzde
vums ir sagatavoties viesu uzņemšanai, 
nodrošināt kvalitatīvu darba programmu, 
iesaistīt darbā skolēnus, vecākus, skolo
tājus, aicināt  vietējos partnerus būt aktī
viem un  piedalīties pasākumos. Šis pro
jekta posms ir liels izaicinājums Dignājas 
skolas kolektīvam un skolēniem. Projektā 
svarīgas ir ne tikai starptautiskās aktivitā

tes, bet artī vietēja mēroga darbošanās. 
Paldies Dignājas, Ābeļu un Dunavas sko
lu vadītājiem, skolotājiem, skolēniem un 
tiem vecākiem, kuri iesaistījās, lai atbals
tītu savus bērnus pagājušā mācību gadā. 
Visi aktīvi darbojās, meklējot informāciju 
par partneru valstīm, veidoja prezentāci
jas, gatavoja Ziemassvētku apsveikumus, 
piedalījās balsojumā par labāko logo un 
projekta simbolu, apguva partneru valstu 
mūziku, iekārtoja Comenius stūrīti, kurā 
krājas projekta laikā savāktie un izstrādā
tie materiāli. Ceru, ka septembrī spēsim 
visi mobilizēties, lai šoreiz uzņemtu viesus 
savās mājās un radītu citu valstu pārstāv
jiem pozitīvas emocijas par Latviju, cilvē
kiem, mūsu kultūru.  

Noslēdzies pieaugušo izglītības projekts
kur ir ievietota visa in
formācija par projektu 
un tā rezultātiem. In
formācija ir angļu un 
latviešu valodās.

Sirsnīgs paldies tiem speciālistiem, 
kuri palīdzēja veikt organizatorisko darbu, 
atbalstīja pasākumu un citu aktivitāšu īs
tenošanu. Bez grāmatvedes B. Vaivodes, 
lietvedības nodaļas atsaucīgajām kolē
ģēm A. Bolužas un I. Kalniņas, padom
devēja A. Vanaga un vadības atbalsta šo 
projektu īstenot nebūtu iespējams. Īpašu 
pateicību ir pelnījusi Rubenes kultūras 
nama vadītāja I. Tomāne, kura uzņēmās 
lielu darba daļu, meklēja radošus risinā
jumus un organizēja partneru uzņem
šanu Latvijā 2011. gada maijā. Ceru, ka 
iedzīvotāji, kuri apmeklēja apmācības, 

sanāksmes, pasākumus, ieguva sev ne
pieciešamo informāciju un zināšanas. 
Jaunu pieredzi apguva starptautisko mo
bilitāšu dalībnieki G. Audzītis, E. Meņķis, 
I. Tomāne, A. Boluža, A. Vanags, B. Vai
vode, I. Šķesteris M. Urbāns, J. Subatiņš, 
S. Dimants, I. Blumberga, I. Daņiļeviča, 
R. Jaudzems. Ilvijas izveidotais biznesa 
plāna paraugs ieguva īpašu nozīmi citu 
rezultātu vidū, tas ir ievietots gala publi
kācijā. Paldies visiem dalībniekiem par 
aktīvu sagatavošanās darbu pirms starp
tautiskajām sanāksmēm, par saturīgajām 
un atraktīvajām prezentācijām, par aktīvu 
komunikāciju ar citiem dalībniekiem. Lai 
visiem turpmāk ir motivācija pilnveidot 
savas svešvalodu zināšanas, lai ir vēlme 
būt atvērtiem sadarbībai un inovatīvām 
idejām! 

Kopā ar partneriem – pieaugušo izglī
tības piedāvātājiem no Spānijas, Turcijas, 
Skotijas (Lielbritānija) un Somijas – Jē
kabpils novada pašvaldība kopš 2010.
gada īsteno ES Mūžizglītības program
mas mācību partnerību projektu „Com
tour”. Augustā projekts noslēdzas. Tā 
mērķis ir sasniegts; ir īstenotas visas plā
notās aktivitātes. Veikti atbalsta pasāku
mi pagastos, lai aktivizētu jebkāda veida 
uzņēmējdarbību mūsu teritorijā, veicinātu 
vietējā potenciāla izmantošanu tūrisma 
jomā. Visu partneru kopīgo projekta gala 
produktu – publikāciju, kas ir angļu va
lodā, ievietosim pašvaldības mājas lapā 
un ar to varēs iepazīties visi interesenti. 
Jau tagad ar to var iepazīties, izmanto
jot European Shared Treasure sistēmu 
http://www.europeansharedtreasure.eu/, 
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Tiek uzsākts jauns sadarbības projekts
Jūlijā domes sēdē deputāti vienprā

tīgi atbalstīja jauna Mūžizglītības prog
rammas Comenius apakšprogrammas 
„Reģionālās partnerības” projekta “Cross 
border cooperation between regions in 
Latvia and Romania to improve educa
tional offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadar
bība starp regioniem Latvijā un Rumānijā 
izglītības piedāvājuma uzlabošanai” Nr. 
20121LV1COM1303584 1 īstenošanu 
un līdzfinansējuma piešķiršanu. Esam vie
na no piecām pašvaldībām Latvijā, kura 
ieviesīs šāda veida projektu. Ideja radās 
2010. gadā, kad apmeklēju kontaktu vei
došanas semināru Tallinā. Tā kā mums ar 
rumāņiem ir vairākas līdzīgas problēmas, 
tad arī kopā ar kolēģi Manuelu Gherorghi 
sākām strādāt pie projekta iesnieguma iz
veides. Pagājušā gadā mūsu idejas netika 
atbalstītas, bet šogad projekts vērtēšanā 
saņēma 90 punktus no 100 iespējamiem. 
Projektā bez Jēkabpils novada un Vulca
na Bai pašvaldībām ir iesaistītas Zasas un 

Ion Mares skolas, Rubeņu kultūras nams 
un skolēnu vecāku organizācija „Asocia
tia Comunelor din Romania”. Plānots, ka 
jau šogad oktobrī partneri ierodas Latvi
jā. Tātad, priekšā nopietns un saspringts 
darbs kopīgās sanāksmes organizēšanai. 
Projekta ietvaros paredzētas tādas vietē
jās aktivitātes kā apmācības skolotājiem, 
vasaras akadēmija skolēniem, brošūras 
izveide un druka, izstādes veidošana, iz
glītības procesa integrācijas atbalsta pa
sākumu īstenošana, kā arī 24 starptautis
kās mobilitātes. 

Ceru, ka pašvaldības deputāti, spe
ciālisti, Zasas vidusskolas vadība, peda
gogi, skolēni un viņu vecāki, Rubenes 
kultūras nama interešu izglītības peda
gogi būs aktīvi, radoši un ieinteresēti līdz
dalībai projektā. Pirmais darbs ir projekta 
uzsākšana, komandas veidošana, projek
ta vadības sistēmas izveide un gatavoša
nās pirmā semināra organizēšanai, kā arī 
partneru uzņemšanai.  

Informāciju sagatavoja 
G. Dimitrijeva,

projektu koordinatore 

Finansējuma avots eiro %

Kopējais projekta budžets Comenius apakšprogramma, 
Jēkabpils novada pašvaldība

45 820,00

Finansējums vismaz 24 mobilitātēm Comenius apakšprogramma 19 200,00 100%

Nemobilitāšu aktivitātes 
(apmācības, pasākumi, izstāde, 
izdevumi) kopā

Comenius apakšprogramma 19 965,00 75%

Jēkabpils novada pašvaldība 6 655,00 25%

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Jēkabpils novada pašvaldības noli
kums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1., 5.2., 5.3.,  5.4., 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. pun
ktu jaunā redakcijā:

„5.1. Ābeļu pagasta pārvalde (reģis
trācijas  Nr. 90000045796, adrese „Pagast
māja”, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils no
vads);

5.2. Dignājas pagasta pārvalde (reģis
trācijas Nr. 90000045461, adrese „Kame
nes”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads);

5.3. Dunavas pagasta pārvalde (reģis
trācijas Nr. 90000045298, adrese „Kasta
ņi7”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads);

5.4. Kalna pagasta pārvalde (reģistrā
cijas Nr. 90000024559, adrese „Atvari”, Kal
na pagasts, Jēkabpils novads);

5.5. Leimaņu pagasta pārvalde (reģis
trācijas Nr. 90000046128, adrese „Mežga
le”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils 
novads);

5.6. Rubenes pagasta pārvalde (reģis

2012. gada 24. maijā

Precizētie saistošie noteikumi Nr. 8
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 24.05.2012. sēdes lēmumu Nr. 209 (protokols Nr. 8).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes 26.07.2012. sēdes lēmumu Nr. 247 (protokols Nr. 11).

Grozījumi jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija 
saistošajos noteikumos nr. 1 

„jēkabpils novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu,
24. pantu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu.

trācijas Nr. 90000046927, adrese Rubeņi, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);

5.7. Zasas pagasta pārvalde (reģistrā
cijas Nr. 90000024347, adrese „Astras”, Za
sas pagasts, Jēkabpils novads);

5.8. Jēkabpils novada pašvaldība, 
turpmāk – pašvaldības administrācija, (re
ģistrācijas Nr. 90009116789, adrese Rīgas 
iela 150a, Jēkabpils);

5.9. Ābeļu pamatskola (reģistrācijas Nr. 
90000045796, adrese „Ābeļu pamatsko
las”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);

5.10. Bērzgala pamatskola (reģistrāci
jas Nr. 90000047763, adrese Bērzgala sko
la, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads);

5.11. Dignājas pamatskola (reģistrāci
jas Nr. 90000046984, adrese Dignāja, Dig
nājas pagasts, Jēkabpils novads);

5.12. Dunavas pamatskola (reģistrā
cijas Nr. 90000047405, adrese „Dunavas 
skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkab
pils novads);

5.13. Rubenes pamatskola (reģistrāci
jas Nr. 90002256584, adrese Rubeņi, Rube
nes pagasts, Jēkabpils novads);

5.14. Zasas vidusskola (reģistrācijas 

Nr. 90000027841, adrese Zasa, Zasas pa
gasts, Jēkabpils novads).”

2. Izteikt 5.16., 5.17., 5.18.,  5.19., 
5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25., 5.26., 
5.27., 5.28., 5.29., 5.30., 5.31., 5.32. punktu 
jaunā redakcijā:

„5.16. Ābeļu tautas nams (reģistrācijas 
Nr. 90000047566, adrese „Pagastmāja”, 
Brodi,  Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);

5.17. Dunavas kultūras nams (reģis
trācijas Nr. 90000047477, adrese „Dunavas 
skola”, Dunava, Dunavas pagasts, Jēkab
pils novads);

5.18. Kalna kultūras nams (reģistrāci
jas Nr. 90000028480, adrese „Zītari”, Du
bulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);

5.19. Leimaņu tautas nams (reģistrā
cijas Nr. 90000047778, adrese „Leimaņi”, 
Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads);

5.20. Rubenes kultūras nams (reģis
trācijas Nr. 90002256601, adrese Rubeņi, 
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads);

5.21. Zasas kultūras nams (reģistrāci
jas Nr. 90000027930, adrese Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads);

5.22. Ābeļu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 
90000047532, adrese „Pagastmāja”, Brodi, 
Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads);

5.23. Dignājas bibliotēka (reģistrācijas 
Nr. 90000046946, adrese „Vārpas”, Dignā
jas pagasts, Jēkabpils novads);

5.24. Dunavas bibliotēka (reģistrācijas 
Nr. 90000047458, adrese „Dunavas skola”, 
Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils no
vads);

5.25. Kalna bibliotēka (reģistrācijas 
Nr. 90000028512, adrese „Atvari”, Vidsala, 
Kalna pagasts, Jēkabpils novads);

5.26. Leimaņu bibliotēka (reģistrācijas 
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Nr. 90000047725, adrese  „Mežvijas”, Lei
maņu pagasts, Jēkabpils novads);

5.27. Liepu bibliotēka (reģistrācijas Nr. 
90000027911, adrese Liepas, Zasas pa
gasts, Jēkabpils novads);

5.28. Mežzemes bibliotēka (reģistrāci
jas Nr. 90000028527, adrese Sprīdīši, Du
bulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads);

5.29. Rubeņu bibliotēka (reģistrācijas 
Nr. 90002256616, adrese Rubeņi, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads);

5.30. Slates bibliotēka (reģistrācijas 
Nr. 90002256620, adrese  Slate, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils novads);

5.31. Tadenavas bibliotēka (reģistrā
cijas Nr. 90000047481, adrese „Līdumi”, 
Dunava, Dunavas pagasts, Jēkabpils no
vads);

5.32. Zasas bibliotēka (reģistrācijas Nr. 
90000027860, adrese „Astras”, Zasas pa
gasts, Jēkabpils novads).”

3. Izslēgt 5.33.,5.34., 5.51. punktu.
4. Papildināt nolikumu ar 6.7. punktu 

šādā redakcijā:
„6.7. Jēkabpils novada dzimtsarakstu 

nodaļa.”
5. Izslēgt 8.1. punktu.
6. Papildināt nolikumu ar 8.5. un 8.6. 

punktu šādā redakcijā:
„8.5. SIA „Jēkabpils autobusu parks” 

(reģistrācijas Nr. 45403003245, juridiskā 
adrese „Akurāteri”, Salas pagasts, Salas 
novads);

8.6. SIA „Vidusdaugavas SPAAO” (re
ģistrācijas Nr. 55403015551, juridiskā adre
se Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles 
novads).”

7. Izslēgt 9.3. punktu.
8. Izteikt 9.4. punktu jaunā redakcijā:
„9.4. biedrībā „Dvietes senlejas pagas

tu apvienība”.”
9. Papildināt nolikumu ar 10. punktu 

šādā redakcijā:
„Pašvaldības darbinieki tiek pieņemti 

darbā, pamatojoties uz domes apstiprināto 
kārtību par darbinieku atlasi un pieņemša
nu darbā.”

10. Papildināt nolikumu ar 11.1.5., 
11.1.6., 11.1.7. punktu šādā redakcijā:

„11.1.5. apbalvojumu piešķiršanas ko
misija;

11.1.6. interešu izglītības programmu 
un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas 
komisija;

11.1.7. nekustamo īpašumu jautājumu 
izskatīšanas komisija.”

11. Izslēgt 11.2.2. punktu.
12. Izteikt 12. punkta pirmo teikumu 

šādā redakcijā:
„Pastāvīgās komisijas un darba gru

pas darbību reglamentē pašvaldības do
mes apstiprināts nolikums.”

13. Papildināt nolikumu ar 12.1. pun
ktu šādā redakcijā:

 „12.1. Domes priekšsēdētājam un iz
pilddirektoram ir tiesības ar rīkojumu izvei

dot darba grupas un komisijas atsevišķu 
uzdevumu un funkciju izpildei.”

14. Papildināt nolikumu ar 14. punktu 
šādā redakcijā:

„14. Pašvaldībai ir savs ģerbonis un 
karogs, par kuru lietošanu lemj dome.”

15. Izteikt 17.3. punktu šādā redakcijā:
„17.3. saskaņojot ar domes priekšsē

dētāju, paraksta koplīgumu ar visām nova
da teritoriālo organizāciju arodbiedrībām, 
kurās ir apvienojušies vairāk kā vienas 
iestādes darbinieki, un  pašvaldības admi
nistrācijas arodorganizāciju vai darbinieku 
pārstāvi;”

16. Papildināt nolikumu ar 17.15. pun
ktu šādā redakcijā:

„17.15. slēdz domes vārdā darba līgu
mus ar iestāžu vadītājiem atbilstoši domes 
lēmumam par iestādes vadītāja iecelšanu.”

17. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Domes priekšsēdētājs, priekš

sēdētāja vietnieks un citas vēlētas paš
valdības amatpersonas, kā arī izpilddirek
tors  un citi pašvaldības darbinieki saņem 
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu 
saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības no
likumu.”

18. Izslēgt 21.4., 21.5. punktu.
19. Izteikt 22.3. punktu šādā redakcijā:
„22.3. sabiedrisko organizāciju jaunat

nes lietu un politikas jautājumu risnāšanā;”
20. Papildināt nolikumu ar 23.13., 

23.14., 23.15. punktu šādā redakcijā:
„23.13. sniedz priekšlikumus par paš

valdību īpašumu apsaimniekošanu;
23.14. par dzīvojamo telpu izmantoša

nu;
23.15. sniedz atzinumus par pašvaldī

bas nekustamo īpašumu  atsavināšanu;”
21. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Lai nodrošinātu iespēju informēt 

lielāku iedzīvotāju skaitu par pašvaldības 
aktualitātēm un iesaistītu iedzīvotājus jau
tājumu apspriešanā, komitejām ir tiesības 
rīkot izbraukuma komiteju sēdes ārpus 
novada pašvaldības administratīvā centra.”

22. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā: 
„32. Komiteju sēdes notiek katra mēneša 
trešajā ceturtdienā. Dome var vienoties par 
kārtējo komitejas sēžu citu norises dienu, 
kas tiek atspoguļots domes sēdes protoko
lā.”

23. Izslēgt 47. punktu.
24. Izslēgt 50. punkta otro teikumu.
25. Papildināt nolikumu ar 50.1. pun

ktu šādā redakcijā:
„50.1. Sadarbības līgumu slēdz do

mes priekšsēdētājs, informējot par to domi 
kārtējā domes sēdē. Par sadarbības līgu
miem ar ārvalstu institūcijām lemj dome.”

26. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā: 
„53. Domes kārtējās sēdes notiek katra 
mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 11.00.”

e. meņķis, 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Ina mazureviča –  Ābeļi, t. 27166119
modris Pavārs – Dignāja, t. 26483754
Lauris Stikāns – Dunava, t. 28251056
judīte Gaide – Kalna, t. 29196286
Antons tropiks – Leimaņi, t. 29452995
vitauts ostrovskis – Rubeņi, 
t. 65229603
Gatis timofejevs – Rubeņi, t. 28630685
Gunta vanaga – Rubeņi, t. 29530949
tatjana bite – Zasa, t. 26514060

Sertificētie lopkopības 
pārraugi:
valdis Zelčs – Ābeļi, t. 29421580 (piena 
un gaļas govis)
Zeltīte mikulāne – Dignāja, t. 26720440
(piena govis)
Līga Linde – Kalna, t. 28306220 
(piena govis)
Ināra muša – Leimaņi, t. 29519695
(piena govis)
Dace mičule – Leimaņi, t. 65235848
(piena govis)
malda vasaraudze – Rubeņi, 
t. 28628796 (piena govis)
Gundega Grosbārde – Rubeņi, 
t. 26564348 (gaļas govis)
Daina Dimparāne – Zasa, t. 29798091
(piena govis)
Ina Sēle, t. 26312414 (aitas, kazas, 
piena govis – pārraudzība un lineārā 
vērtēšana (eksperts))

Tāpat kā veterinārārstus (kontakti bija 
iepriekšējā avīzē), arī lopkopības pārrau
gus un mākslīgās apsēklošanas tehniķus 
ganāmpulku īpašnieki ir tiesīgi izvēlēties.

Dažus gadus atpakaļ govju skaits 
bija krietni lielāks, tāpēc Latgales CMAS 
iesaldēja vairāk  bioprodukta, kā nepiecie
šams.  Šīs pajetes iespējams iegādāties 
par zemu samaksu (3.05 Ls). Tiek piedā
vāti visu šķirņu buļļi (zināmākie: Kasso, 
Emis Rudi, Fāzers, Alex un daudzi citi), 
taču esiet ļoti uzmanīgi ar radniecību, iz
analizējiet to ar pārraugu! Gan šo lēto buļ
ļu, gan šobrīd stacijā piedāvāto jauno buļ
ļu ražības rādītāji ir pieejami arī pie manis 
(ko uzlabo un par cik uzlabo).

Lai novada cilvēkiem būtu ievērojami 
mazāki izdevumi, saskaroties ar dzīvnie
ku vērtēšanu mantojuma lietās (visbiežāk 
– īpašnieku nāves gadījumos), esmu uz
sākusi arī ganāmpulku novērtēšanu. Turp
māk varat ekspertu vairs nemeklēt Rīgā.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības

 konsultante

Jēkabpils novada 
sertificētie mākslīgās 
apsēklošanas tehniķi:

InFoRmĀCIjA LAuKSAImnIeKIem
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Skate ,,Jēkabpils novada sakoptākais 
pagasts 2012’’

Tā kā Kalna, Ābeļu, Dunavas un Ru
benes pagasta vērtēšana sīki tika izklāstīta 
laikrakstā „Brīvā Daugava”, šoreiz – par 
vērtēšanas otro dienu pārējos 3 pagastos, 
kurā korespondenti nebija.

Dignājas pagasts
4. jūlijs. Ierodamies pagasta pārvaldē 

Vandānos gana labā noskaņojumā, jo aiz
vien vēl atmiņā iepriekšējās dienas iestigu
šais autobuss „Ievziedu’’ mājās un jautrais 
brauciens ar plostu pa Daugavu, bet  kras
tā tomēr esam tikuši… Smejamies, ka šajā 
ziņā Ābeļus diez vai kāds pārspēs. Komi
sijai šodien līdzi brauc  arī Ābeļu un Zasas 
pagastu pārvalžu vadītāji. Apsveicami.

Vispirms dodamies un ciemata māju 
„Druvas”, kurā saimnieko Tija Dzelme. 
Saimnieces gan mājās nav, jo viņa strādā 
pasta nodaļā, dodot darbiniekiem atvaļi
nājumus. Blakus glīti pļautajam zālienam 
ierīkots volejbola laukums, kurā vakaros 
ciemata iedzīvotāji labprāt uzspēlē bumbu.

Braucot cauri ciematam, pagasta pār
valdes vadītājs skaidro situāciju komunā
lajā un ūdenssaimniecības jomā, uzsverot, 
kas mainījies pēdējā gada laikā. Nevaram 
nepiestāt pie pagājušajā gadā vērtētās 
Jadvigas un Leonarda Mazuru „Meldru” 
mājas, kuri uz šo pusi no Mārupes pārcē
lušies 2007. gadā. Visapkārt puķudobes 
un rozes.

Aplūkojam daudzdzīvokļu māju „Vār
pas”, kurā jau pašu spēkiem ir izremontēts 
viens sociālais dzīvoklis, plānots arī otrs, 
un gaidāms projekts mājas priekšpuses 
sakārtošanai: jaunam asfaltam, stāvvietām.

Dodamies uz Ainas Mušas lauku sētu 
„Dainas’’, saimniece šobrīd ir sasirgu
si, tāpēc mūs sagaida meita. Ļoti skaista 
mājas apkārtne. Šī ir bioloģiskā saimnie
cība, kas nodarbojas ar labības un dārze
ņu audzēšanu, lai gan zemes nav daudz. 
Tālāk maršruts cauri rūpīgi koptajiem 
dārzeņu un graudaugu tīrumiem ved uz 
motokluba  „Slīterāni’’ Leader projekta ie
tvaros jaunizveidoto trasi, kur noderējušas 
no Vandānu centra atvestās liekās akme
ņu kaudzes. Šeit darbi notiek vēl joprojām, 
mūs sagaida Andis Bikaunieks, kurš komi
siju iepazīstina ar motoklubā paveikto un 
nākotnes iecerēm saistībā ar trasi. 

Visbeidzot – Dignājas skola un estrā
de. Direktore izrāda skolas ēkas, rotaļu 
laukumu, apstādījumus, stadionu.  Pagas
ta pārvaldes vadītājs arī pievienojas komi
sijai tālākajam ceļam uz kaimiņpagastiem.

Zasas pagasts
Pagasta teritorijā ielīkumojam pa meža 

ceļu. Pārvaldes vadītājs, pamatīgi  pārzinot 

savas puses vēsturi, stāsta par kādreiz šeit 
bijušajām mājām un saimniecībām visa 
ceļa garumā, šobrīd te valda tukšums, tikai 
lauki. Pirmais apskates objekts – Anitas un 
Naura Godļevsku  z/s „Skalbiņi’’. Ģimene 
atpakaļ uz vecāku mājām atnākusi pirms 7 
gadiem. Sākuši ar 3 govīm, bet šobrīd jau 
ir 35 liellopi un nupat uzcelta jauna kūts. 
Pašiem gan pieder tikai 23 ha zemes, pā
rējos 80 nomā.   

Braucot garām skaistiem rapšu lau
kiem, esam „Ļūļās’’, ko komisijai piedāvā 
nominācijā „sēliskākā sēta”. Patiešām, 
vecas guļbaļķu ēkas, pagalmā milzīgs 
ozols, puķudobe, nekā lieka. Te kopā ar 
dēla ģimeni saimnieko Dzidra Vasiļiva. 
Pēc maza brīža ceļa abās pusēs parādās 
Arņa Gabranova zilie linu lauki. Pasakains 
skats. Turpinot klausīties apkārtnes vēsturi, 
esam jau mednieku kluba „Rūcāni” mītnes 
vietā, mūs sagaida tā vadītājs Aleksandrs 
Pontaks, kurš ir arī šejienes 85 ha plašā 
briežudārza pārvaldnieks, tāpēc, protams, 
dodamies aplūkot arī staltbriežus.

Tālāk – uz Zasas ciemata ēku „Norle
jas”, kur saimnieko Vera un Guntis Jurge
viči. Vera ir arī SIA „Dzirnupe” īpašniece. 
Ģimene šo māju nopirkusi 2007. gadā, te 
ieguldīts pamatīgs darbs, jo visa apkārtne 
iekārtota pārdomāti līdz sīkumiem, gan do
bes, gan celiņi.  

Pēc attīrīšanas iekārtu apmeklējuma 
iebraucam amatniecības centrā „Rūme”, 
kur mūs iepazīstina ar 2007. gadā dibinā
tās biedrības „Sēļu pūrs” neskaitāmajiem 
realizētajiem projektiem, protams, izpētām 
arī pašu ēku. 

Braucot cauri ciematam, pārvaldes 
vadītājs izklāsta problēmas komunālajā 
saimniecībā, aplūkojam daudzdzīvokļu 
mājas, plānoto biogāzes ražotņu vietas, 
vietējās kooperatīvās sabiedrības  kalti. 
Nākošā pieturvieta ir viensēta „Strautiņi”  
kādreizējā veterinārā ambulance, kuru 
pirms 5 gadiem iegādājās Mārīte un Ai
vars  Zubricki. Ap māju viņiem ir tikai 0.7 
ha savas zemes, pārējo jānomā. Pa šiem 
gadiem veikti remonti, izveidoti apstādīju
mi, rotaļu laukums. Šobrīd ģimenei lielā
kās rūpes ir ņiprie mazbērni. 

Noslēgumā iepazīstamies ar Zasas 
vidusskolu, kurā šobrīd darbojas nometne 
„Alfa”, noraugāmies uz remontēto pagasta 
pārvaldes ēku, kura piesaista ar gaumīgo 
fasādes krāsojumu. Laika trūkuma dēļ tikai 
nopētām kultūras namu un tā krāšņos ap
stādījumus, jo priekšā vēl Leimaņi. 

Leimaņu pagasts
Mežgales ciematā ierodamies pa

gasta pārvaldes ēkā. Te mūs sagaida 
pārvaldes vadītājs un brauciens var sāk
ties. Cilvēku ciematā paliek arvien mazāk, 
daudzdzīvokļu mājas kļūst tukšas, taču 
apstādījumi  un dobes pie mājām ir glīti 
sakopti. Kā katru gadu, arī šogad ar ziedo
šām puķu kastēm izceļas bijušās kolhoza 
darbnīcas, kurās saimnieko Mežgales pu
ses graudu audzētāji.  

Dodamies uz Leimaņiem, taču  pēk
šņi komisijai tiek piedāvāts salīdzināt dā
ņiem piederošo lauku un turpat līdzās 
esošo Pētera Baloža tīrumu, tāpēc mai
nām maršrutu. Redzams, ka Pēterim, kā 
jau agronomam, pieredze lielāka. Gar 
ceļu nepaliek nepamanītas arī pirms pad
smit gadiem Sapard projekta ietvaros 
stādītās bērzu audzes. Izgriežot krietnu 
līkumu, esam pie Bērzgala pamatskolas. 
Lai gan bērnu ir ļoti maz, skola vēl dzīvo.  
Atkal skaisti labības tīrumi abās ceļa pu
sēs un klāt arī Leimaņi. Piebraucam pie 
krāšņā Tautas nama, kur mūs sagaida  tā 
vadītājs Gints Audzītis. Seko ekskursija pa 
ēku. Komisijas locekļi ielūkojas aizskatu
vē: izmēģina jauno trenažieru zāli, apskata 
grimmētavu, uzklausa vadītāja nākotnes 
ieceres. 

Palūkojamies uz apstādījumiem un 
seno latvju zīmju parku, ar ko Leimaņu 
tautas nams vienmēr ir pamanāms  un 
dodamies uz „Riekstiņiem”, kur saimnie
ko Mārītes Zaicevas ģimene. Viņas pašas 
gan nav mājās, taču pirmais pārsteigums, 
nākot pagalmā, kā ieejas vārti ir milzīga no 
metāla mākslinieciski veidota arka. No tās 
sākas gara rožu dobe. Bez plašajām puķu 
dobēm acis piesaista gan glītā aka, gan 
klemātes.

Nākošā –  Irīnas un Aivara Bērziņu 
māja „Kastaiņi”. Lai gan viņu saimniecī
bas pamatnozare ir piena lopkopība, šai 
sētā izveidojusies prāva dzīvnieku kolek
cija, galvenokārt putni. Te sastopamas 
daudzas vistu šķirnes, fazāni, truši, Vjet
namas cūka, ponijs, kazas. Visi ir patiesi 
pārsteigti.

Tālāk seko Leimaņu kapličas ap
skate. Bet noslēgumā komisija dodas uz 
lauku sētu „Jaunpriekšāni”. Tā kā mana 
saimniecība skatē piedalījās jau pagā
jušajā gadā, šoreiz – tikai ekskursija. 
Ar visas skates maršrutu turpmāk varēs 
iepazīties arī pagastos – ceļojošā fotoiz
stādē.

Ina Sēle,
Jēkabpils novada lauku attīstības 

konsultante
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Saimnieku un saimnieču diena aizvadīta 

Ikgadējais Jēkabpils novada pasā
kums „Saimnieku un saimnieču diena” 
šogad  ir aizvadīts sestdien, 28. jūlijā,  
Dignājas parka estrādē. 

Estrādi rotāja gan silta pēcpusdienas 
saule, gan saimnieču dienai piemērotas 
vārpu dekorācijas. Dignājas pagasta kul
tūras pasākumu organizatore Ieva Drei
mane viesus sagaidīja ar īpašām pļavas 
zālītēm un laba vēlējumiem. Pasākuma 
viesus ar uzvedumu „Saimnieku un saim
nieču lustes” priecēja Līvānu aktīvākie  
jaunieši, dziesmotus priekšnesumus bija 
sagatavojusi folkloras kopas „Ceiruleits”. 
Pasākuma galvenais mērķis bija  skates 
„Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 
2012”  laureātu godināšana. Skaistāko 
sētu, uzņēmumu īpašniekiem  un iestāžu 
vadītājiem tika veltīti gan labi vārdi, gan 
pasniegti ziedi un dāvanu kartes. Novada 
izpilddirektors Jānis Subatiņš raksturoja 
šīgada skates norisi, kā arī vērtēšanas 
procesu – izrādas, ka izraudzīties lau
reātu – sakoptāko pagastu 2012. – bijis 
samērā sarežģīti, un Rubenes pagasts 
pie šīs balvas ticis tikai ar nelielu balsu 
pārsvaru. Iespējams, tieši tas lika pagas
ta pārvaldes kolektīvam un iedzīvotājiem 
izbaudīt patiesu prieku, kas arī redzams 
fotoattēlā ar sakoptākā pagasta balvu. 
Īpašo izpilddirektora balvu saņēma Zasas 
pagasts, kas arī ir ļoti tuvu sakoptākā pa
gasta titulam.  Speciālo balvu „Sēliskākā 
sēta” pasniedza biedrības „Sēļu pūrs” 
vadītāja Anda Svarāne, par balvas iegu
vēju – „Ļūļu” sētu Zasas pagastā – sakot: 
„Šai sētā viss ir īsts. Liels ozols, aka un 
sirma māja. Stipra ģimene, un nekā lieka. 
Šādas sētas liek domāt, vai mums tiešām 
ikdienā ir vajadzīgs viss ārišķīgais, plast
masas spožums un raibums, pēc kā mēs 
tiecamies...” Mūsu novada skaistākās ko
pīga vakarēšana parkā pie ugunskura. 

Skates „jēkabpils novada sakoptā-
kais pagasts 2012”  laureāti šogad ir:

1. nominācijā „Sakoptākais pa-
gasts”: laureāts – Rubenes pagasts;

veicināšanas balva:

- Dunavas pagastam  par vides 
sakoptības līmeņa saglabāšanu;

- Ābeļu pagastam  par straujāko 
izaugsmi pagasta teritorijas sakoptībā.

turpinājums 10. lpp.
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Šī gada Vedējus godinājām Kaldabruņā 

turpinājums no 9. lpp.
2. nominācijā „Sakoptākā izglītības 

un kultūras iestāde”
Laureāti:
1. Ābeļu pamatskola (Ābeļu pagasts);
2. Dignājas pamatskola (Dignājas pa

gasts); 
3. Dunavas pamatskola (Dunavas pa

gasts)
4. Kalna kultūras nams (Kalna pa

gasts);
5. Leimaņu tautas nams (Leimaņu 

pagasts);
6. Tadenavas bibliotēka (Dunavas pa

gasts).
3. nominācijā „Labākā pagasta 

pārvalde komunālo pakalpojumu snieg-
šanā un teritorijas uzturēšanā”

1. Apbalvojums par kvalitatīvi uztu
rētu teritoriju un komunālo pakalpojumu 
nodrošinājumu – Ābeļu pagasta pārvalde.

Specbalva labākajiem komunālās 
saimniecības darbiniekiem: Guntaram 
Čūriškam un Visvaldim Kliģim Rubenes 
pagastā.

4. nominācijā: „Sakoptākā novada 
daudzdzīvokļu māja”:

Laureāti: 
1. Daudzdzīvokļu māju grupa (Kasta

ņi, Oši un Kļavas) komplekss par komunā
lās saimniecības un iedzīvotāju sadarbību 
ar pagasta pārvaldi  (Dunavas pagasts);

2. Slates ciemata daudzdzīvokļu mā
jas par iedzīvotāju darbu māju sakopšanā 
(Rubenes pagasts).

5. nominācijā „Sakoptākās novada  
individuālās ēkas ciematā”:

Laureāti:
1. Guntis Ozols ar ģimeni, Ozolu iela 

20, Brodi, (Ābeļu pagasts);
2. Tija Dzelme, „Druvas”, Vandānu 

ciems (Dignājas pagasts);
3. Evita un Māris Urbāni, „Mežābe

les”,  Dunavā (Dunavas pagasts);

4. Ilona un Guntars Lācīši, „Bērzkal
ni”, Vidsalas ciems  (Kalna pagasts);

5. Mārīte Zaiceva, „Riekstiņi”, Leima
ņu ciems (Leimaņu pagasts)

6. Reņa Šablinska ar ģimeni, „Sar
mas”, Rubeņu ciems (Rubenes pagasts); 

7. Aivars un Baiba Nevedomski 
„Rūķi”, Kaldabruņas ciems (Rubenes pa
gasts);

8. Vera Jurgeviča ar ģimeni, „Norle
jas” Zasas ciems (Zasas pagasts). 

6. nominācijā „Sakoptākās viensē-
tas novadā”:

Laureāti:
1. „Ievziedi”; Leons Cepurītis un Aina 

Kļaviņa (Ābeļu pagasts);
2. „Dzērvītes”; Regīna Mičule (Ābeļu 

pagasts);
3. „Dainas”; Aina Muša ar ģimeni 

(Dignājas pagasts);
4. „Atvari”  Jānis Stankevičs (Duna

vas pagasts). 
5. „Ķeņģi”, Skaidrīte un Vilis Jostsoni 

(Kalna pagasts);
6. „Mežstūri” Guna un Andrejs Zeņini  

(Kalna pagasts);
7. „Stapāni”,Vizma Ieviņa ar ģimeni 

(Rubenes pagasts);
8. „Strautiņi”, Aivars Zubrickis ar ģi

meni (Zasas pagasts).
7. nominācijā „uzņēmējdarbības 

labākie piemēri”:
Laureāti:
1. z/s „Nātraines” un z/s „Pipariņi”  Ai

nārs Auziņš (Ābeļu pagasts);
2. Pāvels Strašnovs (Ābeļu pagasts);
3. Gliemežu audzētava „Vecdobkal

ni”,  Guntis Ošāns (Dunavas pagasts);
4. „Jaunvagulāni”, Sanita un Dzintars 

Mažori (Kalna pagasts);
5. z/s „Mežvidi”, Vineta un Māris 

Daukste, ( Rubenes pagasts);
6. z/s „Mežāres” Dzidra un Romalds 

Jakovicki, (Rubenes pagasts);

7. „Skalbiņi”, Nauris Godļeskis ar ģi
meni (Zasas pagasts)

8. Mednieku klubs „Rūcāni”, Alek
sandrs Pontaks (Zasas pagasts).

Atzinība par dalību skatē „Jēkabpils 
novada sakoptākais pagasts” 2012:

1. SIA „Saulessveces ieleja”, SIA 
„Vienas pieturas aģentūra”, SIA „Kal
dabruņa 2012”  īpašumos „Viesuļi” un 
„Kaldabruņas dīķis” ekonomiskās uzņē
mējdarbības dažādošana, piesaistot ES 
līdzekļus novadā lauku sētā (Rubenes 
pagasts)

8. nominācijā „Sabiedrisko organi-
zāciju vai iniciatīvu grupu veikums”:

Laureāti:
1. Muzeja iniciatīvu grupa (Ābeļu pa

gasts);
2. Biedrība „Sporta klubs „Slīterāni”” 

(Dignājas pagasts);
3. Biedrība „Dzīves prasmes”, (Duna

vas pagasts);
4. Biedrība „Ūdenszīmes” (Rubenes 

pagasts) Ieva Jātniece – par sabiedrisko 
organizāciju aktivizēšanu novadā. 

9. nominācijā „Labākie tūrisma un 
apskates objekti”:

Laureāti:
1. Rubenes kultūras nams un parks;
2. Doktorāta apkārtne (Kalna pa

gasts);
3. Bērziņu ģimene  (Leimaņu pa

gasts) – dzīvnieku apskates objekti;
4. Dunavas Romas katoļu baznīca, 

Dunavas pagasts;
5. IK „Plosts Jēkabs” – Laimonis Lī

manis. 
6. Mazuru ģimene (Dignājas pagasts) 

– par dalību izstādēs.
10. nominācijā „Sēliskākā sēta”:
Laureāti:
„Ļūļas” Dzidra Vasiļiva, Zasas pa

gasts – balva no biedrības „Sēļu pūrs”.
Ieva jātniece

Lauku Partnerības „Sēlija” pavasa
rī izsludinātā konkursa „VEDĒJS 2012” 
laureāti tika noteikti jūlija mēneša vidū. 
Partnerības valde ir gandarīta par to, ka 
2006. gadā radusies konkursa ideja ir dzī
votspējīga un mūsu cilvēkiem vajadzīga. 
Visus šī gada autorus un Vedējus, kā arī 
pagastu pārstāvjus pulcējām  noslēguma 
pasākumā piektdien,  27. jūlijā Rubenes 
pagasta  Kaldabruņas skolā.  

Pasākums notika brīvā dabā – biju
šās skolas ābeļdārzā, starp jūnija beigās 
tapušajām siena skulptūrām. Pasākuma 
viesi varēja iepazīties ar skolas telpām un 
aktivitātēm, ko tajās šobrīd īsteno bied
rība „Ūdenszīmes”. Ar senās mūzikas 
koncertu un atraktīviem tērpiem priecēja Ansamblis „obscurus orbis”.
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ansamblis „Obscurus Orbis”, cienastu – 
pankūkas, cepumus un limonādi – rūķu 
kafejnīcā bija sarūpējuši biedrības rūķi un 
palīgi. Katrs apmeklētājs varēja izgatavot 
arī īpašo talismanu ar Kaldabruņas Māras 
jostas rakstu, kā arī – izbaudīt patiesi va
sarīgu dienu, kas šovasar ir liels retums.  
Pasākuma organizācijā lielu atbalstu snie
dza Rubenes pagasta pārvalde, Rubenes 
kultūras nama vadītāja Inta Tomāne, kā 
arī daudzi Kaldabruņas iedzīvotāji, kuri 
brīvprātīgi strādāja gan vairākas dienas 
pirms lielā notikuma, gan arī tā norises 
dienā. Liels paldies visiem! 

Šī gada konkursa 12 aprakstu varoņi 
ir kultūras un saimnieciskās dzīves cilvēki, 
aktīvi sabiedrisko aktivitāšu atbalstītāji un 
veicinātāji pagastos, jaunatnes audzinā
tāji.

Ir saņemti  darbi  no  pastāvīgajiem 
aprakstu autoriem – benitas Kalniņas, 
Spodras un volda Purviņiem, veltas Lā-
ces, Astras Liopas un Ilonas Gasiņas. 

Labais vedina darīt labu – iepriekšējo 
gadu Vedēji raksta, lai godinātu citus, kas 
to ir pelnījuši – jānis Āboliņš, Spodra 
un voldis Purviņi, benita Kalniņa, velta 
Lāce un vija Roze.

Šogad godinājām – Judīti Zandbergu 
no Kūku pagasta, Līgu Čeveri no Atašie
nes pagasta, Evitu Urbāni no Dunavas 
pagasta, Vitu Tallu no Vīpes pagasta, Ani
tu Ozoliņu no Dunavas pagasta, Artu un 
Modri Pavārus no Dignājas pagastu, Arni 
Timpu no Zasas pagasta, Juri Veirihu no 
Viesītes, Ilmu Svilāni no Viesītes, Ligitu 
Kadžuli no Salas pagasta, Viju Pazuhu 
no Salas pagasta, Anitu Ķikuti no Zasas 
pagasta. 

Lasot šo uzskaitījumu, redzam, ka 
seši no divpadsmit konkursa laureātiem 
ir no Jēkabpils novada! Tātad – esam ļoti 
bagāti gan ar gaišiem, darošiem un rado
šiem cilvēkiem – Vedējiem, gan ar tiem, 
kuri prot teikt labus vārdus par citiem – 
darbu autoriem. 

Mazliet par mūsu novada laureātiem: 
„Anita, mūsu biedrības dalībnieču 

vissirsnīgākais paldies par tavu labes-
tību, neizsīkstošo enerģiju un smaidu. 
tu esi mūsu „vedējs” šodienas dzīves 
daudzkrāsainībā.” – raksta biedrības 
„Dzīves prasme” dalībnieces par tās 
vadītāju un Dunavas kultūras dzīves or
ganizatori Anitu Ozoliņu. Šī ir viena no 
jaunākajām mūsu novada biedrībām, un 
jau gada laikā ir panākts neticami daudz. 
„Pirms četriem gadiem aprunājoties un 
ieinteresējot dažāda vecuma sievietes, 
tika nodibināta rokdarbu interešu kopa, 
kura 2011.gada 18. aprīlī tika reģistrēta kā 
biedrība „Dzīves prasme”, kuras vadītāja 
ir Anita. Nodarbības notiek katru trešdie
nu. Šajās nodarbībās Anita dalās ar savu 

Skatītāji.

Anita ozoliņa (no labās).

Anita Ķikute, vija Roze. Spodra un voldis Purviņi, 
Arta un modris Pavāri.

Arnis timpa, benita Kalniņa.

prasmi un sirds gudrību ar ikvienu dalīb
nieci. Anita vadīja mašīnizšūšanas no
darbības, kā arī floristiku, kurās veidojām 
visdažādākos ziedu un konfekšu pušķus 

un kompozīcijas. Biedrības dalībnieces 
mācīja viena otrai dažādas rokdarbu teh
nikas, piemēram, tamborēšanu, adīšanu, 
šalles darināšana uz grābekļa, aušanu 

turpinājums 12. lpp.
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uz rāmja. Anita vienmēr aprunājas un 
uzklausa dalībnieču ierosmes, ko mēs 
vēlētos iemācīties un darināt vai dzirdēt, 
un ar pilnu atdevi ķeras pie darba lai to 
realizētu. Anitas sapnis bija biedrības da
lībniecēm iemācīt aušanas noslēpumus. 
Aprunājoties ar gados vecākām sievām, 
noskaidroja, ka Zentas Stumbres mājās 
ir neizmantotas aužamās stelles. Tika 
noorganizēta šo steļļu atvešana uz bied
rības telpām. Pirmos audeklus ar piere
dzējušas audējas padomu un palīdzību 
iesējām un noaudām lupatu grīdceliņus, 
kur aušanas iemaņas izmēģināja katra 
biedrības dalībniece. 

Stelles sarūpētas, pirmais audekls 
noausts un atkal Anitai dzimst jauna ide
ja – jāraksta projekts. Biedrība piedalījās 
novada izsludinātajā projektu konkursā 
nevalstiskajām organizācijām ar projektu 
„Apgūsim aušanu”, kurš tika atbalstīts. 
Projekta naudas līdzekļus ieguldījām 
materiālu iegādei un profesionālu pa
sniedzēju piesaistīšanai. Pēc projekta 
realizācijas esam ļoti apmierinātas par 
gūtajām iemaņām aušanas tehnikā. Ar 
Anitas neatlaidību pašvaldība ir piešķīrusi 
siltas telpas, kur biedrībai darboties savās 
radošajās darbnīcās. 

Jau divus gadus biedrība Anitas vadī
bā rīko rokdarbu izstādes uz Ziemassvēt
kiem un Lieldienām. Ziemassvētku izstā
dē katrs apmeklētājs varēja iepazīties ar 
ļoti plašo rokdarbu klāstu visdažādākajās 
tehnikās, kā arī iegādāties rokdarbus dā
vanām, jo šī izstāde tika organizēta arī kā 
tirdziņš. Lieldienu izstādē varēja aplūkot 
pirmās pašu austās sedziņas un dvie
līšus. Anita ir kā mūžīgais dzinējs, dara 
pati un stimulē darīt citiem, iedvesmo 
un neļauj apstāties pie iesāktā. Viņa ne
pieļauj domu, ka „nevaru” vai „nebūšu”. 
Ikviens darbiņš tiek paveikts ar vislielāko 
atbildību. Līdzko beidzam kādu darbu, 
dzimst jauna ideja un ar to viņa panāku
si ļoti daudz. Anita rokdarbu nodarbības 
organizē, vada un visus saimnieciskos un 
finansiālos jautājumus dara sabiedriskā 
kārtā.” – tā raksta biedrības dalībnieces.

Pati Anita Ozoliņa saka:  „ Saņemot 
balvu „Vedējs  2012”  esmu ļoti pateicīga 
biedrības „Dzīves prasme” dalībniecēm, 
ka rakstīja par mani šim konkursam. Pal
dies, ka ir pamanīts un novērtēts darbs ko 
daru, tādejādi saprotu, ka šis darbs cilvē
kiem ir vajadzīgs, tas dod spēku un ener
ģiju iesākto turpināt. Paldies viņām par 
aktīvo līdzdarbošanos. Pašai gan šķiet, ka 
vienkārši daru savus ikdienas darbus un 
neko dižu paveikusi neesmu, jo viens jau 
arī neko nevar izdarīt, tāpēc vēlreiz saku 
paldies savām čaklajām sievām un ikvie
nam, kas atbalsta mūsu darbošanos.

Paldies „Ūdenszīmju” vadītājai Ie

vai  par iedvesmošanu, par pamudinā
šanu, iedrošināšanu un atbalstu, par 
sadarbību.” 

vedēja lukturīti šogad nes vēl viena 
mūsu novada kultūras darbiniece – arī  
Anita. Par Zasas kultūras nama vadītā-
ju Anitu Ķikuti vija Roze raksta”

Kad daudziem rūp slava un gods,
Kad manta musina prātu, 
Tavs mūžs ir kā sudraba nots,
Kas dota, lai izdziedātu.
Šie patiesie Kornēlijas Apškrūmas 

vārdi ir attiecināmi uz Zasas kultūras 
nama vadītāju Anitu Ķikuti. Viņa ir cilvēks 
ar milzīgu atbildības sajūtu, ar tieksmi visu 
veikt augstā līmenī. 

Jau desmito gadu Anita vada Zasas 
pagasta kultūras namu. Šajos gados pa
veikts ļoti daudz. Kad bija iepazīti vietējie 
apstākļi, mūzika un dziesmas sāka skanēt 
arī Zasā. Pirmais ansamblis veidojās no 
5 – 6gadīgiem bērniem. Tapa ansamblis 
„Smaidiņi”. Drīz skanēja arī sieviešu an
samblis. Piesaistot projektu naudu, veica 
kultūras nama remontu un iegādājās vai
rākus komplektus tautas tērpu deju kolek
tīviem. Šobrīd visi 6 pašdarbības kolektīvi 
ir vadošie ne tikai novadā.

Anita svētdienās muzicē arī Zasas un 
Dignājas baznīcās. Tuvinieku zaudēšanas 
gadījumos Anita neatsaka gan mūzikas 
sniegumu, gan sirsnīgus vārdus. Labprāt 
palīdz sagatavoties Jēkabpils mūzikas 
skolas audzēkņiem, kuri brauc no Zasas 
pagasta.

Anita piedalās biedrības „Noskaņa” 
pasākumos un labprāt palīdz organizēt 
un noformēt izstādes, piedalās dažādu 
darbu veidošanā. Kaut arī brīvā laika ļoti 
maz, sirdsprieka darbiem laiks atrodas arī 
vakara stundās. Anitas dakteris ir mežs, 
ogas un sēnes, kā arī mazdārziņš, kur 

turpinājums no 11. lpp.

evita urbāne un Astra Liopa.

zied arī daudz un dažādi ziedi. No meža 
un dārza veltēm tiek gatavoti konservi ne 
tikai sev, bet arī dēla ģimenei, draugiem. 

Anitas moto – Dari ko darīdams, dari 
no sirds un līdz galam. Šos vārdus Anita 
ievēro savā ikdienas darbā, un nav brī
nums, kāpēc viņas pašdarbības kolektīvu 
sniegums ir baudāms un iepriecinošs. 
Tieši tādēļ Anita Ķikute ir pelnījusi Vedēja 
godu, jo viņa prot rast kontaktu ar vecu un 
jaunu, ar mazu un lielu.” 

Pati Anita saka: „ Priecē tas, ka varam 
pateikt par cilvēkiem tik daudz labu vārdu. 
Par balvu nezināju līdz pēdējam brīdim. 
Kad Skaidrīte Medvecka man zvanīja, un 
teica, ka jābrauc uz pasākumu, biju ļoti, 
ļoti pārsteigta! Patika arī pati pasākuma 
noskaņa – sirsnīga un mājīga. It kā pie 
galdiem būtu sapulcējusies viena liela 
ģimene, kurā ir ļoti daudz labu cilvēku…. 
Skaisti un svarīgi ir tas, ka pasākumā pie
dalījās mūsu novada vadība – gan Edvīns 
Meņķis, gan Jānis Subatiņš. Tas tomēr ir 
ļoti būtiski, ka tavu veikumu novērtē arī 
šādā līmenī. Noslēgumā gribu vēlēt – bie
žāk teiksim labus vārdus, nekautrēsimies 
pateikt labo par saviem līdzcilvēkiem! Tas 
darīs gaišāku mūsu visu dzīvi.  

 Par Zasas pagasta šoferīti Arni 
timpu sirsnīgi raksta benita Kalniņa:

Vedējiņš, brašs puisītis
Vadā savus vedamos.
Gan uz Ogri, gan uz Rīgu,
Gan uz pašu Jēkabpili. 
Arnis Timpa ar savu labsirdīgo smai

du un pozitīvo attieksmi pret dzīvi spēj 
uzmundrināt noskumušo, spēj nomieri
nāt satraukto, spēj viest cerību, ka rīt būs 
atkal jauna, labāka diena ar jauniem dar
biem, ar spožu sauli. Arņa moto: „Vīrs un 
vārds!”. Ja viņš ir kaut ko solījis, tad arī 
izdarīs. Ja ir teicis, ka būs tikos un tikos 
konkrētajā vietā, tad tā arī notiks. 

Arnis Timpa ir ne tikai šoferis, bet arī 
fotogrāfs un labs gids. Braukājot pa bal
tajiem un asfaltētajiem lielceļiem, Arnis ir 
Latviju iepazinis krustām šķērsām. Lab
prāt savos piedzīvojumos un pārdzīvoju
mos dalās ar pārējiem. Arvien ir patīkami 
klausīties viņa stāstos.” 

Taču gan konkursa komisiju, gan 
visus klātesošos visvairāk uzrunāja daži 
teikumi no rakstītā par Arni: „Viņš zina, 
ka cilvēkiem busiņā ir ļoti grūti iekāpt. Lai 
atvieglotu to, Arnis ir nozāģējis bluķīti, ko 
vadā līdzi. Ikreiz, kad pasažierim jākāpj 
busiņā, pieliek bluķīti. To atkārto arī pie 
izkāpšanas.” 

Tieši šie vārdi liecina par Arņa iejūtī
bu, cilvēcību un sirsnību. Tiešām – Vedējs 
un iedvesmotājs, nevis tikai šoferis! 

„Par to, ka saņemšu balvu, jau zināju 
iepriekš – kāds pačukstēja,” smaida Ar
nis. „Patīkami bija ļoti, tik tiešām!  Gribu 
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gan teikt, ka nevajag aizmirst arī rakstītā
jus, kas var pateikt tik labus vārdus, bez 
viņiem jau vedēju arī nebūtu.”  

Par Artu un modri Pavāriem no 
Dignājas pagasta rakstījuši Spodra un 
voldis Purviņi.

Pavāru stiprās ģimenes pamatā ir 
bērni: Andrejs (1984), Mārtiņš (1985), Mi
ķelis (1987), Austra (1990), Paula (1999). 
Vecākais dēls savu vārdu mantojis no 
vectēva, arī pārējiem bērniem senie latvie
šu vārdi nav nejauša izvēle, bet paaudzēs 
pārbaudītas vērtības.

Mīlestībai vajadzīga  arī dienišķā 
maize. To vairo abu darba tikums, strā
dīgums, atpūtas brīži zem dzimtas ozola. 

Artai ir tuva un izprotama mazpulku 
kustība.  Mazpulkos katrs skolas bērns var 
izmēģināt savu varēšanu praktiskā darbā 
un redzēt sava darba augļus. Tā Arta, tik
līdz paaugās  dēli,  1993. gadā atjaunoja 
Dignājas mazpulku. Sākumā, apvienojot 
divu ģimeņu bērnus,  ģimenes mazpulku, 
vēlāk kā ārpusstundu nodarbības skolā. 
Mazpulcēni audzē dārzeņus, piedalās 
kukurūzas audzēšanas konkursā, kopj 
mājdzīvniekus: trušus, cūciņas,  teliņus, 
slauc gotiņas, audzē un trenē  zirgu. Tas 
ir ļoti nopietni: prieks vecākiem, brīnums 
apkārtējai sabiedrībai. Pacietība un mīles
tība uzvar visu!  Šobrīd, pateicoties Ezer
kauliņu atbalstam, Dignājas bērni aktīvi 
audzē dārzeņus pārdošanai caur veikalu 
tīklu „Maksima”. Arta un Modris bērnus 
audzina ne vārdos, bet darbos ar savas 
dzīves paraugu. Vērojot un priecājoties 
par Austras un Modra savstarpējām attie
cībām, darbīgumu, arī Pavāru draugi cen
šas katru darbu darīt ar patikšanu, prieku 
un mīlestību.

Atmodas gados Pavāru ģimene  iz
veidoja savu z/s „Auziņas”, par kuru paši 

saka: „Auziņas” ir bioloģiskā saimniecība. 
Vēlamies  iespējami ilgi saglabāt tīru Lat
vijas zemi, lietot veselīgu pārtiku. Saim
niecībā audzēto lopu gaļa nonāk Rīgas 
un citu  restorānu lietošanā.

Ar darba gaitām vien neaprobežojas 
Modris. Viņam pagasta cilvēki uzticēja 
pagasta padomes deputāta pienākumus. 
Pavāriem ir svēts pienākums rūpēties vie
nam par otru, par bērniem, par skolu, par 
pagastu, par labāku dzīvi dzimtajā Latvijā. 
Artai un Modrim raksturīgas kopējas īpa
šības: nosvērtība,  pastāvīga kontrole pār 
katru savu vārdu, katru soli. 

Viņu dzīves galvenās vērtības nav ap
strādāto  hektāru plašumos un nobaroto 
gaļas lopu simtos. Galvenā vērtība ir ieau
dzināt  bērnos mīlestību un darba izprat
ni. Svarīgi saskatīt savlaicīgi katra bērna 
talanta dzirkstelīti. Atrast laiku, pacietību 
un līdzekļus to izkopšanai un pilnveidoša
nai. Svarīgi  katram paplašināt  redzeslo
ku.  /Pielikumā mazliet par Artas un Mod
ra bērniem/

Arta un Modris ir pārliecināti:
Zināšanas, prasmes, iemaņas cil

vēks var izmantot dažādās darba vietās, 
vai vienkārši dzīves procesā. Zināšanas 
paver mīlestības ceļu.  Katra diena – tā  ir 
dāvana, kura mums dota, lai izdarītu visu 
labāko, priecīgi sāktu to un ar pateicī
bu  pabeigtu. Pārāk ātri mūsu dienās ie
stājas rītdiena, kad šodiena ir jau vakar. 

uzņēmēju evitu urbāni no Duna-
vas pagasta vedēja godā iecēlusi viņas 
darbošanās un Dunavas pamatskolas 
skolotājas Astras Liopas raksts, kurā 
par evitu teikts:

Kad daudzi jo daudzi Evitas paau
dzes latvieši dodas darba un labākas 
dzīves meklējumos svešumā vai vismaz 
uz tuvāko pilsētu, viņa ar savu ģimeni 

dzīvo un strādā laukos, un tepat Dunavā 
„cīnās” ar visām tām grūtībām, ar kurām 
sastopas ikviens mazais uzņēmējs. Gan
darījuma brīži mijas ar vēlēšanos šai no
darbei pielikt punktu un darīt ko citu. To
mēr Evita ir cilvēks ar lielu gribasspēku un 
neatlaidību. To, kāda ir šīs maizes garoza, 
vislabāk zina viņa pati. No malas skato
ties, viss liekas vienkārši. Veikals „Ābelīte” 
ir iecienīts dunaviešu vidū, jo allaž svaigi 
produkti, laipnas pārdevējas – Līga un 
Kristīne. Ja abām ar tautisko deju kolek
tīvu jāuzstājas kādā pasākumā, aiz letes 
sastapsim Evitu pašu. Evita aktīvi iesais
tās pagasta pārvaldes un novada rīko
tajos pasākumos. Vai tas būtu „Traktoru 
šovs”, „Zemledus makšķerēšanas sacen
sības” vai kāds cits – viņa būs klāt ar sa
vām idejām gan plānojot pasākumu, gan 
darbojoties tā norisē. Arī novada „Saim
nieču dienās” pagatavos ko interesantu 
un neikdienišķu. Evita nav no malā stāvē
tājām un vērotājām – vienmēr atbalstīs un 
piedalīsies dažādās aktivitātēs. Arī vietējā 
mednieku kolektīva dalība festivālos nav 
iedomājama bez Evitas – notēlos Cūk
menu, piedalīsies mednieku sievu ēdienu 
gatavošanas konkursā, skries, lēks, ja va
jadzēs – šaus.” 

Īsta latviešu lauku sieviete – uzņēmē
ja, saimniece, māte. Pati Evita, saņemot 
Vedēja balvu, saka: „Ļoti pārsteidza ielū
gums! Parasti jau pa pastu saņemu rēķi
nus, līgumus, pavadzīmes, un te pēkšņi 
– tāds ielūgums! Sen nebiju saņēmusi tik 
jauku vēstuli!” 

Leposimies ar saviem Vedējiem un 
aprakstu autoriem! Tie ir cilvēki, kas vairo 
labo un gaišo mūsu pasaulē – mūsu spo
žās zvaigznes Vedēja zvaigznājā! 

 
Ieva jātniece

Sākot ar šī gada 1. augustu, mūsu 
novadā ir saņemtas pārtikas pakas, ku
ras šogad ir tiesīgas saņemt trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes vai personas. 
Iepriekšējos gados atbalstu saņēma tikai 
trūcīgās personas. Lai saņemtu pārtikas 
paku, personai vai ģimenei jāuzrāda so
ciālā dienesta izsniegta derīga izziņa, ka 
tai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statuss. Pārtikas pa
kas, palīdzot vistrūcīgākajiem iedzīvotā
jiem, nodrošina Eiropas Komisija, mūsu 
novadā tiek izdalītas ar Daudzbērnu ģi
meņu apvienibas „Dzīpariņš” līdzdalību. 
Šī gada programmā paredzēts vienai per
sonai saņemt sešus pārtikas komplektus, 
kuros ietilpst 1 kg miltu, 0,5 kg mannas, 
0,3 kg griķu, 1 kg makaronu, 0,4 kg 

pankūku miltu un tikpat sausā piena pul
vera, kā arī 0,2 kg kartupeļu biezputras, 
divas paciņas auzu pārslu biezputras ar 
augļiem vai ogām un 0,25 kg kārba sau
tētas gaļas. Pārtikas pakas ar katru gadu 
kļūst daudzveidīgākas un bagātākas.  

Lai nokārtotu maznodrošinātas ģime
nes vai personas statusu, nepieciešams  
sazināties ar  savas pagasta pārvaldes 
sociālo darbinieci, lai izvērtētu klienta ma
teriālos resursus (personas ienākumus, 
īpašumus). Lai saņemtu maznodrošinātā 
statusu, darbaspējas vecuma cilvēku ie
nākumi uz vienu personu pašreiz ir līdz 
LVL 110,00 uz vienu personu, bet vien
tuļajiem pensionāriem un invalīdiem, ku
riem nav likumīgu apgādnieku, ienākumi 
– LVL 200,00. Katrai ģimenei vai atsevišķi 

dzīvojošai personai situācija ir vērtējama, 
ievērojot spēkā esošos normatīvos doku
mentus.

Vēl joprojām turpinās AS „Latvener
go” dāvinājumu izsniegšana trūcīgām 
ģimenēm ar bērniem, kuri iepriekš dā
vinājumu ir saņēmusi 1 reizi un pārējām 
personām, kuri pirmreizēji ir atbilstoši trū
cīgā statusam. 

2012. gada pirmaja pusgadā socia
lajā dienestā ir saņemti 735 iesniegumi, 
pieņemti 777 lēmumi un izsniegtas 198 
trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas izziņas. Sociālo pabalstu bu
džets 2012. gadam ir LVL 125 340, uz 1. 
jūliju izpilde ir 58090,79, tas nozīmē, ka ir 
izlietoti 46,35%.

Sociālā dienesta informācija

turpinājums 14. lpp.
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Labdarība Jēkabpils novadā
Jēkabpils novads vairāku gadu garu

mā  sadarbojas ar Vācijas pilsoni Hardiju 
Kortmana kungu, kurš ar savu sirdi un 
dvēseli ir piederīgs Latvijai. Pamata darba 
vieta  H. Kortmanim ir Minhenes lidosta, 
kur veic kvalitātes menedžera darbu. At
vaļinājumus H. Kortmans pavada Zasā, 
kur apsaimnieko īpašumu – Zasas dzir
navas. 

H. Kortmana kungs katru gadu ar 
savu Minhenes lidostas kolēģu palīdzību 
un atbalstu organizē labdarības akcijas, 
piegādājot palīdzības sūtījumu mūsu 
novada ļaudīm. Iedzīvotāji, pašvaldības 
iestādes, biedrības ir saņēmuši mēbeles, 
apģērbu, apavus, rotaļlietas un daudz 
citu mantu un lietu. H. Kortmana darbība, 
ko veic Latvijas iedzīvotāju labā,  Vācijā ir 
atzinīgi novērtēta un guvusi popularitāti. 

Latvijas Republikas Goda konsula 
Bavārijā meita Vanesa Klāsena (Vanessa 
Classens), kura ir studente, un darbojas 
jauniešu vadošo spēku programmā firmā 
„BLG LOGISTICS Group AG & Co KG”, 
kopā ar citiem 16 studentiem vēlējās ie
saistīties firmas izsludinātajā sociālajā 
projektā.  Studentu grupas  katrs jaunietis 
izstrādāja ideju, ko prezentēja firmā.  

Vanesa Klāsena (Vanessa Classens), 
bija dzirdējusi par projektu „Labdarība Jē
kabpils novadam Latvijā”, ko ir uzsācis un 
īsteno Hardijs Kortmana kungs. Studenti 
tas bija ļoti ieinteresējis un pēc sarunām 
ar H. Kortmanu, V.Klāsena vēlējās to at
balstīt. Firmā „BLG LOGISTICS Group AG 
& Co KG”, izvērtējot katra studenta ideju, 
vadība atzina par labāko un nolēma atbal
stīt un palīdzēt īstenot Vanesas ideju. 

Tika uzsākta intensīva studentu dar
bība. H. Kortmana kungs šajā pasākumā 
studentiem  bija kā konsultants, atbalstī
tājs un menedžeris. Jaunieši organizēja 
pieteikumu saņemšanu no mūsu novadā 
esošajām biedrībām, kultūras iestādēm, 
sociālie darbinieki sniedza informāci

ju par iedzīvotāju grupu vēlmēm, kuras 
bija ļoti apjomīgas un daudzpusīgas. No 
mūsu novada puses kvalitatīvu un ope
ratīvu  informācijas apmaiņu nodrošināja 
pensionētā vācu valodas skolotāja Silvija 
Raģeles kundze, kuras  šajā akcijā veica 
„dispečera” pienākumus.   Pēc vēlamo 
lietu sarakstu saņemšanas, studentu gru
pa V. Klāsenas vadībā, ar  H. Kortmana 
kunga palīdzību uzsāka intensīvu darbī
bu, uzrunājot  sporta biedrības, veikalus, 
skolas, futbola klubus, lai sameklētu ne 
vien vēlamās mantas, bet arī sponsorus. 

Jaunieši izveidoja plakātus, pat no
organizēja akciju bērnu attīstošo spēļu 
iegādei. Tika ceptas kūkas un cepumi 
pārdošanai, lai par iegūto summu iegā
dātos spēles. Akcijas devīze bija „Ziedo
sim Latvijas bērniem Jēkabpils novadā”. 
Firma „BLG LOGISTICS Group AG & 
Co KG”, sedza visus izdevumus vairāku 
tūkstošu eiro apmērā, kas saistīti ar divu 
kravu nogādāšanu Latvijā, – degviela au

tomašīnām, prāmja izdevumi, atalgojums 
un ikdienas izdevumi autovadītājiem. Au
tovadītāji Jorgs Rudlofs (Jörg Rudloff) un 
Goran Kornhās (Göran Kornhaas) Latvijā 
bija pirmo reizi. Studentu sarūpēto man
tu sastāvā bija gultas (daudzfunkcionā
las un vienkāršas ar matračiem, skapīši, 
krēsli, galdi, tāfeles, kancelejas preces, 
slēpes, sporta tērpi, bērnu rotaļlietas, 
spēles, datori, televizori, sanitāro mezglu 
aprīkojums, izlietnes, un daudz citu veidu 
dažādu lietu un mantu, kuras tika sadalī
tas prioritāri sociālajām vajadzībām. 

Jēkabpils novada pašvaldības sociā
lais dienests visu mūsu novada iedzīvo
tāju vārdā vēlas pateikties firmas „BLG 
LOGISTICS Group AG & Co KG” vadī
bai, tās darbiniekiem, Vanesai Klāsenai 
(Vanessa Classens), aktīvajiem studen
tiem, Hardija Kortmana kungam ar sievu 
Viktoriju Kortmana kundzi par kontaktu 
nemitīgu uzturēšanu un atbalstu akcijas 
pilnvērtīgai norisei. Paldies visām sociālā 

turpinājums no 13. lpp.
No gada sākuma ilgstošas sociālās 

aprūpes iestādēs ir ievietotas 10 perso
nas, tai skaitā 7 pieaugušas personas un 
3 bērni. Sociālās aprūpes namā „Mežvi
jas” Leimaņu pagastā šogad par savu 
dzīvesvietu ir izvēlējušies 2 pensijas vecu
ma cilvēki. 

Četri mūsu novada bērni, kuru vecā
kiem ir noņemtas aprūpes tiesības, tika 
ievietoti audžuģimenē, lai uzturētos ģime
niskā vidē.

Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
pakalpojumus ir izmantojusi viena ģime
ne (māte ar diviem bērniem).

Sociālais dienests sadarbībā ar bā
riņtiesu, ir nosūtījis 4 bērnus uz sociālo 
rehabilitāciju institūcijā, lai bērni pēc 
konstatētās vardarbības saņemtu pakal
pojumu institūcijā. Sociālā rehabilitācija 
dzīvesvietā ir sniegta 2 bērniem, 3 bērni 
to saņem augusta mēnesī.

Vēlos uzrunāt represētās personas, 
nacionālās pretošanās kustības dalībnie
kus un ČAES seku likvidācijas dalībnie
kus, – ir iespēja ar valsts finansējumu sa
ņemt rehabilitāciju institūcijā, pagaidām 
no mūsu novada šo iespēju ir izmantojuši 
2 personas.

Pašreiz ir laiks, kad varam doties 

ogot, sēņot, gatavot no dārzā izaudzētā  
salātus, ievarījumus, konservējumus un 
citus gardumus ziemai, lai papildinātu un 
dažādotu ikdienas uzturu savā ģimenē. 
Lai viss izdodas un veicas! 

Visiem mūsu novada iedzīvotājiem 
vēlu patīkamu, darbīgu vasaru, lai pietiek 
spēka uzņemt pozitīvo enerģiju visam 
gadam, lai izdodas atrast laiku kopā ar 
saviem mīļajiem atpūsties un kopā dar
boties! 

Ar cieņu, Jekabpils novada sociālā 
dienesta vadītāja R. Rubina
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dienesta darbiniecēm, pagastu pārvaldes 
vadītājiem, administrācijas darbiniekiem 
un, protams, Silvijai Raģelei par aktīvu 
darbību un palīdzību komunikācijā. 

27. jūlijā Vanesa Klāsena un trīs stu
denti, kas piedalījās Labdarības akcijas 
īstenošanas procesā, ieradās Latvijā, lai 
iepazītos ar mūsu novadu un satiktos ar 
iedzīvotājiem, kuriem viņu sarūpētās lie
tas ir noderīgas.

Mūsu novadā 28. jūlijā notika saim
nieku un saimnieču diena, tika godināti 
sakoptāko sētu saimnieki un pašvaldī
bas iestādes. Vācu jaunieši piedalījās 
apbalvošanas procesā, redzēja nelielu 
priekšnesumu Dignājas estrādē, bijām arī 
sarūpējuši piemiņas dāvanas studentiem 
Vācijā, kuri bija piedalījušies labdarības 
projektā, kā arī atbalstītājiem. Svētku no
slēgumā visi kopīgi  baudīja svētku maltīti. 

Sestdiena un svētdiena tika pavadīta, 
iepazīstinot jauniešu grupu ar Dignājas 
sociālo dzīvokli, Dignājas pamatskolas 
pirmskolas grupu, ciemojāmies daudz
bērnu ģimenē Leimaņos, sociālās aprū
pes namā „Mežvijas”, ģimenes atbalsta 
un krīzes centrā, biedrībā „Cerību logi”, 
Kalna pagasta kultūras namā, „Dokto
rāts” ēkā, Mārtiņa fonda rehabilitācijas 
centrā „Dūjas”. Studentes bija priecīgas, 
ieraugot ikvienā objektā savas Vācijā rū
pētās un mašīnās krautās mantas. Mēs 
teicām, ka pilnīgi visas atsūtītās lietas ir 
saņēmuši tikai Jēkabpils novada iedzīvo
tāji, neatkarīgi, vai tie ir trūcīgas vai daudz
bērnu ģimenes, skolēni vai  pieaugušie, 
kuri darbojas biedrībās, vai pensijas ve
cuma cilvēki.  No mantām, kuras vēl ir 
piejamas un  nav izdalītas, ir gultas, kuras  
domātas gulošām personām, jo ir iespēja 
pacelt galvgali, arī kustināt ceļu locītavas, 
matračus gan jāgādā būs pašiem. Par 
gultām, lūdzu, interesēties pie sociālajām 
darbiniecēm. Vēlējāmies vācu jaunietēm 
parādīt pēc iespējas dažādākus objektus, 
lai paliktu daudzpusīgs iespaids. Sarunās 
ar jaunietēm par redzēto, saprotams, ka 
iespaidu ir gūts ļoti daudz, mūsu novadā 
ir patiesi laipni, sirsnīgi cilvēki.  

R. Rubina,
 Jēkabpils novada sociālā dienesta 

vadītāja

Piektdien, 10. augustā, plkst. 13 ik
viens interesents tiek aicināts uz tikšanos 
Liepu bibliotēkā, lai iesaistītos biedrības 
„Pūpols” projektā „Sēļu raksti toreiz un 
tagad.”

Projekta īstenošanas laikā 

Iespēja izglītoties, praktiskas nodarbības un 
interesanti kopā pavadīts brīvais laiks!

(10.08.2012. – 07.12.2012.) interesen
ti varēs piedalīties pieredzes braucienā 
uz Jēkabpils novada biedrībām, meklēt 
sēļu  cimdu un zeķu  musturus  žurnālos, 
grāmatās, interneta vidē, pie citām rok
darbniecēm un piedalīties praktiskajās 

nodarbībās.
Nodarbības paredzētas bez maksas!
Bibliotēkā būs skatāma grāmatu iz

stāde, kuru speciāli šim projektam saga
tavojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Informācija pa tālr. 29869104
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Ģimeņu nedēļa – 2012
Jau trešo gadu pēc kārtas biedrība 

„Cerību logi” Kalna pagasta iedzīvotājiem 
organizēja Gimeņu nedēļu. No pirmdienas 
līdz sestdienai jebkuram interesentam bija 
iespēja darboties radošajās darbnīcās. 

Pirmdien notika origami locīša-
nas nodarbība. Japāņu papīra locīšanas 
māksla, kura aizsākusies jau 17. gadsim
tā, mūsdienās pārtapusi par modernās 
mākslas formu: izveidot mākslas objektus 
tikai ar locīšanu, bez līmes un šķērēm. Vis
pirms ir pacietīgi jāloka mazi papīru simti, 
lai veidotu skaistus, krāsainus taureņus, 
ziedus, putnus, vāzes... Atsauksmēs par 
šo nodarbību Santa rakstīja: „Es šodien lo
cīju papīriņus, lai no tiem izveidotu taureni. 
To es ielikšu rāmītī un pielikšu pie sienas.”

 otrdien bija visinteresantākā  un 
jautrākā nodarbība – Krāsaino krekliņu 
diena. Dalībnieki ar kokvilnas krāsām, 
ūdensizturīgajiem flomāsteriem, ar pērlī
tēm, fliterīšiem, lentītēm savus kokvilnas 
krekliņus pārveidoja pēc savas gaumes 
un fantāzijas. Šis darbiņš patika un bija pa 
spēkam visiem, pat četrgadīgajai Alisei, 
kas savu krekliņu veidoja nospieduma teh
nikā, turklāt ļoti rūpīgi un stilīgi. Zēni savus 
krekliņus  apgleznoja īsti vīrišķīgā stilā, iz
vēloties tumšas krāsas, ģeometriskas  for
mas un teiksmainu dzīvnieku attēlojumu. 
Savukārt, meitenēm dominēja romantis
kais stils, kolorītas krāsas, fliteri, pērles un 
lentes. Rezultātā visi bija lepni par saviem 
krekliņiem, un izteica vēlmi arī nākošgad, 
darboties ar auduma apgleznošanu.

trešdiena un ceturtdiena bija at-
vēlēta dekupāžai. Tika nolemts atjaunot 
vecos kluba krēslus. Raivis par šīm die
nām rakstīja: „Mēs slīpējām krēsliem veco 
krāsu nost. Pēc tam krēslus mazgājām un, 
kad tie nokalta,tad krāsojām.” Savukārt 
Ieva R. priecājās par dekupēšanu: „Jā, tik 
tiešām var dekupēt jebko! Pat krēslus! Tie 
tagad izskatās skaisti un atsvaidzināti! Do
māju, ka mājās mēģināšu kaut ko līdzīgu.”

Piektdienā bija floristikas nodarbī-
ba.  Jūlijs ir īsts ziedu mēnesis. Pati daba 
parūpējusies par ziedu krāsu un formu da
žādību. „Laukos ir liela priekšrocība, jo pu
ķes aug pie visām mājām, daudzas ir vēl 
no vecmāmiņu laikiem. Tikai jāpieliek klāt 
paša izdoma un iedvesma,lai izveidotu 
neparastas ziedu kompozīcijas”, sarunās 
atzina Ingrīda. Zāliens pie kultūras nama 
uzziedēja brīnišķā krāšņumā. Lietus, kas 
šad un tad uzlija, nāca par labu, jo kom
pozīcijas nākošajā dienā bija svaigas un 
košas.

Sestdienas rītu ieskandināja ģime-
ņu jautrās sporta spēles. Kā vienmēr, šī 
diena bija viskuplāk apmeklēta. Ģimenes 

sacentās dažādos sporta veidos, krājot 
žetonus, lai tiktu pie balvām. Vītolu ģi
mene rakstīja:” „Mēs šo dienu pavadījām 
jautrā un atraktīvā noskaņojumā. Mums 
patika dažādība, kura bija ieviesta šajās 
spēlēs. Atraktīvo ģimeņu vēlme uzvarēt 

mūs iedzina azartā.” Protams,  bija uzva
rētāji un balvas, bet apmierināti bija visi, 
jo tika piedāvāta iespēja ģimenēm būt 
kopā un piedalīties, parādīt un pierādīt, 
ko spējam un varam. Nobeigumā, kā ie
rasts, notika lielā zupas izēšanās.  Aigars 
ar Madaru izteicās tā: „Pavadījām ļoti 
jauku sestdienas dienu. Skaisti sakopta 
apkārtne, interesantas atrakcijas, smai
dīgi cilvēki. Cerams, ka šī ģimeņu diena 
kļūs par tradīciju.” Jau ierasts, ka kopā ar 
Kalna pagasta ģimenēm šinī pasākumā 
piedalās arī radi un draugi no Jēkabpils, 
Bauskas, Īrijas, šogad arī no Anglijas. „Es 
ļoti labi pavadīju laiku šajā sporta dienā. 
Piedalīšos arī nākamgad, ja paspēšu at
braukt no Īrijas,” atsauksmēs rakstīja Ieva 
S., kura vienmēr paspēj atbraukt no Īrijas 
un ir piedalījusies visās sporta dienās. Lai 
turpmāk dalībnieku Ģimeņu nedēļā būtu 
vēl vairāk! Uz tikšanos!                                                  

    Dace štāle
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No 6. jūlija līdz 
15. jūlijam Zasā A/C 
„Rūme” norisinājās 
mākslinieku plenērs 
„Sēļi – Zīmes 2012”. 
Mākslinieku plenērs ir nozīmīgākā daļa 
projektā „Sēļi – Zīmes 2012”, kuru Zemga
les kultūras programmas ietvaros atbalsta 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Šis projekts bija turpinājums jau pa
gājušajā gadā iesāktajam projektam „Sēļi 
– Zīmes”. Projekta kopējais budžets – LVL 
2159,90, no kuriem VKKF finansējums – 
LVL 910,00, biedrības „Sēļu pūrs” līdzfinan
sējums – LVL 1250,90. Plenērā piedalījās 
10 mākslinieki: Margarita Katkeviča (Rīga), 
Jolanta Ābele (Krustpils novads), Inga Mie
zīte (Cēsis), Ieva Jaundāldere (Lielvārde), 
Eugenijus Raugas (Duseti, Lietuva), Kalvis 
Kalniņš (Jēkabpils), Daiga Kalniņa (Jēkab
pils), Ieva Svarāne (Zasa), Sarmīte Gailīte 
(Rīga), Arūnas Augutis (Rikiški, Lietuva).

Plenēra laikā tika radīti 16 Sēlijas iedzī
votāju portreti eļļā un akrilā un 30 zīmējumi 
un grafiski darbi. 

Lai apzinātu, saglabātu un attīstītu kul
tūrvēsturisko mantojumu, nepieciešams 
nodrošināt tā pierakstīšanu (attēlošanu, 
dokumentēšanu) katras paaudzes dzīves 
laikā. Sēlija kā kultūrvēsturiska Zemgales 
daļa, ir bagāta ar cilvēkiem, kuri savu mūžu 
veltījuši šim novadam, ir aktīvi sabiedriskajā 
un kultūras dzīvē, ir spilgtas personības, uz
turējuši dzīvu lauku sētu un tradīcijas, nāk 
ar svaigu, nepiesārņotu domu un ir Zīmes, 
pēc kurām atpazīst sēļu raksturu un garu. 
Ja šobrīd šie cilvēki netiks iemūžināti un 
viņu devums sabiedrībai netiks dokumen
tēts, tiks aizmirsta labākā, un tiešā nozīmē 
dzīvā tā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, 
kuru mūsu paaudzei ir pienākums nodot 
tālāk.

Noslēguma izstādi apmeklēja 70 inte
resenti, to vidū modeļi, to ģimenes locekļi, 
vietējie Zasas iedzīvotāji, viesi, iepriekšējo 
plenēru dalībnieki, novada un Zasas pa
gasta pārvaldes pārstāvji, kā arī žurnālisti. 

Zasā tiek īstenots projekts „Sēļi – Zīmes 2012”
Pasākumā koncertu sniedza Rokišku fol
kloras kopa „Gastauta”, izstādes muzikālo 
noskaņu radīja Jēkabpils mūzikas skolas 
flautistes.

No pasākuma „Mākslinieku plenērs 

„Sēļi – Zīmes 2012”” laikā radītajiem māks
las darbiem tiks izveidota ceļojoša izstāde, 
kas 4 mēnešu laikā un arī vēlāk tiks ekspo
nēta Jēkabpils novada domes ēkā un izstā
dei piemērotās vietās Jēkabpils un kaimiņu 
novadu pagastos.

Ceram, ka arī turpmāk, sadarbībā ar 
Zemgales kultūras programmu, realizēsim 
jaunus projektus, kas sekmēs mūsu kul

tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu Zemgalē, visā valstī un aiz 
tās robežām. 

Paldies par atbalstu Zasas pagasta 
pārvaldei, personīgi Leonei Pauniņai, Ni
dai Lungienei, Gintam Audzītim, Viesturam 
Celmāram, Dainim Vecumam, Gintaram 
Varnam un Aigaram Aišpuram!

biedrība „Sēļu pūrs”

4. augustā  – 
voLejboLS & bASKetboLS 
Dunavā! 

Dalībnieku reģistrācija – no plkst. 9.00
Svētku atklāšana – plkst. 10.00 

• Volejbols jauktajām komandām        
(2 vīr. + 2 siev.)

• Basketbols siev. un vīr. 
(5 spēletāji/jas)

• Lielā tenisa elementu pārbaudījumi
• Aktivitātes bērniem

Augusts – sportisks mēnesis
11. augustā  –  jēkabpils novada 
sporta svētki  Rubeņos! 

Dienas programmā:
• Volejbols
• Florbols
• Spēka pārbaudījumi
• Individuālie pārbaudījumi
• Sportošana bērniem
Piedalās visi sportot gribētāji no  Jē

kabpils novada!
Atnāc arī TU, lai noskaidrotu spē-

cīgāko pagastu!

3. novadu sporta spēles  
25. augustā Ābeļos! 

Novadu komandas varēs spēkoties:
• Volejbolā vīr. un siev.
• Florbolā jauktajām komandām
• „Herkulesa satvērienā” un baļķa 

celšanā
• Individuālajos sporta veidos
• Jautrajā stafetē

Nāc un piedalies, lai noskaidrotu, 
kurš novads ir visspēcīgākais!

Sīkāka informācija pa t. 27878984
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21. jūlijā Dignājas skolas stadionā no
risinājās sporta svētki. Svētku dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties gan individuālajās 
disciplīnās – futbola sitieni, atspole, frīsbi
ja metieni, skrējiens, spēka cīņās u.c., gan 
komandu spēlēs – volejbolā un foto orien
tēšanās sacensībās. 

Svētklus atklāja Dignājas pagasta 
priekšsēdētājs Jānis Raubiška ar nelielu 
uzvaru un veiksmes vēlējumiem sportis
tiem. Tad visi sanākušie devās Veselības 
skrējienā apkārt stadionam, tā atklājot svēt
ku dienu, iesildoties sporta sacensībām un 
par piedalīšanos Veselības skrējienā iegu
va īpašās Dignājas pildspalviņas. 

Laika apstākļi lutināja, un tikai  divas 
reizes dalībniekus lietus piespieda slēpties 
tiesnešu teltī, kur visi svētku dalībnieki va
rēja pamieloties ar maizītēm, tēju un kafiju. 
Sportistu skaits nebija liels, bet sporta ga
ram tas netraucēja. Tika pieteiktas 4 volej
bola komandas – „Keksi”, „Zasa”, „Vandāļi” 
un „Dignājas Vāravas”.  Volejbolā uzvaru 
guva komanda „Zasa”, lai arī vienā no pē
dējām spēlēm viena no „Zasas” koman
das meitenēm guva traumu, un komanda 
turpināja piedalīties sacensībās trijatā. 
Volejbolā: I vieta „Zasa”; II vieta „Dignājas 
Vāravas”; III vieta „Keksi” un IV vieta „Van

Sporta svētki Dignājā 

dāļi”. Komandas tika pie īpašām medaļām 
un diplomiem.

Spēka cīņas bija lieliska iespēja pār
baudīt savas spējas tiem, kuri dosies nova
da sporta spēlēs pārstāvēt savu pagastu. 
Dignāja var lepoties, jo ne tikai iedzīvotāji 
un ciemiņi ir sīksti un spēcīgi gan kun
gi, gan dāmas, bet arī Dignājas pagasta 
priekšsēdētājs Jānis Raubiška, kurš guva 
godalgoto III vietu „Herkulesa satvērienā”. 
Gan spēka cīņās, gan individuālajās sacen
sībās dalībniekiem bija iespēja tikt pie lie
liskām medaļām, un bērniem līdz 16 gadu 
vecumam balvās tika saldumi.

Foto orientēšanās sacensībās koman

dām bija jāatrod attēlos redzamās vietas 
dabā un pie tām izvietotie burti, kad tas 
izdarīts, jādodas uz tiesnešu telti un jāat
min burtu mīkla. Uzvaru guva komanda, 
kurā neviens nebija vietējais dignājietis, 
kas pierāda, ka šādā disciplīnā nav galve
nais zināt, kur kas dabā atrodas, bet gan 
būt erudītiem. Arī orientēšanās sacensībās 
piedalījās četras komandas, pirmās trīs 
veiksmīgākās komandas balvās ieguva uni
kālus Tkreklus, kuri bija pagatavoti speciāli 
Dignājas sorta svētkiem.

Vislielākais un neatsveramais paldies 
jāsakā mūs svētku atbalstītājiem – ZS 
„Cielavas”, SIA „Audze mežs”, ZS „Aus-
trumi” un tālim Stradam. Kā arī paldies 
Dignājas pagasta pārvaldei un Jēkabpils 
novada pašvaldībai par atbalstu medaļu 
iegādē. Liels paldies no Dignājas arī Jēkab
pils novada sporta koordinatoram Indaram 
Muceniekam, kurš netaupīja ne savu laiku, 
ne enerģiju, lai Dignājas sporta svētki būtu 
izdevušies.

Ne tik lielais spēlētāju un dalībnieku 
pulks veicināja draudzīgu un kopīgu spor
tošanu. Konkurences gars bija, bet lieku 
kašķu un nesaskaņu gan ne. Tas priecē!

Uz tikšanos nākamjos Dignājas sporta 
svētkos!

Dignājas pagasta pārvaldes 
kultūras pasākumu organizatore

 Ieva Dreimane

Apbrīnojami ir tie cilvēki, kuri uzdroši
nās palikt Latvijas laukos, spēj atrast sev 
darbu, māk pielāgoties mūsdienu lauku dzī
vei, vai arī tikai eksistē un izdzīvo. Gods un 
slava tiem lauku rūķiem, kuri mūsu dzīves 
straujumā, notikumiem bagātajā karuselī 
spēj vēl piedalīties pašdarbībā un sportot. 
Noņemsim cepures to ļaužu priekšā, kuri 
patriotiski mīl savu dzimto pusi, kuri aizstāv 
un cenšas cildināt savu dzimteni ar dar
biem, kultūru un sportu.

 Gribētos salīdzināt kultūras un sporta 
dzīvi Jēkabpils novadā. Rakstīt par to mani 
iedvesmoja saceltā brēka sanāksmēs un 
presē par novada kora „Putni” ekskursijas 
finansēšanu un tas, ka mūsu bijušā rajona 
pieci novadi neviens nestartēja 3. Latvijas 
olimpiādē Liepājā. Par to Latvijas Olimpiskā 
komiteja pieprasīja rakstīt paskaidrojumu.

Žēl, ka šie paskaidrojumi netiek publi
cēti presē. Kāpēc tā notika? Organizētības 
trūkums! Aktīvākie un enerģiskākie startēja 
zem Jēkabpils pilsētas lozunga. Malači! Vis
maz piedalījās. Vai patiešām mēs nevaram 
jeb, taupot naudu, negribam startēt?

  Paldies Jēkabpils novada domei, tās 
darbiniekiem un deputātiem par sniegto 
atbalstu un finansējumu kultūras pasāku
miem. Mēs palīdzam algot kopējo visu bi
jušā rajona novadu kultūras darba vadītāju. 
Mums ir savs novada kultūras darba koordi

Zaļo gaismu sportam
nators. Katrā pagastā ir kultūras darba va
dītājs. Rakstā par kori „Putni” parādījās no
vada domes analīzē, ka novadā ir 27 algoti 
pašdarbības pulciņi. Viss tas ir ļoti labi! Tā 
vajag! Jākontrolē tikai atdeve un jāpilnveido 
darbs tālāk. Novads jau gatavojas dalībai 
Latvijas dziesmu svētkos, kurus var uzskatīt 
par Latvijas Dziesmu un deju olimpu. Lielis
ki!  Tikai izturēt un pilnveidot savu prasmi!

  Kā tad ir ar sportu? Tas ir iespiests kul
tūras darba paspārnē. Vai taisnība?

Attaisnojums!? Jums, sportisti, taču ir 
novada sporta koordinators. Jā, ir, ir! Tikai 
uz nepilnu slodzi darba apvienošanas kār
tībā. Ko lai viņš koordinē? Pagastos taču 
nav algotu sporta darbinieku. Indar! Skrien, 
lūdzies, meklē sporta entuziastus! Grūti tos 
atrast, jo presē lasāms, cik latiņu mēnesī 
deputāts – tautas kalps par sēdēšanu un ro
kas pacelšanu balsojot saņem. Kāpēc spor
ta organizatoriem strādāt par velti? Prasās 
pēc pārdomātas darba uzlabošanas! Atkal 
attaisnojums! Notiek taču novadā daudzi 
sporta pasākumi. Tiek rīkoti novada spor
ta svētki un arī starpnovadu sporta svētki. 
Jā! Notikt jau notiek, bet, ja paskatās prog
rammu, tad ar katru gadu tā no sporta kļūst 
seklāka, meklējot kaut ko sensacionālāku. 
Vajadzētu šajos nolikumos vārdu sports no
mainīt ar vārdu „šovs”. Aizmirsti ir olimpiskie 
sporta veidi, un it sevišķi sporta karaliene – 

vieglatlētika. Paanalizēsim šī gada novadu 
„sporta” svētku programmu.

Atstāts viens olimpiskais sporta veids – 
volejbols. Mešanu disciplīnās radies kaula 
un šķīvīšu mešana veids. Spēka vingrināju
mi, precīzie sitieni un stafetes elementi būtu 
veiksmīgi izmantojami kāzu trešās dienas 
atrakcijās. Makšķerēšana! Vai tas ir sporta 
veids? Tā ir atpūta, prieks un ledus skapja 
papildinājums! Florbols? Latvijā savu ceļu 
masveidīgi uzsācis pirms pāris gadiem. To 
nav apguvusi vēl skolu jaunatne. Vieta prog
rammā mazliet par agru. Viss tas veidojas, 
lai piedalītos jebkurš. Arī tie, kuri skolas laikā 
izvairījās no sporta nodarbībām. Ja gribam 
piesaistīt dalībniekus un skatītājus sacensī
bām, tad vajag ieviest alus dzeršanu, šņab
ja sūkšanu caur salmiņu, sardeļu ēšanu, olu 
mešanu, lai vecākā paaudze varētu kritizēt 
par dzīvības simbola zaimošanu.

Sportisko programmu varētu noslēgt 
ar kailo skrējienu. Domes darbinieki un 
deputāti! Jūs gandrīz visi esat bijuši saistīti 
ar sportu. Varbūt parāk asi un skarbi es uz
rakstīju, bet tas ierosinās pārdomas un var
būt arī lēmumus sporta darba pilnveidoša
nai. Ja grib dabūt ierosmi, uz ārzemēm nav 
jābrauc. Šis darbs labi nostādīts Madonas 
novadā. Paciemojieties pie viņiem un dariet 
vēl labāk!          

Arnolds jakubovskis 
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Starptautiskajam folkloras festivālam „Baltica” – 25
Šī gada festivāla tēma „Ceļš”. Ceļš 

pastāvējis paaudžu paaudzēs. Tas vieno 
mājas un pagastus, novadus un valstis, 
tautas un nācijas. Ceļš izteic katra cilvēka 
dzīves gājumu. Būt ceļā nozīmē atgriez
ties, uzklausīt senču tradīcijas, kas nemai
nīgas gadu simtos. Ceļš sevī ietver cilvēka 
darbu, prieku un bēdas. Ceļš saved kopā 
tuvus un tālus. Visus, kam svarīga tautas 
dzīvesziņa un tradīcijas šeit un pasaulē. 
Meklējot ceļu pie sava novada tradīcijām, 
Jēkabpils novadu Starptautiskajā folkloras 
festivālā „Baltica 2012” Rīgā pārstāvēja di
vas folkloras kopas „Dignojīši” (Dignājas 
pagasts) un „Kāre” (Rubenes pagasts).

Uzstājāmies Rīgas centrā dažādās 
vietās – Vecrīgā – Līvu laukumā, festivāla 
sētā – Vērmanes dārzā (kur notika novadu 
programmas), Bastejkalnā, Stacijas lau
kumā, pie kinoteātra Splendid Palace.

  Paralēli notika daudzi brīvdabas pa
sākumi, koncerti, tradīciju vakari, gada
tirgus un meistardarbnīcas visas dienas 
garumā.

  Festivālā folkloras kopa „Kāre” iz
dziedāja programmu – „bites ceļš – mei-
tas ceļš”, Dignojīši – „Ūdensceļš”. 

  6. jūlija „baltica” diena noslēdzās 

Folkloras kopa „Dignojīši”.

Grupa „Kiwi”. vakara vadītāji.

ar dalībnieku gājienu – vērmanes dārzs 
– brīvības piemineklis – Akmens tilts – 
Ab dambis, kur notika uguns zīmju ri-
tuāls.

  Folkloras kopa „Dignojīši” piedalījās 
arī Novadu dienās 8. jūlijā Ikšķilē un fes
tivāla noslēguma dienā  9. jūlijā Madonā.

  Festivāls „baltica” notiek reizi trijos 
gados kādā no Baltijas valstīm un tie ir pa

saulē pazīstamākie tradicionālās kultūras 
svētki, apvienojot folkloras kopas, etno
grāfiskos ansambļus, tautas muzikantus, 
deju kopas, stāstniekus, amatniekus, kā 
arī visus tradicionālās kultūras kopējus.

Inta tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja – 

koordinatore

   20. jūlija vakarā Rubenes brīvdabas 
estrādē notika tradicionālais mūzikas festi
vāls „mazā ziņģe” 2012” ar plašu koncert
programmu un zaļumballi.

Koncertā piedalījās grupas: „Ginc un 
es” (Rēzekne), „Robežpunkts” (Gārsene), 
„Kiwi” (Varakļāni), „Pusbrāļi” (Rīga), du
ets Irēna Ancāne un Andis Ķīsis (Ilūkstes 
novads, Daugavpils). Viesu statusā uzstā
jās grupa „Roja”, Viesturs un draugi, deju 
grupas „Amira” dejotājas, kuras koncertu 
kuplināja ar austrumu un spāņu dejām, kā 
arī īpašie viesi – brālēni Kaspars Antess un 
Dzintars Čīča.

Atraktīvie vadītāji Una un Elvis uzsvē
ra, ka šogad „Ziņģei” pilngadības – notiek 
18. reizi.

Par godu šim notikuma – konkurss 
skatītājiem (ieskats pasākuma vēsturē). 
Balvas – praktiskas dāvaniņas.

Koncertu atklāja pagājušā gada lau
reāti – grupa „Ginc un es”, kuri šogad ir arī 
Latvijas lielās šlāgeraptaujas III vietas iegu
vēji Ventspilī.

2012. gada laureāti:
I pakāpe –  grupa „Kiwi” (varakļāni)
II pakāpe – grupa „Robežpunkts” 

(Gārsene)
III pakāpe – grupa „Ginc un es” (Rē-

zekne)

„Mazā ziņģe 2012” izskanējusi

Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai 
un Rubenes pagasta pārvaldei par finan
siālo atbalstu. Paldies sponsoriem – ka
fejnīcai „Kalniņā”. Jēkabpils novada paš
valdības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis un 
Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra 
Kurme pasniedza diplomus, pateicības un 
dāvanas, kā arī laba vēlējumus mūziķiem 
un skatītājiem.

Šis vasaras pasākums liek sarosīties 

arī daudziem mājās sēdētājiem, jo neska
toties uz lietaino vasaru apmeklējums bija 
liels un pasākuma laikā nelija lietus.

Lai „Mazā ziņģe” pilnveidojas, attīstās 
un dzīvo arī turpmākos gadus! Lai skan 
jaunas dziesmas un pulcina apmeklētājus 
nākošajā gadā!

Inta tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja
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7. jūlijā Baldonē Vanagkalnu estrā
dē notika Latvijas pašdarbības kolektīvu, 
kuriem nosaukums ir „Luste”, 8. salido
jums. Interesanti, ka arī dalībnieku skaits 
bija astoņi kolektīvi – mājinieki baldonieši, 
Lauberes, Stopiņu, Rūjienas, Mērdzenes, 
Tukuma, Balvu dažādu paaudžu deju ko
lektīvi. Un pirmo reizi salidojumā piedalījās 
Jēkabpils novada Dunavas pagasta vidē
jās paaudzes deju kolektīvs „Luste”. 

Diena bija padevusies skaista, saulai
na un arī gana karsta... Līdz ar to līdztekus 
tautas tērpiem galvenā līdzi ņemamā lieta 
bija kārtīgi ūdens krājumi. 

Lai arī Baldone neatrodas ļoti tālu, 
brauciens sākās rīta pusē, jo agrā pēc
pusdienā paredzēts pirmais mēģinājums. 
Un tas izvērtās par īstu pārbaudījumu, jo 
termometra stabiņš pat ēnā rādīja pāri 30 
grādu atzīmei. Saulē pat grūti nostāvēt, kur 
nu vēl raitā dejas solī... Tomēr arī pēc šādas 
sutoņas visi ir sveiki un veseli. 

Mēģinājumu starplaikā baldonieši sa
rūpējuši pārsteigumu – ekskursiju pa pilsē
tu. Tā mēs apmeklējām lielāko observatori
ju Latvijā – Šmita teleskopu, kur aplūkojām 

Dunavieši Latvijas pašdarbības kolektīvu „Luste”     
8. salidojumā Baldonē

ne tikai tuvākās planētas, bet iepazināmies 
arī ar tālākām zvaigznēm un galaktikām. 
Pabijām arī pie Ķirzaciņas sēravota, kur va
rēja nobaudīt veselīgo ūdeni, tiesa, ar gana 
savdabīgu garšu. Vēl neliels izbrauciens 
pa Baldoni un laiks jau doties uz nākamo 
mēģinājumu – šoreiz tas bija visu dalībnie
ku kopmēģinājums atklāšanas un jo īpaši 
noslēguma kopuzvedumam. Sarīkojuma 
režisore bija gana barga un visu nācās 
atkārtot reizi pēc reizes, lai rezultāts būtu 
nevainojams. Un tad laiks atlicis vairs tikai, 
lai paspētu saģērbties tautas tērpos.

Līdz ar svētku koncerta sākumu visus 
tā dalībniekus sagaidīja jauns pārbau
dījums – jūlija svelmi bija nomainījušas 
pamatīgas lietusgāzes. Pamalē zibeņoja 
un rībināja pērkons, bet dejotājus tas ne
izbiedēja. Par spīti lietum visi bija pacilātā 
noskaņojumā un dabas kaprīzēm pretī lika 
raitu un azartisku dejas soli. Arī mēs – du
navieši. 

Jau pašā sākumā izpelnījušies visu 
dalībnieku un skatītāju ovācijas par faktu, 
ka dejojam ar vairāk nekā 30 gadus veciem 
tērpiem, mirkli vēlāk izbaudījām vēl vienu 

kopības sajūtu – gluži kā Dziesmu un deju 
svētkos vienā dejas solī nācās laisties kopā 
ar citiem kolektīviem. Viss izdevās godam. 
Arī samilzušie lietus mākoņi pamazām izklī
da, nespēdami neko pretī likt dejas vieno
tības garam. Dienas garumā gūto pozitīvo 
emociju bija uzkrājies tik daudz, ka  dejas 
lustes turpinājās arī pasākuma otrajā daļā 
– ballītē – un mājupceļš sākās tikai pēc 
pusnakts.

Paldies baldoniešiem par sirsnīgo 
uzņemšanu! Paldies Dunavas pagasta 
pārvaldei par transporta nodrošināšanu! 
Paldies arī šoferītim Andrim par mūsu iz
vizināšanu gandrīz vai diennakts garumā! 
Sirsnīgu paldies sakam visiem darba devē
jiem, kuri dod iespēju saviem darbiniekiem 
piedalīties pašdarbības kolektīvos,  tā viņu 
ikdienas dzīvi padarot krāsaināku.

Līdz ar to šī deju sezona beigusies, 
tiksimies visi rudenī,  lai  turpinātu ļauties 
tautas deju ritmiem, ceram piedalīties arī 
9. „Lustes“ salidojumā, kurš, kā iecerēts, 
notiks Rīgā.

Dunavas vPDK „Luste” dejotāji

Ar gaišām domām un labu garastā
vokli 11. jūlija vakarā no ekskursijas atgrie
zās Rubenes pagasta iedzīvotāju grupa 
(seniori un citi interesenti). Mūsu braucienā 
piedalījās arī Kalna pagasta aktīvākie iedzī
votāji.

maršrutā bija daudz interesantu vie-
tu un lietu:

Likteņdārzs – dāvana Latvijai 100 
dzimšanas dienā.

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz sa
las Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. 
Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne 
un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Nav 
dienas, kad to neapmeklētu cilvēki no vis
dažādākajām Latvijas un pasaules vietām.
Pašu acīm rezētais saviļņoja mūsu sirdis un 
deva pozitīvu pacēlumu.

Skrīveru gotiņa.
Iepazināmies ar Latvijas nacionālā sal

duma „Gotiņas” tapšanas vēsturi un ražot
nes attīstību mūsdienās. Stāstījums un īs
filma par „Gotiņas”  ražošanu bija saistoša 
ikvienam. Īpašā ietērpā pašu rokām tapa 
konfektes līdzvešanai mājās.

šogad Rīgas Zooloģiskais dārzs 
svin savu 100 dzimšanas dienu. Maršrutā 
bija iekļauts arī šis apskates objekts. Kaut 
gan dzīvojam laukos, daudzi tīksminājās 
Lauku sētā, apmīļojot un barojot aitas, 
kazlēnus un citus mājdzīvniekus.

Pa Vikingu pēdām

vikingu laiva Liepkalnos.
„mežmalas vikings” brauciena noslē

gumā deva ieskatu vēsturē par Daugavas 
senvietām, pilskalniem. Upes krasti bagāti 
ar krāšņām dabas ainavām, nozīmīgiem 
dabas objektiem, pilskalniem, pilsdrupām, 
dievnamiem un nozīmīgām vēsturiskām 
vietām. Brauciena laikā klausījāmies se
nās mūzikas skaņās un laivas stūrmaņa 
Armanda Veides atraktīvajā stāstījumā. Tā 
bija kā „odziņa” mūsu izziņas brauciena 
noslēgumā.

Inta tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja
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Augusts – vasaras 
beidzamais mirklis

Augustā daba aicina nobaudīt va
saras augļus. Daudz, kas no tā, ko pa
vasarī iestādījām dārzā, tagad jau ir no
briedis. Vēl joprojām ir pietiekami silts, 
lai pa dienu un vakarā daudzas stundas 
pavadītu laukā.

Es vēlētos nenokavēt šo vasaru, kas 
zina, kas šajā laikā var notikt nākamajā 
gadā.

Laiks ir kaut kas bezgalīgi dārgs. Cik 
bieži mēs izšķiežam vērtīgo dzīves laiku!

Mūsu laiks ir dzīves dāvana. Augstu 
novērtē to un apejies ar to apdomīgi.

Tiecies pēc visa, kas spēj dot baudī
jumu tavam garam un dvēselei; teātra iz
rādes, koncerti, izstādes, patiešām laba 
grāmata.

Reizēm tas prasa pārvarēt kūtrumu, 
bet ja tam tikts pāri, ieguvums gandrīz 
vienmēr sniegs tev gandarījumu.

Patiesība – Dzīve šeit un pašlaik. Tā 
ir pārbaudīta dzīves patiesība – vakardie-
nas vairs nav, bet rītdiena vēl nav pienā-
kusi.

vai ticēja kāds, ka rītdienas ne-
būs? Ar gājputnu klaigām, ar rudens 
vējiem aizbrāzās jaunības rītdienas, 
rītdienas.  vien plauktā starp grāmatu 
lapām – sīkās pieclapītes un nepateik-
tie vārdi.

vajadzētu izmest. Rīt, jo šodien 
vēl žēl…

Rīt es klausīšu tevi, māmiņ! Sa-
kārtošu savas lelles, pabeigšu iesākto 
grāmatu un mācīšos labāk, nekā vakar.

Rīt. bet šodien? šodien tam vi-
sam nav laika.

Rīt ieklausīšos tēva atmiņu stās-
tos. Rīt, ne šodien. Piedod, man šoreiz 
nav laika.

Rīt labošos, mainīšos… rīt!
Pa kuru laiku izauguši bērni!? tas 

bija vakar? šodien? vai tad, kad man 
atkal nebija laika?

Piezvani, bērniņ! Gaidi mājās, par 
visu parunāsim rīt. tu gribi pasaku, 
varbūt uz kino... tici, to visu pasāksim 
rīt, jo šodien tiešām nav laika.

un atkal rītdienas, rītdienas, rīt-
dienas…

Kā notvert mirkli, kā dzīvot šodien, 
tagad, tūliņ? un ja rīt arī nav laika?

Par bērnu laimi, par mazbērnu 
smaidu stingri uz zemes mums stā-
vēt un mīlēt, mīlēt – tagad, šodien un 
vienmēr.

 vai tā? tad atraksti man. bet šo-
dien.

Augusta pārdomas sagatavoja 
Ināra valaine

Zemgales 
jaunieti!

Aicinām Tevi 
piedalīties apmācībās 
par komunikācijas un 
prezentācijas prasmju 
pilnveidošanu (divās 

daļās)

„Uzmanību, runā Zemgale!” 
APmĀCību mēRĶIS: 
Pilnveidot komunikācijas un prezen

tācijas prasmes personisko un profesio
nālo mērķu sasniegšanai.

Apmācības notiks viesu namā „bērz-
kalni”, Īslīces pagastā, Bauskas novadā, 
2012. gada 7. – 9. septembrī un 12. – 
14. oktobrī  (jāpiedalās abās daļās)

ja esi 17 – 25 gadus vecs un vēlies:   
	lai Tevis sacīto sadzird un saprot,
	iemācīties sevi labāk prezentēt ci

tiem,
	iegūt lielāku pārliecību par savām ko

munikācijas spējām, tad piesakies 
apmācībām un bonuSĀ iegūsti:

	jaunus draugus,
	lieliski pavadītu laiku,
	otro apmācību noslēgumā Apliecinā

jumu par dalību,
	un pāri visam pozitīvas emocijas, kas 

noteikti palīdzēs pārziemot.  
APmĀCībAS IR beZmAKSAS un 

aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas 
un apmācību izdevumus, taču ceļa izde
vumi uz norises vietu Tev būs jāsedz pa
šam.

APmĀCībAS vADīS: 
7. – 9. septembrī – Linda Ūzuliņa un 

Santa Krastiņa
12. – 14. oktobrī – Linda Ūzuliņa un 

Elīna Ķempele

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildi 
pieteikuma anketu un līdz 20. augustam 
nosūti to uz epastu:  brfonds@gmail.
com  vai arī piesakies tiešsaistē: https://
docs.google.com/spreadsheet/viewform
?fromEmail=true&formkey=dEQxSUdQYj
B1T0JuVlQ1Tms5ckFXbmc6MQ 

PIeSAKIeS PAtS un PAStĀStI 
DRAuGAm! 

Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota 
tiem jauniešiem, kuri šobrīd nestrādā vai/
un nemācās, vai/un ir no lauku apvidus.

Apmācības rīko V/A „Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra” Lat
vijas un Šveices sadarbības programmas 
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai 
attālos vai mazattīstītos reģionos” sadar
bībā ar Zemgales reģionālo sadarbības 
partneri – nodibinājumu „Baltijas Reģio
nālais fonds”. 

PAPILDuS InFoRmĀCIjA: 
Ginta Salmiņa, 
reģionālais sadarbības partneris, 
tālr.: 292 56 888, 
epasts: ginta.salmina@gmail.com 

Līdz ar bezmaksas datorapmācību 
senioriem „Pieslēdzies, Latvija!” norisi 
jēkabpilī, arī Lattelecom klientu apkal-
pošanas centrā īpaši apmācīti konsul-
tanti ikvienam interesentam bez mak-
sas sniedz atbildes uz neskaidrajiem 
jautājumiem, palīdz apgūt datora lieto-
šanas pamatus vai papildina un uzlabo 
esošās iemaņas darbā ar datoru.

Projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietva
ros ikviens interesents līdz pat augusta 
beigām Lattelecom klientu apkalpošanas 
centrā – veikalā (t/c „Jēkabpils centrs” 
Vienības iela 7) katru trešdienu no plkst. 
11.00 līdz 14.00 var saņemt bezmaksas 
individuālu konsultāciju par datoru un in
terneta lietošanu. 

Savukārt „Pieslēdzies, Latvija!” trīs 
dienu bezmaksas apmācībām līdz pat 

oktobrim var pieteikties ikviens intere
sents pēc 50 gadu vecuma, zvanot uz 
„Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas tālruni 
80000822, interesējoties savas pilsētas 
pensionāru biedrībās, kā arī atsaucoties 
uz pašu skolotāju publicēto kontaktinfor
māciju. Projekts norisinās visā Latvijā, un 
interneta vietnēs www.piesledzieslatvija.
lv, www.1188.lv var aplūkot karti ar apmā
cību norises vietām.

Lattelecom sociāli nozīmīgais pro
jekts „Pieslēdzies, Latvija!” norisinās ar 
LR Labklājības, Izglītības un zinātnes mi
nistriju atbalstu. Pagājušajā gada projek
ta laikā pirmās prasmes darbā ar datoru 
ieguva 1500 seniori no visas Latvijas, sa
vukārt šogad mērķis ir kopīgiem spēkiem 
apmācīto studentu skaitu četrkāršot jeb 
sasniegt 6000 senioru. 

„Pieslēdzies, Latvija!” datorapmācības un 
bezmaksas konsultācijas Jēkabpilī
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Lūgsim svecēm rādīt gaismu
Skujām taku izrotāt.
Dosim līdzi smilšu sauju,
Ziedus mūža gājumam...
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Skaidrīte Lejniece Zasas pagastā 
05.09.1936. – 03.06.2012. 

Zilvija Pabērza Kalna pagastā 
05.09.1919. – 12.06.2012. 

vizma Korsiete Dunavas pagastā 
27.07.1932. – 15.06.2012.  

Ņina Pūcīte Ābeļu pagastā 
10.10.1926. – 24.06.2012. 

viktorija Rāzna Rubenes pagastā
01.01.1919. – 27.06.2012. 

jakovs Rastopirka Ābeļu pagastā 
13.05.1940. – 02.07.2012. 

jānis Priedītis Kalna pagastā 
27.11.1947. – 08.07.2012. 

tālivaldis Adolfs vaskis Rubenes 
pagastā 05.03.1935. – 08.07.2012. 

Andrejs Dāboliņš Rubenes pagastā
23.10.1957. – 08.07.2012. 

Pēteris Audze Leimaņu pagastā 
15.04.1945. – 11.07.2012. 

valentīns Koniševs Ābeļu pagastā
06.08.1950. – 11.07.2012. 

Anna Alika Dunavas pagastā 
26.06.1927. – 11.07.2012. 

valērijs mūrnieks Ābeļu pagastā
 01.01.1952. – 12.07.2012. 

Kazimirs Rešnis Rubenes pagastā
12.01.1959. – 15.07.2012. 

jānis Rimeicāns Rubenes pagastā 
04.06.1947. – 18.07.2012. 

biruta Dadeika Zasas pagastā 
27.07.1944. – 18.07.2012. 

julijanija volkova Ābeļu pagastā 
26.12.1925. – 20.07.2012. 

valentīna bakāne Ābeļu pagastā 
04.08.1923. – 24.07.2012. 

juris Laitāns Rubenes pagastā 
02.04.1931. – 25.07.2012. 

broņislava Spēka Rubenes pagastā 
26.07.1927. – 26.07.2012. 

Drosma bulava Dignājas pagastā
21.08.1956. – 25.07.2012. 

Henrihs Kveders Dunavas pagastā 
15.04.1954. – 29.07.2012. 
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Man māmiņa tā auklēja
Kā saulīte zirņu ziedu:
Ietīdama, iztīdama,
Baltos linu palagos.
 /Latv.t.dz./

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā un jūlijā 
reģistrētas 8 dzimšanas:

Kristers Dignājas pagastā
Elīna Dunavas pagastā
Daniels Zasas pagastā
Patriks Zasas pagastā
Marta Dārta Rubenes pagastā
Nellija Dignājas pagastā
Dāvids Zasas pagastā
Marta Gabriela Dignājas pagastā
Sveicam vecākus un novēlam 

pacietību, izturību un veselību, 
bērniņus audzinot!

Man māmiņa tā auklēja
Kā saulīte zirņu ziedu:

nodaļā jūnijā un jūlijā 

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus,
Daudz ilgāk...
 /Ā. Elksne/

Sveicam 
Elvīru un Jāni Tretjakus 

Zelta kāzās! 
Katra jauna diena lai nāk pie 
Jums kā jauna cerība, jauns 
solījums, jauna ticība, jauna 
enerģija un jauna sajūsma!

Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2012. gada augustā

Ābeļu pagasts
25.08. Ābeļu pamatskolas stadionā 

starpnovadu sporta svētki. Zaļumballe.
03.09. Ābeļu pamatsk. Zinību diena.

Dignājas pagasts
11.08. Sporta kluba „Slīterāni” trasē 

motokross
25.08. plkst. 22.00 Dignājas estrādē 

Zaļumballe

Dunavas pagasts
14.09. Raiņa muzejā Tadenavā dze

jas dienas

Leimaņu  pagasts
03.09. Latvju zīmju parkā izstāde 

„Sarunas ar ziediem”

Rubenes pagasts
24.08. plkst. 22.00 kultūras namā 

koncertballe „Atvadas vasarai”. Spēlē: 
grupa „Tranzīts”

Zasas pagasts
31.08. plkst. 20.00 Zasas k.namā 

popmūzikas festivāls „Zasa – 2012’’. Fes
tivālā piedalās grupas„Avārijas brigāde”, 
„Nereta”, Krista un Anika, „Kopa’’, „Dže
nija”, Artūrs Daņiļēvičs, „Daugavieši”, „Ro
bežpunkts’’, „Ilūzija’’, Ieva, Laura, Sabīne 

Tadenavas bibliotēkā 
līdz 31. augustam apskatāma  

Ilzes Adumānes melnbaltās grafi kas 
un lietišķās mākslas darbu izstāde

Rubenes pagasta pārvalde izsaka lie
lu pateicību visiem pagasta iedzīvotā
jiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem 
un darbiniekiem par ieguldīto nesavtī
go darbu savu sētu, uzņēmumu, ies
tāžu un pagasta teritorijas labiekārto
šanā. Tikai kopīgiem spēkiem mēs va
ram panākt tādu apkārtnes skaistumu 
un sakoptību! 

Lai šis vasaras ziedu krāšņums 
un novada mērogā saņemtā 

atzinība stiprina visus 
turpmākajiem darbiem!

Pārvaldes vadītāja Intra Kurme

Jēkabpils Mākslas skolas 

Zasas fi liāle aicina 
pieteikties 
audzēkņus jaunajam 
mācību gadam 

Sk. Anda, tālr.  26557249

Zasas bibliotēka aicina pagasta 
iedzīvotājus un iestādes 
piedalīties makulatūras 
vākšanas akcijā ar 
nosaukumu: 

„Bibliotēka man, 
es – bibliotēkai" 

Sīkāka informācija bibliotēkā un pa 
tālruni 20371521 

Zasas bibliotēka aicina pagasta 
iedzīvotājus un iestādes 
piedalīties makulatūras 

„Bibliotēka man, 
es – bibliotēkai" 


