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Jaunais gads uzsācis savu ritējumu 
ar baltu sniegu, sarmu kokos un retiem 
ziemas saules brīžiem. Svētki atstāti aiz 
muguras, un priekšā gaida jauni darbi, 
jauni notikumi, jauni prieki un arī problē-
mas. Viss ir vieglāk paveicams, ja vairāk 
raugāmies uz saistošo, interesanto. Tādēļ 
šāgada avīzes pirmajā numurā jaunā gada 
plānus raksturo trīs aizraujošas novada 
dzīves sfēras – kultūra, sports un starptau-
tiskā sadarbība. 

Dziesmu svētki atkal šogad mūs 
aicina kopā. Šie svētki ir vērtība lat-
viešiem un par to liecina tas, ka arī 
pasaule šo mūsu kultūras meistardar-
bu ir atzinusi par ievērojamu Dziesmu 
svētkiem nosakot UNESCO nemate-
riālās kultūras meistardarba statusu.
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV 
Deju svētki notiks no 2013. gada 30. jū-
nija līdz 7. jūlijam. Svētkiem gatavojas 
3277 mākslinieciskie kolektīvi, kas ap-
tver 40 000 dalībnieku no visas Latvijas

Caur dziesmu skaidrāki un labāki mēs esam...

Koris „Putni”.

Šo svētku laikā gan katrs Latvijas novads, 
gan katrs mākslas žanrs demonstrēs sa-
vus sasniegumus, dodot iespēju mūsu 
iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt 
Latvijas kultūras daudzveidīgās izpaus-
mes. Dziesmu svētki latvietim ir tikpat 
nozīmīgi kā Jāņi. Svētkus vienojošie vārdi 
būs – GAISMA LīGO LATVIJĀ!

Mūsu novadu svētkos pārstāvēs 198 
dalībnieki – novada koris „Putni”, deju ko-
lektīvi – „Solis”, „Dzirnupīte” (Zasa), „Lus-
te” (Dunava), „Rasa”, „Laude” (Rubeņi), 
folkloras kopas – „Kāre” (Rubeņi), „Dig-
nojīši” (Dignāja).

Patreiz notiek nopietna gatavoša-
nās svētkiem, jo priekšā vēl ir skates.
Kolektīvi apgūst svētku repertuāru, ap-
meklē kopmēģinājumus un repertuāra 
precizēšanas seminarus. Svarīgs gata-
vošanās moments – tautu tērpi. Vēl dau-
dziem jāgādā, jāatjauno un jāpapildina 
tērpu komplekti. Lai savu novadu pār-
stāvētu godam krāšņajā svētku gājienā, 

jādomā arī par gājiena noformējumu.
Mūsu kolektīvi piedalīsies deju lieluz-
vedumā „Tēvu laipas” Daugavas sta-
dionā, noslēguma koncertā „Līgo, 
lai top” Mežāparkā, folkloras dienā 
– 6. jūlijā Latvijas Etnografi skajā brīv-
dabas muzejā un Vērmanes dārzā. 
Pūtēju orķestriem plānots Dižkoncerts 
„Novadu stāsti”. Dziesmu svētkos ama-
tierteātriem ir atvēlētas 3 dienas: svētku 
laikā izrādes notiks Dailes teātrī, Leļļu te-
ātrī, Rīgas Latviešu biedrības namā, Edu-
arda Smiļģa Teātra muzejā, brīvdabas 
izrādes Etnogrāfi skajā brīvdabas muze-
jā un Vērmanes dārzā. Tiks spēlēta tikai 
latviešu dramaturģija, īpašu vietu atvēlot 
R.Blaumaņa dramaturģijai rakstnieka 
150. jubilejas gadā.

Piedaloties Dziesmu svētkos mēs ne 
tikai stiprināsim latviešu skaistāko tradīci-
ju, bet arī gūsim prieku par to, kas esam. 
Lai izdodas!

Inta Tomāne

Jaunais gads, bez šaubām, ir jāuz-
sāk ar labām ziņām un konkrētiem dar-
biem. Viena no šādām ziņām noteikti ir 
attiecināma uz Jēkabpils novada skolu 
audzēkņiem un viņu vecākiem, jo 2012. 
gada 20. decembra domes sēdē Jēkab-
pils novada pašvaldība pieņēma lēmu-
mu piešķirt brīvpusdienas Jēkabpils 
novada skolās  pirmsskolas grupu, 
3.–12. klases, Jēkabpils novadā dek-

Būs brīvpusdienas novada skolēniem
larētajiem skolēniem, apstiprināto iz-
cenojumu apjomā. Brīvpusdienas tiek 
piešķirtas   no 2013. gada 7. janvāra līdz 
2013. gada 31. maijam. Jāatgādina, ka 
1. un 2. klašu skolēniem brīvpusdienas 
apmaksā valsts. Skolēnu vecākiem šai 
sakarā nav jāraksta papildus iesniegu-
mi, visi skolēnu saraksti tiks iesniegti 
pašvaldības Sociālajā dienestā, kas arī 
veiks brīvpusdienu izmaksu aprēķinu. 

Uzmanība jāpievērš dažām niansēm – 
tātad, brīvpusdienas tiks apmaksātas 
tikai Jēkabpils novadā deklarētajiem 
skolēniem; un tikai tiem, kuri mācās no-
vada izglītības iestādēs. Pie tam – brīv-
pusdienu izmaksas ietekmēs arī ģimeņu 
ienākumu deklarācijas; brīvpusdienām 
paredzētās summas tiks uzrādītas kā ģi-
menes saņemtie ienākumi. 
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2013. gads – gads pēc Olimpis-
kajām spēlēm, gads, kad sportisti „no-
sprauž” sev tālākos mērķus un uzdevu-
mus. Tāpēc, lai arī visi Jēkabpils novada 
iedzīvotāji varētu sev „nospraust” mēr-
ķus sporta jomā – šeit būs neliels ieskats 
2013. gada plānotajos Jēkabpils novada 
sporta pasākumos. 

2013. gadā būs arī nu jau ikgadēji 
sporta pasākumi, gan arī kas jauns un 
nebijis, pasākumos sev piemērotas akti-
vitātes varēs piemeklēt gan jauni, gan ne 
tik jauni, gan spēcīgā dzimuma pārstāvji, 
gan daiļā dzimuma pārstāves – sportot 
varēs VISI! Gada sākums, protams, ie-
sāksies ar ziemīgām sporta aktivitātēm 
– pirmā no tām būs ziemas sporta spē-
les Dignājas pagastā, kuras (pie atbils-
tošiem laika apstākļiem) plānotas 26. 
janvārī. Viennozīmīgi nedrīkst aizmirst 
vienu no lielākajiem šāgada sporta pa-
sākumiem Jēkabpils novadā – Latvijas 
motosporta federācijas čempionāta 
posmu skijoringā, kas (arī pie atbilsto-
šiem laika apstākļiem) notiks janvāra 
mēnesī Dignājas pagastā. Par skijorin-
ga norises datumu sekojiet līdzi Latvijas 
motosporta federācijas un Jēkabpils 
novada mājaslapās, lai nepalaistu ga-
rām šo pasākumu, jo tur tiešām būs ko 

Sporta pasākumi 2013. gadā
redzēt! Nedrīkst arī laist garām nākošos 
plānotos sporta pasākumus – februārī 
jau par ikgadējo turnīru kļuvušais volej-
bola kauss, kas risināsies februārī Zasas 
vidusskolas sporta zālē. Marta mēnesī 
visi novada iedzīvotāji varēs demonstrēt 
savas iemaņas galda spēļu turnīrā, kas 
risināsies Rubenes pagastā. Aprīlī varēs 
parādīt savas prāta spējas zoles turnīros, 
kas risināsies 2 posmos – Leimaņu un 
Kalna pagastos. Pavasara jauko laiku va-
rēs pavadīt „Bērnu, jauniešu un ģimeņu 
svētkos”, kuros neatņemama sastāvdaļa 
būs sporta pasākumi. Šie svētki plānoti 
19. maijā. Jūnija mēnesī visi tie, kuriem 
tuva atpūta pie dabas un ūdeņiem, tiks 
aicināti uz makšķerēšanas sacensībām 
„Lielais loms” Dunavas pagastā. Arī jūlijā 
sports no Dunavas pagasta nepazudīs, 
jo paredzēts Jēkabpils novada atklātais 
turnīrs basketbolā un volejbolā. Augustā 
visu Jēkabpils novada pagastu sportisti 
tiks aicināti uz Ābeļu pagastu, kur no-
skaidros 2013. gada sportiskāko Jēkab-
pils novada pagastu – notiks Jēkabpils 
novada sporta svētki. Sportojot, protams, 
nedrīkst aizmirst par savu veselību, tie-
ši tāpēc augusta mēnesī arī paredzēts 
pasākums veselības veicināšanai. Sep-
tembrī uz Dignāju varēs posties futbola 

mīļotāji, kur risināsies Jēkabpils novada 
atklātais kauss. Tāpat septembrī arī no-
tiks pasākums, kas norisinās ļoti daudzās 
Latvijas skolās – „Olimpiskā diena”, kura 
popularizē Olimpisko kustību, veselīgu 
dzīvesveidu un godīgas spēles princi-
pus sportā. Šajā dienā piedalīsies arī 
visas Jēkabpils novada skolas. Oktobrī 
Zasas vidusskolas sporta zālē spēkus 
varēs samērot volejbola cīņās, kad nori-
sināsies Jēkabpils novada atklātais vo-
lejbola kauss. Novembrī Ābeļu pagastā 
pulcēsies skrējēji uz ikgadējo Lāčplēša 
dienas skrējienu. Bet decembra mēnesī 
visi labākie, veiksmīgākie un aktīvākie šā 
gada Jēkabpils novada sportisti tiks aici-
nāti vienuviet, lai atskatītos uz paveikto 
gada garumā, izceltu pašus labākos un 
vienkārši atpūstos pēc sportošanas visa 
gada garumā.

Tāpēc novēlu visiem čūskas gadā 
būt aktīviem, panākumiem un uzvarām 
bagātu šo gadu... Uzvarām bagātu ne 
tikai sporta jomā, bet arī ikdienā pār ik-
dienišķām lietām un rūpēm! Tiekamies 
Jēkabpils novada sporta pasākumos!

Par sportisku dzīvesveidu!
Aivis Kokins,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 
organizators

„Lustes” dejotāji priecājas
Dunavā kopš 2012. gada 1. oktobra 

tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstīai LEADER programmas 
atbalstīts projekts „Tautas tērpu iegāde 
Dunavas kultūras nama deju kolektī-
vam” Nr. 12-05-LL13-L413204-000003. 
Jēkabpils novada Dunavas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Luste” pulcē pārsvarā Dunavas pagasta 
iedzīvotājus, tā dodot iespēju lauku cilvē-
kiem veidot interesantāku savas dzīves 
ikdienu. Visiem ir zināms, ka cilvēkam, 
ejot savās ikdienas gaitās, aprūpējot pie-
mājas saimniecības vai smagi strādājot 
mežā, ir nepieciešami atpūtas un atelpas 
brīži, kuros var rast prieku un pozitīvas 
emocijas, tas ir vajadzīgs lai gūtu spēkus 
jaunai darba dienai, jaunam darba cēlie-
nam.

Kolektīvā visaktuālākais jautājums, 
vislielākās rūpes bija par tautas tērpiem, 
kuri, gadiem ejot, bija nolietojušies. Tāpēc 
aktīvi tika meklētas iespējas par jaunu 
tautas tērpu iegādi. Pateicoties Jēkabpils 
novada pašvaldībai un atbilstošo speciā-
listu atbalstam, radās iespēja iesaistīties 
LAD projektā par „Tautas tērpu iegādi Du-

navas kultūras nama deju kolektīvam”, 
kas tika iesniegts ELFLA, kas ietilpa lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
Turpinājās satraukuma pilns laiks, jo visi 
ar nepacietību gaidījām, kāds būs rezul-
tāts pēc iesniegto projektu izvērtēšanas.

Saņemot ziņu par iesniegtā projekta 
apstiprināšanu, bijām patiesi iepriecināti 
un pateicīgi, jo nu bija skaidrs, ka tik sen 
lolotais un cerētais sapnis tiks piepildīts, 
varēsim iegādāties jaunus tautas tērpus. 

Lai tā varētu notikt, ir vajadzīgs ne-
atlaidīgs un pamatīgs darbs, kas prasa 
lielu atbildības sajūtu no katra kolektīva 
dalībnieka. Tomēr dažādu apstākļu sa-
kritības dēļ tāpat kā citos kolektīvos, tā 
arī mums „Lustē” ir notikušas izmaiņas 
dalībnieku sastāvā, kas atkal prasa papil-
dus darbu un neizmērojamu pacietību, tā 
ir vajadzīga kā jaunajiem dalībniekiem, tā 
arī tiem, kuri dejo jau vairākas sezonas 
vai no pašas pirmās kolektīva pastāvēša-
nas dienas. Norit intensīvs darbs pie deju 
apgūšanas, ar kurām būs jāpiedalās ska-

tē. Ceram, ka šogad Dziesmu un Deju 
svētkos piedalīsies arī Dunavas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Luste”.

Projekta „Tautas tērpu iegāde 
Dunavas kultūras nama deju kolek-
tīvam” ietvaros paredzēta tautas tērpu 
komplekta un apavu komplekta iegāde. 
Tautas tērpu komplekts (1 gab.) sastāv 
no: sieviešu brunči 10 gab., sieviešu ga-
rās blūzes 10. gab., sieviešu vestes 10 
gab., vīriešu krekli 10 gab., vīriešu vestes 
10 gab., tautiskās jostas 18 gab. Apavu 
komplekts sastāv no: sieviešu kurpju pā-
riem 10 gab. un vīriešu zābaku pāriem 
10 gab. Projekta vispārējais mērķis ir 
sniegt atbalstu pašdarbības kolektīviem, 
specifiskais mērķis – iegādāties tautas 
tērpus Dunavas deju kolektīvam. Plā-
notais kopējais budžets ir Ls 2993, 88, 
t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 2 454,00, 
pašvaldības līdzfin. Ls 245,40. Piešķirtais 
publiskais finansējums (90% no attieci-
nāmajām izmaksām) ir  
Ls 2 208,60.

A. Ozoliņa,
 Projekta vadītāja

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
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Starptautiskā sadarbība pašvaldībā 
Pašvaldībā 2013. gads starptautis-

kās sadarbības jomā būs aktīvs. Turpinā-
sim sadarbību ar partneriem – Averojas 
pašvaldībā Norvēģijā, ar kuru ir parakstīts 
oficiāls sadarbības līgums. Averojas pār-
stāvji drīzumā plāno apmeklēt mūsu no-
vadu. Savukārt, maijā pieci speciālisti no 
Jēkabpils novada dosies uz Averoju mā-
cību vizītē Ziemeļvalstu mobilitātes prog-
rammas atbalstīta projekta „Mācīšanās 
no Ziemeļvalstīm – labas prakses un pie-
redzesapmaiņa, lai paaugstinātu pašval-
dības administratīvo kapacitāti” ietvaros. 
Šī paša projekta ietvaros martā paredzē-
ta speciālistu mācību vizīte uz Kauhavas 
pašvaldību Somijā, ar kuru veidojas laba 
sadarbība; tās pamatā ir nodoms kopīgi 
veidot projektus nākotnē un šis projekts 
jau ir viens no kopīgiem pasākumiem. 

Dignājas pamatskola turpina īstenot 
Mūžizglītības programmas Comenius 
projektu „European Chamber Music”, 
kura ietvaros jau februāra beigās Dignā-
jas pamatskolas skolotāji dosies uz pro-
jekta starptautisko sanāksmi Turcijā. Pē-
dējā – noslēguma sanāksme paredzēta 
maijā Šauļu pilsētā. 

2012. gadā pašvaldība uzsāka jauna 
Mūžizglītības reģionālo partnerību pro-
jekta „Crossborder cooperation between 
reģions in Latvia and Romania to impro-
ve educational offer” (Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem Latvijā un Rumānijā 
izglītības piedāvājuma uzlabošanai) īs-
tenošanu. Pagājušā gada nogalē starp-
tautiskajā sanāksmē pie mums viesojās 
partneru pārstāvji no pašvaldības, skolas 
un nevalstiskas organizācijas. Šogad ap-
rīlī ir mūsu kārta doties pie partneriem, ko 
arī darīsim, īstenojot vismaz 12 dalībnie-
ku mobilitātes. 

Starptautiskā sanāksme Dignājā. 

Ja man būtu jāatbild uz jautājumu 
„Ko pašvaldībai dod starptautiskā sa-
darbība”, tad atbilde būtu īsa – jaunu 
pieredzi, zināšanas, iespējas. Kā pie-
mēru var minēt 2011. gadā februārī īs-
tenoto vizīti uz Averojas pašvaldību. Tās 
laikā apspriedām kopīgās sadarbības 
iespējas, plānojām reālus rezultātus, sa-
dalījām pienākumus. Nepagāja necik ilgs 
laiks, lai pirmie rezultāti būtu jau saskatā-
mi. Te var minēt Zasas vidusskolas iespē-
ju piedalīties kā partnerim un nodrošināt 
skolēnu un skolotāju uzturēšanos Norvē-
ģijā 2012. gadā starptautiskās program-
mas „Jaunatne darbībā” projekta ietva-
ros. Taču Zasas vidusskola pie sasniegtā 
neapstājās un iesniedza jaunu projekta 
pieteikumu, kurš tika apstiprināts un plā-
notajām aktivitātēm ir piešķirti finanšu 
resursi. Šogad projekta īstenotājs ir Za-
sas vidusskola un jaunieši no vairākām 

valstīm vasarā uzturēsies pie mums. Arī 
Ziemeļvalstu mobilitātes programmas 
projektu bija iespējams izstrādāt un ie-
gūt finansējumu, efektīvi sadarbojoties ar 
labi zināmiem un uzticamiem partneriem, 
jo partneru meklēšana ir samērā ilgs un 
darbietilpīgs process. Cerams, ka mācī-
bu vizīšu un citu sadarbības aktivitāšu lai-
kā iegūtās zināšanas speciālisti pielietos 
savā turpmākajā darbā mūsu pašvaldībā. 
Sadarbojoties ar kolēģiem citās valstīs 
nereti pārliecināmies, ka esam zinoši, 
spējam būt radoši un paveikt sarežģītus 
uzdevumus, lai piesaistītu papildus finan-
šu resursus savai teritorijai un tādējādi 
veicinātu apstākļus atvērtai sabiedrībai.

G. Dimitrijeva,
Projektu speciāliste, atbildīgā par 

starptautisko sadarbību

Jaunais 2013. gads ir iesācies ar sa-
viem ikdienas darbiem. No šā gada sā-
kuma   spēkā ir stājušies vairāki pabalstu 
veidi, kuru izpilde iepriekšējos gados tika 
atlikta. Tie ir:

1. Vienreiz gadā pabalsts Černobiļas 
AES seku likvidētājiem. Pabalsts tiek iz-
maksāts uzrādot apliecību. Pabalsta ap-
mērs LVL 50.00.

 2. Pabalsts brīvpusdienām bare-
ņiem un bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem –  tiek piešķirts bērniem, 
kuri mācās Jēkabpils novadā esošajās 
mācību iestādēs.

3. Vienreizēja materiāla palīdzība  
bērnam uzsākot 1. klasi. Tiesības saņemt 
materiālu palīdzību ir Jēkabpils nova-

Informācija no sociālā dienesta
da teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, 
ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē 
Jēkabpils novada teritorijā atrodošajā 
mācību iestādē. Materiālās palīdzības 
apmērs – LVL 20.00 vienam bērnam. 
Saņemot piešķirto materiālo palīdzību, 
bērna vecākiem jāuzrāda izziņa no mācī-
bu iestādes, ka bērns uzņemts mācīties 
konkrētajā  mācību iestādē.

Personas, kurām ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes, vai perso-
nas statuss, ir tiesības saņemt Pārtikas 
pakas. 

Vēlos uzrunāt personas, kurām  ir re-
presētā statuss, nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieki, ČAES seku likvidetāji  
– Jums ir tiesības izmantot valsts apmak-

sātu sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu, ko īsteno sociālās integrācijas aģen-
tūra (SIVA). Precīzāku informāciju Jums 
sniegs sociālie darbinieki, kuri strādā 
Jūsu pagastā. Sociālo rehabilitāciju ie-
spējams saņemt arī  personām, kurām ir 
funkcionālas medicīniskas saslimšanas.

Ar 01.01.2013. pabalsts garantē-
tā minimālā ienākuma nodrošināšanai 
(GMI) vienai personai ir LVL 35.00 mē-
nesī.

Vēlu visiem mūsu novada iedzīvotā-
jiem darbīgu gadu, lai izdodas atrast sa-
vām iespējām atbilstošu nodarbošanos, 
ņemt dalību biedrību darbībā.  

Ar cieņu, R. Rubina,
sociālā dienesta vadītāja 
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Mūsu novads, kā daudzi Latvijā, ir ba-
gāts ar kultūrvēsturisko mantojumu  – mums 
ir daudz kolekciju, interesantu materiālu, ko 
parādīt. Taču – trūkst vienotas izpratnes par 
to, kā tas īsti darāms.  Un, uzsākot 2013.
gadu, ir  nobriedusi iecere uzsākt šāda mu-
zeja veidošanu. Tā  paredz muzeja centru 
izveidot Zasā, saglabājot esošās kolekcijas 
un apskates vietas citos pagastos. Plāns ir 
ļoti nopietns, tas prasīs gan daudz darba, 
gan finanšu ieguldījumus, tādēļ par šo ieceri 
veicām viedokļu apkopojumu: 

Novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis saka:

„No visiem 118 Latvijas novadiem akre-
ditēti muzeji ir apmēram 80 pašvaldībām, 
tātad – noteikti lielākajai daļai. Mēs esam 
to skaitā, kam šāda muzeja vēl nav. Taču 
uzskatu, ka tas ir ļoti vajadzīgs, lai parādī-
tu novada vēsturisko bagātību, un mums ir 
daudz ko rādīt. Ir aktīvi, zinoši cilvēki, daudz 
jau apkopotu materiālu, bet – ja nav akre-
ditēta muzeja, tad zaudējam iespēju to visu 
labi pasniegt. Tāpat – nākamajā plānošanas 
periodā varam palaist garām lielas līdzekļu 
piesaistes iespējas no ES fondiem, ja paši 
neuzsākam muzeja veidošanu. Kā muzeja 
centrālo ēku redzu Zasas pagasta bijušā 
feldšerpunkta ēku, kurā šogad no pašval-
dības līdzekļiem plānots ieguldīt Ls 8000,-, 
sakārtojot ēkas pirmā stāva telpas. Protams, 
šis lēmums vēl jāapstiprina deputātiem, ne 
mazāk svarīgs ir sabiedrības viedoklis.”

Dzidra Nartiša, teritorijas plānošanas 
speciāliste – „Pastāvēs, kas pārvērtīsies – 
tā teica mūsu novadnieks Rainis. Arī mums 
nepārtraukti jādomā, kā attīstīties, kvalitatīvi 
pārveidojot mūsu rīcībā esošos resursus. 
Muzeja izveide ir iekļauta pašvaldības At-
tīstības plānā, tas noteikti ir vajadzīgs.  Tā 
izveide ir jāsāk ar kopējo  stratēģiju, vīziju, 
jāsaprot, ko un kādā veidā darīsim. Kāda 
būs muzeja galvenā tēma,  kā pasniegsim 
informāciju par dažādām kolekcijām, par 
novadu kopumā. Tāda mēroga projektu ne-
var uzsākt bez nopietnas plānošanas. Ma-
nuprāt, tas arī būtu viens no svarīgākajiem 
šā gada uzdevumiem.” 

Inta Tomāne, novada kultūras darba 
koordinatore: 

„Jā, akreditētu  muzeju novadā noteikti 
vajag. Nav pat  tik būtiski, kur tas atradīsies, 
var būt arī Zasā, šis pagasts atrodas novada 
centrā, tur jau ir laba kultūras infrastruktūra. 
Neapšaubāmi, tas prasīs lielu, nopietnu dar-
bu, jābūt skaidrībai, kas to darīs, veiks sa-
gatavošanas darbus, muzeja stratēģijas izs-
trādi, kolekciju apkopošanu, sagatavošanos 
akreditācijai. Jābūt tam gataviem! Bez no-
pietna, regulāra darba jau nekas nenotiek.” 

Uldis Auzāns, Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētājs: 

„Iecere noteikti ir laba. Tā gan ir vērie-
nīga un prasa iedziļināšanos, jāpārdomā 
tīri finansiālie aspekti, vai mēs varam to at-
ļauties. Un – vai varam uzsākt īstenošanu 

Jēkabpils novads – ceļā uz  akreditētu muzeju
tieši šogad. 2013. ir Dziesmu svētku gads, 
novadā ir daudz kolektīvu, kas tajos piedalī-
sies, un tas prasīs vērā ņemamus līdzekļus. 
Muzeja veidošanai jāpieiet ļoti nopietni, tie 
būs gan papildus štati, gan infrastruktūras 
izveidošanas un uzturēšanas izdevumi. Pro-
tams, jāplāno līdzekļu piesaiste ar projektu 
palīdzību, tikai uz pašvaldības budžetu cerēt 
nevaram.”

Sandra Vecumniece, Kalna pagasta 
kultūras nama vadītāja:

„Muzeja iecere ir ļoti laba. Arī vieta – 
tiešām piemērota, tā atrodas novadam pa 
vidu, ir asfaltēts ceļš. Pie tam – Zasas centrs 
ir vēsturisks, tur atrodas parks, Amatniecī-
bas centrs. Ekspozīcijas un kolekcijas citos 
pagastos gan jāsaglabā uz vietas, Kalna 
pagastā – Jāņa Akuratera piemiņas vieta un 
ekspozīcija par šo literātu, tāpat citur. Domā-
ju, ka novada kolekciju veidotāji no akredi-
tēta muzeja esamības tikai iegūs, jo tur taču 
būs pieejama vienota informācija par visu, 
kas pie mums apskatāms.” 

Arnolds Jakubovskis, Ābeļu pagasta 
muzeja dibinātājs un vadītājs: 

„Par muzeja izveidošanu balsoju „Par!” 
ar abām rokām! Jo vairāk šādu lietu notiek 
novadā, jo labāk. Zasa ir īstā vieta, viss vēs-
turiskais tur jau ir apkārt. Muzeja veidošanu 
uzsāk Sarmīte Upeniece? Arī balsoju „Par!” 
ar abām rokām! Ļoti zinoša speciāliste, kul-
tūrvēstures entuziaste, lieliska kandidatūra 
šim darbam. Gribētu gan dot arī dažus ietei-
kumus – zinu, ka pirmajā gadā pēc novada 
izveidošanas tika uzsākta videomateriālu 
veidošana par tradīcijām, svētkiem novadā. 
Filma bija ļoti laba, kvalitatīva. Taču – turp-
mākajos gados, man šķiet, tas netika tur-
pināts. To gan nevajadzētu atstāt novārtā, 
materiālu apkopošana jāveic visu laiku, bez 
pārtraukuma. Tāpat Krustpils novads tagad 
veido bukletu par Daugavas krastiem Krust-
pils novada teritorijā. Mums taču ir vairāk 
nekā 60 kilometru Daugavas krastu, šāds 
materiāls būtu jāveido arī Jēkabpils nova-
dam!” 

Benita Kalniņa, Liepu „Meža muzeja” 
dibinātāja un vadītāja: 

„Doma par muzeja izveidošanu ir ļoti 
laba, vajadzīga. Par izvēlētajām telpām gan 
īsti nezinu, vai tās ir piemērotas, noteikti 
būs jāpārveido, jāveic remonti. Tas jādara 
atbildīgi, būs vajadzīgi lieli līdzekļi. Akre-
ditētam muzejam ir savas prasības. Meža 
muzejam Liepās šo akreditāciju mēģinājām 
panākt 1994. gadā, un mums tika atteikts 
tieši tehnisku iemeslu dēļ – nebija piemērota 
apgaismojuma, mitruma regulācijas, uguns-
drošības prasību. Viss kolekcijas saturs pil-
nībā atbilda akreditācijas prasībām! Šobrīd 
gan tās, iespējams, ir krietni mainījušās. 
Vēl domāju tieši par muzeja saturu – tādu 
novadpētniecības muzeju Latvijā ir daudz. 
Mums vajadzētu meklēt kaut no neparas-
tāku. Piemēram, Latvijā nav neviena Skolas 
muzeja. Ja izraudzītos šo kā pamattēmu, 

tas varētu piesaistīt arī vairāk apmeklētāju – 
ir taču skolu absolventi, pedagogi, kas tur 
strādājuši, interese būtu ļoti liela. Šādam 
muzejam gan piemērotāka būtu tieši skolas 
telpa, piemēram, bijusī Slates skola tam at-
bilstu ideāli. Pastāv jau iespēja to veidot kā 
akreditētā novada muzeja filiāli, ja vien to 
var atļauties. Kas ir ļoti svarīgi – jāzin, kas 
būs muzeja vadītājs! Tas jāzina jau no paša 
sākuma, šim cilvēkam jābūt entuziastam, jo 
muzeja veidošana nekādi nav tikai „maizes 
darbs”. Ja šāds entuziasts nav zināms, tad 
arī iecere var neizdoties, tieši no cilvēka ir 
atkarīgs ļoti, ļoti daudz.” 

Sarmīte Upeniece, Zasas vidussko-
las skolotāja, paredzēts, ka tieši viņa uz-
ņemsies atbildību par muzeja veidošanu: 

„Tas ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs. 
Pēc sanāksmes Zasā sapratu, ka esošā 
koncepcija ir jāpārveido, jāpiedāvā kas pla-
šāks, citādāks skatījums. Pie šīs koncepci-
jas šobrīd strādāju, sagatavošu prezentāci-
ju, tādēļ pagaidām plaši izteikties atturēšos. 
Kad plāns būs gatavs, sāksim diskutēt un to 
ieviest. „

Anita Ķikute, Zasas kultūras nama 
vadītāja: 

„Doma ir ļoti laba, un vieta, manuprāt – 
īstā. Domāju, ka muzejā tomēr jāliek akcents 
uz Zasu, tās vēsturi. Protams, tas jāveido kā 
visa novada muzejs, kur iespējams saņemt 
informāciju par visa novada ievērojamajām 
vietām, kolekcijām, kultūrvēsturisko manto-
jumu.” 

Vija Roze, biedrības „Noskaņa” vadī-
tāja;

„Domāju, ka Sarmīte Upeniece ir ļoti 
atbilstoša muzeja vadītājas darbam, zinoša, 
entuziasma pilna. Muzejs Zasā – bez šau-
bām, ļoti laba doma! Mūsu biedrība atbalstīs 
tā izveidošanu ar visu, ko vien varam, lai tikai 
mums pajautā!”  

Daina Sauleviča, Amatniecības cen-
tra „Rūme”vadītāja: 

„Ideja ir laba, bet jāapzinās, ka tas 
būs ļoti dārgi. Vieta ir piemērota, Zasa tad 
veidotos par tādu nopietnu kultūras cen-
tru. Domāju, ka arī muzeja izveidošanai 
nepieciešamā dokumentu daļa jau šobrīd 
ir kvalitatīvi apkopota. Ar to jau arī jāsāk – 
jāsakārto dokumenti, savāktie materiāli, lai 
kolekcija būtu tiešām vērā ņemama. Muzejs 
jau nesastāv no tā vien, kas ekspozīciju zālē 
ir apskatāms.” 

Raisma Brandule, Zasas pagasta 
pārvaldes sekretāre: 

„Ļoti laba doma! Jādomā gan, cik 
daudz materiālu tajās telpās varēs izvietot, 
vai ēka nav par mazu? Tāpat, vajadzētu ap-
svērt domu par Liepu Meža muzeja kolekci-
jas pārvietošanu uz Zasas centru, jo vienam 
pagastam divi muzeji būtu pārāk daudz. Jā-
sāk darīt, tik skaista iecere!”

Viedoļus apkopoja
 Ieva Jātniece
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„LAUDE” – mūsu ir maz, bet mēs esam lieliski!  
Pavēlā piektdienas vakarā Rubenes 

kultūras nams ir gaišs un dzīvības pilns – 
šeit uz mēģinājumu pulcējas deju kolek-
tīvs „Rasa”, uz nodarbībām ierodas pul-
ciņu dalībnieki, bērni spēlē galda spēles. 

Pēdējā gada laikā piektdienas va-
karus kuplina arī prāvs jauniešu pulciņš 
– tie ir deju kolektīva „Laude” dejotāji. 
Kopā astoņpadsmit jaunieši, kuri skolo-
tājas Sandras Vaitkevičas vadībā apgūst 
latviešu tautas dejas. Kompānija burtiski 
dzirkstī no jautrības un kopā būšanas 
prieka, neraugoties uz to, ka lielākā daļa 
no viņiem aizvadījuši nedēļu studijās un 
darbā. Pirms mēģinājuma mērots garš 
ceļš uz Rubeņiem – no Jelgavas, Rīgas, 
Daugavpils, Jēkabpils. Vai nav grūti? Vai 
pēc tādas slodzes negribas vienkārši ap-
gulties siltā istabā pie televizora un mam-
mas gatavotajām vakariņām? „Gribas, 
protams, ka gribas!” korī atbild daudzi. 
Tomēr vēl lielāka ir vēlēšanās nākt de-
jot: „Šeit ir savējie,” saka Liene Radiņa, 
„Augstskolā tu satiecies ar studiju bied-
riem, pasniedzējiem, tur mums katram ir 
sava noteikta loma, pienākumi, šeit – ci-
tādāk, te mēs visi esam savējie.” 

„Es te nāku Dāvja un Andra dēļ, ar 
viņiem vienmēr ir jautri!” atsaucas kāds 
puisis. Jautrības tiešām netrūkst  – pie-
mēram, Dāvis interesējas, vai par rakstu 
viņam pienākas autortiesību atlīdzība, jo 
viņš taču tikšot citēts. Pārējie gan nomie-
rina, ka raksts esot reklāma, un vai tikai 
pašam par to neiznāks maksāt... Otrs 
asprātis Andris arī cenšas izmantot reklā-
mas iespējas, aicinot uz pavasara stādu 
tirgu savā darbavietā – SIA „Sedumi”. 

„Šeit ir arī skolotāja, kura saka – es 
palikšu dusmīga, es palikšu dusmīga! 
Bet tas tā arī nekad nenotiek”, saka Elvis 
Klaucāns. Skolotāja Sandra Vaitkeviča ir 
tieši tik pat smaidīga un enerģijas pilna 
kā viņas audzēkņi. Kāds ir viņas motīvs 
katru piektdienas vakaru ceļot no Beb-
rebes uz Rubeņiem? „Man vēl nav bijis 
tāda piektdienas vakara, kad negribētos 
braukt. Jau ap pieciem( mēģinājumi sā-
kas astoņos) kļūstu tāda nemierīga, sāku 
gatavoties. Viņi mani neuztver kā skolo-
tāju, apzinās, kas tas, ko darām ir vaja-
dzīgs viņiem pašiem, nevis skolotājai. 
Jautri, enerģiski, priecīgi! Tai pašā laikā – 
priekš pirmā gada darba mums ir ļoti labi 
sasniegumi. Esam jau uzstājušies kādas 
desmit reizes, arī novada svētkos. Ļoti 
ceram tikt uz Dziesmu svētkiem! Un šīs 
cerības ir tiešām pamatotas. Ja labi star-
tēsim skatē marta vidū, tad – jā, Dziesmu 
svētki gaidīs Rubeņu jauniešus!” 

Uzmanību piesaista arī neparastais 
ansambļa nosaukums – „LAUDE”. To uz-

zinot, domāju, ka studenti izmantojuši la-
tīņu valodu – no vārda „laudate”, „lauda”, 
kas nozīmē – „dziedāt”, „dziesma”. Vēl 
paši jaunieši min sakritību ar angļu „laud” 
– skaļi. Taču īstenība izrādās pavisam 
cita – tik nopietna un patriotiska. Annija 
Tomāne stāsta: „Gribējās tādu nosauku-
mu, kas cieši saistīts tieši ar pagastu, ar 
vietvārdiem, ar to, kas svarīgs tieši mums. 
Sākām meklēt, un parādījās varianti. Pa-
likām pie diviem nosaukumiem – „Spē-
lēni” un „Laude”. Tieši pirmajā Adventē, 
braucot uz skati Viesītē, par šiem nosau-
kumiem balsojām. Uzvarēja „Laude”. Kas 
tad ir Laude? Liene un Annija stāsta – tas 
ir bijis ciemats Slates tuvumā, slatieši to 
zina. Ir taču arī Laudes upīte, tā nekur nav 
pazudusi! Un ar mūsu ansambli Laude 
skanēs vismaz visā Latvijā!  

Šāds uzstādījums likās pat nerakstu-
rīgi patriotisks tik jauniem un atraktīviem 
cilvēkiem, tādēļ jautāju – vai patīk tautas 
dejas? Vai negribas kaut ko modernāku? 
Un atskan vesels balsu koris – „NĒ! Mēs 
nākam dejot tieši tautas dejas, ja nepatik-
tu, tad neviens mūs nepiespiestu nākt!” 
Elvis saka ļoti trāpīgi: „Uz galvas griezties 
prot katrs trešais amerikānis. Mūsu tau-
tas dejas ir mūsējās”. 

„Laudes” jaunieši ir apbrīnojami vis-
pusīgi, diskutējam arī par šā gada Jau-
natnes Erudīcijas konkursa norisi, jo liela 
daļa no viņiem startēja 2012. gada kon-
kursā, un gatavojas arī šāgada startam. 

„Mūsu ir maz, bet mēs esam lieliski!” – 
to apgalvo visi astoņpadsmit. 

„Laudi” mēģinājuma laikā iztraucēja 
Ieva Jātniece

Dejotāji koncerta tērpos.

Mēģinājuma pozitīvā atmosfēra.
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UZMANĪBU! Sākam šā gada erudīcijas konkursu jauniešiem!
Šogad konkursa norises pirmā 

kārta būs jau 23. februārī – laika, lai 
pieteiktos,  nav daudz, taču līdzdalība 
konkursā sola gan daudz jaunu zināša-
nu, gan interesanti pavadītu laiku, gan 
vērtīgas balvas! Tādēļ lūdzam jaunie-
šus vecumā no 16 līdz 24 gadiem pie-
teikt savu dalību konkursam, rakstot 
uz e –pastu: ieva.jatniece@gmail.com  
vai arī zvanot pa tālruni 26167960. Šeit 
publicējam arī konkursa nolikumu – 
iepazīstieties ar to, un par visām ne-
skaidrībām droši rakstiet vai zvaniet! 

Erudīcijas konkursa Jēkabpils 
novada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi 
gaida!” – 2013.

NOLIKUMS
Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkab-

pils novada jauniešus, mudinot apgūt 
zināšanas ārpus skolu programmām 
un attīstīt analītisko domāšanu. Sabied-
rībai kopumā – apzināties jaunatni kā 
perspektīvāko sabiedrības grupu, kuras 
zināšanas, attieksmes un uzskati veidos 
mūsu nākotni. 

2013. gada tēma – RADOŠIE RE-
SURSI. Šā gada  specifiskais  mērķis – 
mudināt jauniešus apzināties tieši no-
vada būtiskākos resursus  – DABAS un 
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA. 
Secīgi – pielietojot savas zināšanas un 
radošu pieeju, izstrādāt un prezentēt 
konkrētu radošās industrijas projektu, 
kas būtu īstenojams Jēkabpils novadā 
tuvākā vai tālākā nākotnē.

(Piemēri – dabas koncertzāle, ki-
noteātris brīvā dabā vai padomju laika 
drupās, arhitektu birojs ar attālināto no-
darbinātību, mākslas priekšmetu restau-
rācijas darbnīca, ekoloģisku un inovatīvu 
produktu ražotne, specifiski tūrisma pie-
dāvājumi, īpaši festivāli, utt.) 

Konkursa organizatori:   Jēkabpils 
novada pašvaldība sadarbībā ar nevals-
tiskajām organizācijām un banku sektora 
pārstāvjiem. 

Konkursa dalībnieki – jaunieši ve-
cumā no 16 līdz 24 gadiem, kuri:

- ir deklarējušies  Jēkabpils no-
vadā;

- kuru vecāki ir deklarējušies Jē-
kabpils novadā;

- mācās Jēkabpils novada izglītī-
bas iestādēs. 

Konkursa tēmas:
• Daba; 
• Kultūrvēsturiskais mantojums; 
• Radošās industrijas piedāvāju-

ma prezentācija.

Dalībnieku reģistrācija. Dalībnieku 
reģistrācija tiek izsludināta 2013. gada 
janvāra mēneša novada informatīva-
jā izdevumā „Ļaudis un darbi” novada 
mājaslapā, reģiona masu mēdijos, kā 
arī izplatīta ar izglītības, kultūras iestāžu 
un nevalstisko organizāciju starpnie-
cību. Reģistrācija tiek veikta, piesakot 
savu kandidatūru elektroniskā formā uz 
e – pastu: ieva. jātniece@gmail.com līdz 
2013. gada 14. februārim.  

KONKURSA NORISES GAITA 
Konkursa norisi organizē  informā-

cijas un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Jātniece, pieaicinot konkursa ko-
pējo vadības grupu šādā sastāvā: Jānis 
Subatiņš,  Gunta Dimitrijeva, Elga Ūbele, 
Dzidra Nartiša, Inta Tomāne, Sandra Ve-
cumniece, Mārīte Pērkone, Anda Svarā-
ne, Aļona Semeiko. 

Vadības grupā piedalās konkur-
sa sponsori – nodibinājuma „Mārtiņa 
Fonds” un A/S Swedbank Jēkabpils filiā-
les pārstāvji. 

Vadības grupu katrai konkursa kārtai 
ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā apstipri-
na izpilddirektors. 

Konkursa norises laiks: 

Tēma Norises 
datums Norises vieta

Daba 23. februāris 
plkst. 11.00

Zasas kultūras nams 
(Vieta var tikt precizēta) 

Kultūrvēstu-
riskais man-
tojums

23. marts 
plkst. 11.00 

Rubeņu Kultūras nams
(Vieta var tikt precizēta)

Radošās 
industrijas 
piedāvājuma 
prezentācija. 
Noslēguma 
pasākums

20.  aprīlis  
plkst. 11.00

Kalna pagasta Dokto-
rāts
(Vieta var tikt precizēta)

Pirmo divu darba grupas norises 
gaita:

1. Ievada daļa – žūrija iepazīstina 
ar sevi, viens žūrijas dalībnieks (progno-
zējoši – grupas vadītājs) ir sagtavojis lek-
ciju/prezentāciju/ videomateriālu par kon-
krēto tēmu. Norises laiks – 30 minūtes. 

2. Pirmajā grupā – dalībnieki iepa-
zīstina ar sevi; katram – 5 minūtes. Nori-
ses laiks – apmēram 30 minūtes. 

3. Klātienes jautājumu izdale da-
lībniekiem. Atbildēm – 20 minūtes. Dalīb-
nieki atbild žūrijai, vadības grupai, līdzju-
tējiem – kafijas pause. 

4. Atbilžu izvērtēšana – 30 minū-
tes. Dalībniekiem – kafijas pauze, notiek 
kāda videomateriāla demonstrēšana. 

5. Klātienes uzdevumu rezultātu 
paziņošana. Diskusija par konkrēto tēmu, 
diskusiju jautājumu uzdošana. 30 – 40 
minūtes. 

6. Noslēgums: diskusiju rezultātu 
paziņošana. 10 – 15 minūtes. 

Vidējais katras darba grupas norises 
laiks – 3  – 3,5 stundas. 

Noslēguma darba grupas norises 
gaita:

1. Dalībnieku radošās in-
dustrijas piedāvājuma prezen-
tācija. Katrai prezentācijai – 10 
minūtes, prezentācijas norisi-
nās divās daļās, ar 15 minūšu 
pārtraukumu kafijas pauzei.

2. Prezentāciju izvērtēša-
na – 30 minūtes. Noslēguma 
darba grupas rezultātu un ko-
pējo konkursa rezultātu apko-
pošana.

3. Konkursa uzvarētāju 
paziņošana, apbalvošana. 
Prognozējamais laiks – 1 stun-
da.  

Kopējais maksimālais punktu skaits, ko var iegūt dalībnieks – uzvarētājs ir 71 
punkts: 

Vienā grupā – 28 punktus;
Divās  grupās kopā –  56 punktus;
Par prezentāciju iespējams iegūt – 15 punktus.
Balvu fonds: balvu uzvarētājam – kvalitatīvu foto/video kameru nodrošina „Mār-

tiņa fonds”;  otro balvu – datoru vai dāvanu karti – nodrošina A/S „Swedbank”;  trešā 
balva ir  no novada pašvaldības – dāvanu karte veikalā vai kvalitatīvs velosipēds.  No-
vada pašvaldība paredz līdzekļus arī veicināšanas balvām. 

Ar speciālajām balvām  konkursā var piedalīties arī uzņēmēji un nevalstiskās or-
ganizācijas. 

Konkursa publicitāte tiek nodrošināta: Jēkabpils novada informatīvajā izdevu-
mā, Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā, Vidusdaugavas televīzijā, Radio1 ziņu 
raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, laikrakstos „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”. 
Materiāli tiks iesniegti arī republikas masu medijiem. 
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Jānis Akurāters – Sēlijas dižgars

Uzdevumi, vērtēšanas sistēma

Uzdevuma 
veids Uzdevuma apraksts

Punktu skaits, ko 
piešķir par 
uzdevumu

Izvērtēšanas 
kārtība

Izvērtēšanas laiks/ 
rezultātu paziņošana

1. Klātienes 
uzdevumi

Trīs īsi jautājumi, kas ir iepriekš sagatavoti.  
Šie uzdevumi dalībniekiem tiek izsniegti rakst-
veidā, rakstveidā arī jāatbild grupas norises 
laikā. Uzdevumu izpildei atvēlētais laiks – 20 
minūtes. 

Par katru uzde-
vumu var iegūt 5 
punktus.
Kopā par klātie-
nes uzdevumiem 
– maksimums 15 
punktus.

Šos uzdevumus iz-
vērtē vadības grupa/ 
žūrija 30 minūšu laikā 
pēc to saņemšanas. 

Rezultātus paziņo dalīb-
niekiem darba grupas 
norises laikā. 

2. Mājasdarbi Viens jautājumi par konkrēto tēmu – daba, 
kultūrvēsturiskais mantojums. Jautājumi ir 
samērā plaši, tiek piedāvāta izvēle starp vai-
rākām tēmām. Dalībniekam jāsagatavo eseja/
apraksts, kā arī – jāatspoguļo savs viedoklis. 

Par šo uzdevumu 
iespējams iegūt 
10 punktus. 

Uzdevumi tiek iz-
sniegti darba grupas 
noslēgumā.
Atbilžu iesūtīšanas 
datums – 10 dienas 
pēc darba grupas 
noslēguma datuma. 

Rezultātus izvērtē un 
rezultātus paziņo līdz 
nākamās grupas norises 
dienai. Pēdējās darba 
grupas rezultātus izvērtē 
klātienē konkursa nori-
ses dienā.

3. Diskusiju 
jautājumi

Papildus punktus var iegūt par aktīvu piedalī-
šanos diskusijās – vadības grupas/žūrijas lo-
cekļiem ir tiesības uzdot „ekspresjautājumus” 
Vienas darba grupas laikā nedrīkst uzdot 
vairāk kā 20 „ekspresjautājumus”. 

Par operatīvu 
atbildi var iegūt 
1 punktu; punkts 
tiek pieškirts da-
lībniekam, kurš 
atbild pirmais.

Punktus piešķir žūrija 
darba grupas norises 
laikā. 
Šo punktu skaits 
katrā darba grupā var 
būt atšķirīgs. 

Grupas noslēgumā tiek 
paziņots, cik papildus 
punktus saņēmis katrs 
dalībnieks. 

4. Radošās 
industrijas 
prezentācija

Radošās industrijas prezentācija ir katra dalīb-
nieka individuāls darbs. Šīs prezentācijas for-
ma nav reglamentēta – tā var būt sagatavota 
elektroniskā formātā, var ietvert tikai uzrunu, 
var izmantot visdažādākās demonstrācijas 
formas – izstādi, maketu, dziesmu, uzvedumu, 
utt. 
Ir divi ierobežojumi:
1) Prezentācijai jāiekļaujas 10 minūtēs.
2) Tās tēma – radošās industrijas piedāvājums 
Jēkabpils novada teritorijā, izmantojot dabas 
un kultūrvēsturiskos resursus. 

Par noslēguma 
prezentāciju ie-
spējams iegūt 15 
punktus.

Punktus piešķir žūri-
ja, vērtējot dalībnieka 
uzstāšanos klātienē.

Punktu skaits tiek pa-
ziņots 30 minūšu laikā 
pēc prezentācijas daļas 
noslēguma. 

Akuratera atstātām rindām  
Un mazliet no rakstnieka sirds 
Pāri Latvijas ārēm un mežiem
Dienu ritumu starojums mirdz.

Ar šīm bijušās Ābeļu skolnieces –
dzejnieces Nadīnas Liepiņas Ābeļu him-
nas vārdiem, kuriem muzikālo ietērpu 
devis Romāns Kielbickis, sākās rakst-
nieka Jāņa Akuratera atcere.

Rakstnieka dzimšanas dienas atzī-
mēšana tradicionāli Ābeļos notiek jau 
trīspadsmito gadu. Katru reizi klausītājs 
uzzina kaut ko jaunu, vēl nedzirdētu par 
rakstnieku un viņa darbiem. Bet tradicio-
nāli katru gadu kādu jaunu domu, idejas 
vēsmu ienes rakstnieces Lūcijas Ķuzā-
nes līdzdalība. Par tradīciju kļuvusi arī 
ikgadēja vīriešu ansambļa dziesmu mu-
zikālais skanējums, jo Akurateru dzim-
tai mūzika vijas cauri visām paaudzēm. 
Kā tad noritēja šā gada pasākums ? Pa 
Jāņa Akuratera bērnības un jaunības ta-
kām, pa brieduma un veiksmes ceļiem 

ar organizatoru sagatavoto prezentā-
ciju izvadāja skolotāja Ausma Bērziņa. 
Vienā no pēdējām prezentācijas lapām 
redzam rakstnieku pie saviem kopo-
tajiem rakstiem grāmatplauktā. Attēlu 
ar mūsdienu nepieciešamību raksturo 
Kārļa Skalbes vārdi; „Akuratera viegli 
plūstošā un gleznu bagātā valoda kļu-
vusi nepieciešama skolu grāmatām.”  
Seko tējas pauze un debates par va-
jadzību par rakstnieka darbu iekļau-
šanu mācību programmās. Lūcija 
Ķuzāne saka: „Nav tiesa, ka tagad 
skolotāji ir par daudz noslogoti! Vajag 
tikai gribēt. Mēs kādreiz caur visiem, 
neskatoties uz stingrajiem komunis-
tiskās audzināšanas ierosinājumiem 
spējām darbā iekļaut brīvības domu” 
Skolotājas Ausmas Bērziņas domas ir 
pesimistiskākas: „Programmā nav. Par 
to nemaksā. Kam vajadzīgs latviskums? 
Veidosim labāk šovus. Tie bērniem patīk.” 
Bijušais Biržu skolas direktors Viktors 
Raģelis; „Man patika. Vērtīgs mate-

riāls. Ja man būtu teikšana, es skolās 
mācību programmās to iekļautu.” Sko-
lotāja Paulīna Eglīte: „Jā, tie ir mūsu 
vecāku laiki un mūsu bērnība. Mums 
tie ir tuvi. Vai šī gleznainība un roman-
tisms mūsu jaunatnes galviņās spēj 
noturēties?” Izskan arī citu domas. 
Otrajā daļā skatītāji vēro ainas no 2012. 
gada Akurateru dzimtas saieta Biržos pa  
„Degošas salas” takām un bērnības 
zemi Ābeļos. Prezentācija noslēdzas 
ar Zentas Mauriņas vārdiem: „Aku-
raters lielākais latviešu skaistuma al-
cējs, vairāk par visu mīl neparasto, 
Sapņi un ilgas ir viņa mīļākie viesi”. 
Jēkabpils novadā aiz Raiņa seko divi 
dižgari Aleksandris Grīns un pirmais Lat-
vijas Tēvzemes balvas īpašnieks Jānis 
Akuraters. Popularizēsim ar šiem dižga-
riem latviešu tautu. Ābelieši ir gatavi palī-
dzēt visiem skolu un kultūras darbinieku 
censoņiem ar materiāliem par Akuratera 
darbību.

Arnolds Jakubovskis 
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Šā gada 26. janvārī apaļu dzīves ju-
bileju svinēs Skaidrīte Jostsone – ilgga-
dēja pašvaldības darbiniece, bijusī Kalna 
pagasta padomes priekšsēdētāja. Darbu 
pašvaldībā viņa pārtraukusi 2009. gadā, 
dodoties pelnītā atpūtā. Interesējāmies, 
ko Skaidrītes kundze dara šobrīd:

„Mani vaļasprieki ir adīšana un krust-
vārdu mīklu minēšana – šobrīd, ziemas 
periodā. Vasarā, protams, iepriecina 
dārzs, ziedi.”

Kas, uzsākot šo gadu, visvairāk ie-
priecina?

„Grūti uzreiz tā atbildēt. Patiesībā – 
nav nekā, kas apbēdinātu! Ģimenē viss ir 
kārtībā, bērni un mazbērni strādā, mācās, 
pilnveido sevi. Ar veselību arī viss kārtībā, 
un tas patiešām ir ļoti liels prieks.”

Vai interesējaties par novada, pa-
gasta dzīvi? 

„Protams, interesējos, uz Kalna pa-
gasta pārvaldi regulāri aizeju, pajautāju, 
kā viņiem klājas. Ja nu jautā, arī padomu 
neliedzu, kaut gan – tagad taču daudz 
kas ir savādāk, paši tiek ar visu galā. Man 
tomēr ir svarīgi zināt, kas pašvaldībā no-

Sveicam jubilāri! 

Jēkabpils novada pašvaldī-
bas teritorijā Rubeņu, Leimaņu 
un Kalna pagastos šogad nori-
sinās ūdenssaimniecības attīstī-
bas projektu īstenošana darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes 
„Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība apdzīvotās vietās ar ie-
dzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. 

Rubenes pagasta pārvalde ir 
finansējuma saņēmējs un projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Ru-
benes pagasta Rubeņu ciemā” vie-
nošanās Nr.  DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/108/002 īstenotājs. Projekta 
plānotais īstenošanas laiks 12 
mēneši,  uzsākšanas datums bija 
2012. gada 17. aprīlis. Projekta ko-
pējās attiecināmās izmaksas ir Ls 
336320,25. ERAF līdzfinansējums 
sastāda 85% no attiecināmajām iz-
maksām. Projekta ietvaros paredzēts ka-
nalizācijas kolektora jaunbūve 1435,2 m, 
kanalizācijas spiedvada jaunbūve 945 m, 

Rubeņu attīrīšanas iekārtas un pārsūknēšanas stacija. 

Rubeņu ciemā noslēgta  ūdenssaimniecības attīstības projekta 
ieviešana, iedzīvotāji uzsāk veidot pieslēgumus

KSS jaunbūve 2 gab. 
2012. gada decembra mēnesī  Rube-

ņu ciematā plānotie darbi ir noslēgti. Dar-

bu veicējs –  SIA „Ošukalns celtnie-
cība” – ir veicis būtiskākos projekta 
ietvaros paredzētos darbus. Saka-
rā ar laika apstākļiem, ir arī atliktie 
darbi – asfalta seguma uzliešana 
un atjaunošana, kā arī apzaļumo-
šanas darbi, kas tiks veikti 2013. 
gada pavasarī.  Rubenes pagasta 
pārvalde ir gandarīta par to, ka sva-
rīgākais šai projektā ir jau paveikts, 
un iedzīvotāju dzīves kvalitāte pro-
jekta realizācijas rezultātā  pieaugs.  
Rubeņu ciemata iedzīvotāji ir uzsā-
kuši pieslēgšanos izveidotajam ka-
nalizācijas spiedvadam, un tie, kas 
šo darbu paveikuši, ar jaunajiem 
pakalopojumiem ir apmierināti. Ru-
benes pagasta pārvaldes vadītāja 
Intra Kurme atzīmē, ka pieslēgša-
nās aktīvāk notiks pavasarī, kad 
tas būs tehniski vieglāk īstenojams. 
Pavasarim atnākot, ciemata iedzī-
votājus gaida arī aktīvs teritorijas 
sakopšanas darbs, jo komunikā-
ciju ierīkošana, bez šaubām, sais-
tās gan ar rakšanu, gan atsevišķu 

koku nozāģēšanu un krūmu novāk-
šanu. Būs jāveido jauni stādījumi, 

jāsēj zāle; taču – tā rezultātā ciemats kļūs 
tikai skaistāks! 

Informāciju sagatavoja Ieva Jātniece 

tiek, arī novada avīzīti lasu, cenšos sekot 
visam līdzi.”

Kas šķiet labākais novada dzīvē? 
„Tiešām iepriecina tas, ka tiek vei-

dots tik daudz projektu – šai periodā tik 
daudz celts, būvēts, veidota infrastruktū-
ra. Tas ir daudz aktīvāk nekā pagastiem 
esot atsevišķi, mēs bijām pārāk mazi, tik 
aktīvi darboties nevarējām, piesaistīt tik 
daudz līdzekļu. Tāpat – daudz mazo pro-
jektu, dažādu kultūras aktivitāšu. Lieliski 
strādā novada projektu speciāliste Gunta 
Dimitrijeva, viņai pienākas pateicība par 
šo darbu. Kalna pagasts ir ļoti ieguvis 
šai laikā – izremontēts Kultūras nams, iz-
veidota A. Grīna piemiņas vieta. Un kur 
tad vēl asfaltētais ceļš, beidzot to sagai-
dījām! Protams, tas nav pašvaldības no-
pelns, tomēr – ļoti nozīmīgs un priecīgs 
notikums.”

Kā domājat, kādas izmaiņas gai-
dāmas pēc pašvaldību vēlēšanām? 

„Par izmaiņām jau neko nevar zināt, 
samazinās taču deputātu skaitu, iespē-
jams, būs vēl kādas izmaiņas. Tomēr do-
māju, ka pašvaldības deputātu vidū vaja-

dzētu būt pārstāvjiem no katra pagasta. 
Tas tomēr ir jūtams – tie pagasti, kam šā-
das pārstāvības nav, kaut kādā mērā tiek 
„apdalīti”. Pašvaldības teritorijas attīstībai 
jābūt līdzsvarotai, tam novada līmenī ār-
kārtīgi uzmanīgi jāseko, politiskajiem ap-
svērumiem nevajadzētu to ietekmēt.”

Ko domājat par novada muzeja iz-
veidošanu? 

„Konkrēta viedokļa man šobrīd nav, 
tas ir nopietnāk jāapsver. Domāju, ka 
nedrīkst pārcelt pagastiem raksturīgās 
vietas, piemēram – Grīniem veltīto eks-
pozīciju vai piemiņas vietu ko Kalna pa-
gasta. Centrālajā muzejā, protams, jābūt 
informācijai par visu novadu, taču noteikti 
jāattīsta katrai apdzīvotajai vietai raksturī-
gais. Tāpat jāpadomā par šī novada mu-
zeja konkrēto, atšķirīgo tēmu.”

Vēlam Skaidrītes kundzei labu vese-
lību, dzīvesprieku un nerimstošu interesi 
par dzīvi visus turpmākos gadus! 

Sarunājās – 
Ieva Jātniece
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Lauksaimniekiem un uzņēmējiem
INfORMĀcIJA LAUKSAIMNIEKIEM

Turpinājums 10. lpp.

Atbilstoši likumam „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek gan zemi, gan ēkas, tai 
skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet 
ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inže-
nierbūves.

Ar nekustamā īpašuma nodokli 
2013. gadā neapliek:

	 dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, iz-
ņemot garāžas; 

	 dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un paš-
valdība to neaplikšanu ar nodokli ir notei-
kusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, 
izņemot garāžas;

	 fiziskajām personām piederošas 
inženierbūves, kuras netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai;

	 ēkas un inženierbūves, kuras iz-
manto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai.

2013. gadā nekustamā nodokļa lik-
me ir tāda pati kā 2012. gadā. Zemei, 
ēkām vai to daļām, inženierbūvēm, kas 
tiek izmantotas saimnieciskā darbībā ir 
1,5 procenti no īpašuma kadastrālās vēr-
tības, bet mājokļa nodokļa likme ir:

	 0,2 % no kadastrālās vērtības, 
kas nepārsniedz 40 000 latu;

	 0,4 % no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet ne-
pārsniedz 75 000 latu;

	 0,6 % no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 75 000 latu.

Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5 
procentu apmērā apliek neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes vienību 
platības apseko un sniedz informāciju 

Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā
vietējām pašvaldībām papildlikmes aprē-
ķināšanai Lauku atbalsta dienests. 

Sākot  ar 2013. gadu lauksaimnie-
cības zemes vienība tiek uzskatīta par 
neapstrādātu, ja neapstrādātā zemes 
vienības daļa pārsniedz 30% (līdz šim bija 
70%). 

Minimālais nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājums katram nodokļa mak-
sātājam katrā pašvaldībā ir 5 lati.

Turklāt Pašvaldībai ir tiesības 2013.
gadā piemērot nodokļa apmēra pieau-
guma ierobežojumu zemei vai saglabāt 
nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada 
līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma iero-
bežojuma apmēru un piemērošanas no-
sacījumus, ja līdz dienai, kad tiek sagata-
vots nodokļa maksāšanas paziņojums par 
2013. gadu ir izdoti saistošie noteikumi.

Noteikto nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais 
nodoklis ir mazāks par pieciem latiem, kā 
arī nodokļa aprēķinam par neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi.

Atvieglojumi:
	 mājokļa nodokļa atvieglojumi 

trūcīgām personām (90% apmērā) tiek 
aprēķināti atbilstoši Jēkabpils novadado-
mes sociālā dienesta sniegtajai informā-
cijai par periodu, kurā nodokļa maksātājs 
atbilst trūcīgas personas statusam;

	 politiski represētām personām 
50% apmērā par zemi un dzīvojamām 
ēkām, kas ir šo personu īpašumā vismaz 
5 gadus un nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskā darbībā. Jāie-
sniedz rakstveida iesniegums un doku-
menti, kas apliecina nodokļa maksātāja 
tiesības uz šo atvieglojumu;

	 NĪN atlaidi 50% apmērā piemē-
ros par dzīvojamo objektu – māju vai dzī-
vokli un tam piekritīgo zemi, kurā ir dek-
larēti daudzbērnu ģimenes locekļi ar vis-
maz trīs bērniem vecumā līdz 18.gadiem. 
NĪN atlaide daudzbērnu ģimenēm nevar 
pārsniegt 300 latus gadā. Atvieglojumu 
piešķir, ja nodokļu maksātājs ir minēto 
objektu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

	 tiem, kuriem šogad ir tiesības 
uz minēto atvieglojumu, jāiesniedz paš-
valdībai rakstveida iesniegums un doku-
menti, kas apliecina nodokļa maksātāja 
tiesības uz šī atvieglojuma piemērošanu. 
Ja iesniegums būs iesniegts līdz nodokļa 
maksāšanas paziņojuma sagatavošanas 
datumam, pašvaldība nodokļa atvieglo-
jumu piemēros, veicot nodokļa aprēķi-
nu par 2013. gadu. Ja iesniegums tiks 
iesniegts 2013. gada laikā pēc nodokļa 
maksāšanas paziņojuma sagatavošanas 
datuma, pašvaldība veiks aprēķinātā no-
dokļa pārrēķinu un nosūtīs iesniedzējam 
jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

Iedzīvotāju zināšanai, Saistošie  no-
teikumi par palīgēku neaplikšanu,  kuru 
platība pārsniedz 25 m2 (izņemot garā-
žas), kā arī par nodokļa aprēķina  pieau-
guma ierobežojumu zemei 25% apmērā, 
tiks izskatīti 24.01.2013. Jēkabpils novada 
domes sēdē. Ar Saistošajiem noteiku-
miem varēs iepazīties Jēkabpils novada 
pašvaldībā, pašvaldības mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv, pagastu pārvaldēs un  
Jēkabpils novada avīzē „Ļaudis un Darbi”.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

nodokļa administrators

Lauku atbalsta dienesta atbildes 
uz lauksaimnieku organizāciju jautāju-
miem

•	 Kādiem nolūkiem 2012. gadā 
no platību maksājumu pieteikumiem, 
nesaskaņojot ar zemes īpašniekiem, tika 
izņemtas daļa platību, kuras iepriekš tika 
uzrādītas kā platības bez atbalsta, jo nav 
atcelts noteikums, ka jāuzrāda visas pla-
tības. Liela daļa šo lauku tiek sakārtoti – 
aizaugumi izcirsti, sēta zāle ganībām utt.

Atbilde: Piesakoties platību maksā-
jumiem, atbalsta pretendentam ir jāuzrā-
da tās platības, kuras ir lauku blokos. No 
lauku blokiem tiek izņemtas:

1) nekoptas, aizaugušas vai apbū-
vētas platības, gan kas konstatētas dabā, 
gan kas redzama ortofoto uzņēmumos 

un satelītattēlos;
2) platības, kas netiek pieteiktas at-

balsta maksājumiem trīs gadus.
Ja platības ir bijušas labā lauksaim-

niecības stāvoklī uz 2003. gada 30. jūni-
ju un laika gaitā aizaugušas, bet tagad 
ir sakoptas, tad, pamatojoties uz klienta 
ierosinātu precizēšanas pieprasījumu, sa-
koptās platības tiek iekļautas lauku blokā. 
Precizēšanas pieprasījuma veidlapa „Ie-
sniegums lauku bloku kartes precizēša-
nai” ir atrodama „Rokasgrāmatas platību 
maksājumu saņemšanai  2012. gadā” 9. 
pielikumā 90. lpp. (http://www.lad.gov.lv/
files/liela_rokasgramata_2012-2.pdf).

•	 Vai 2013. gadā platību maksā-
jumu pieteikumus varēs iesniegt Lauku 
atbalsta dienestā gan elektroniski, gan 

papīra formātā?
Atbilde: Iesniegumus varēs iesniegt 

gan EPS, gan papīra formātā un atbalsta 
pretendents varēs izvēlēties sev ērtāko 
iesniegšanas veidu. 

•	 Vai tās zemes, kas uz 2003.
gadu nebija labā lauksaimnieciskā stā-
voklī, bet tagad ir iekoptas ir iespējams 
iekļaut bloka kartē?

Atbilde: Šobrīd tas nav iespējams, 
bet šo nosacījumu plāno atcelt ar 2014.
gadu.

•	 Ko darīt situācijās, ja nomas 
zemju īpašnieki neļauj tīrīt notekgrāvjus, 
kaut šobrīd tā ir obligāta prasība.

Atbilde: Tās ir civiltiesiskas attiecī-
bas, kas risināmas starp zemes īpašnieku 
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un nomnieku.
•	 Vai šogad būs iespēja pieteikt 

jaunas  bioloģiskās platības, kas jauna-
jiem lauksaimniekiem šobrīd ir ļoti svarīgi.

Atbilde: Pēc šobrīd spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem 2013. gadā jaunas 
saistības jauni klienti uzņemties nedrīk-
stēs un arī esošie klienti paplašināt sais-
tības nedrīkstēs.

•	 Daudzi zemnieki līdz šim, pie-
sakot platības atbalstam, zīmējuši laukus 
atstājot rezervīti, lai nebūtu nesaskaņas 
ar LAD. Arvien grūtāk iezīmēt laukus atbil-
stoši tam kā ir dabā, turklāt ir vēl trešais - 
fiziskās kontroles rezultāts. Vai nav iespē-
jas šīs nesakritības novērst un precizēt? 
Varētu arī par samaksu pārmērīt speciā-
listi, kurus LAD darbinieki akceptētu.

Atbilde: Iesniegumā deklarētās pla-
tības salīdzināšana ar kartē iezīmēto pla-
tību ir domāta kā palīgs lauksaimniekam, 
lai informētu, ka deklarētā platība nesakrīt 
ar zīmējumu. Tās var būt dažādas situāci-
jas – lauksaimnieks deklarē nepamatoti 
lielu platību, jo attiecīgajā zemes gabalā 
tik liels lauks nemaz nevar būt.  Vai arī 
otrādi, ka faktiski tiek apstrādāta lielāka 
platība nekā lauksaimnieks ir deklarējis 
līdz šim, tādējādi nav izmantojis iespēja-
mo atbalstu. 

Lauks jāzīmē atbilstoši tam, kā tas at-
rodas dabā, un platībai, kas tiek ierakstīta 
iesniegumā. Iesniegumā deklarēt faktis-
ko platību, bet zīmēt mazāk – ar rezervīti, 
nav jēgas.

Iespējams, ka šo situāciju varētu 
daļēji atvieglot tas, ka 2012. gadā Lauku 
atbalsta dienests platību maksājumu ie-
sniegumu izvērtēšanas laikā aprēķināja 
klienta zīmēto lauku ģeometrisko platību 
kartē. Un to salīdzināja ar klienta dekla-
rēto platību iesniegumā. Klientiem tika 
lūgts precizēt lauku robežas, lai tās atbil-
stu iesniegumā deklarētai platībai.

Kā rezultātā tiek plānots 2013. gadā 
klientam izdrukāt lauku bloku kartes 
ar viņa 2012. gada lauku konfigurāciju 
un attiecīgo platību, ko precizējis pats 
klients vai kas ir precizēta pēc pārbaudes 
uz vietas mērījuma. Šī situācija atvieglos 
platību iezīmēšanu tiem pretendentiem, 
kam nemainīsies lauku atrašanās vieta 
un konfigurācija.

Attiecībā par pārmērīšanu: Lauku at-
balsta dienests nesniedz šādus pakalpo-
jumus, taču tāda veida pakalpojumu pie-
dāvā LLKC Ozolniekos  http://www.llkc.lv/.

•	 Par bezakcīzes dīzeļdegvielas 
saņemšanu. Ja netiek nodrošinātas pie 
atbalsta kritērijiem noteiktās nosacītās 
liellopu vienības, vai tiks ņemts vērā tas, 
ka  saimniecība ir reģistrējusies kā primā-
rais lopbarības ražotājs?

Atbilde: Nē, netiks. Tiem dzīvnieku 

ganāmpulku un novietņu īpašniekiem, 
kas LDC datu bāzē ir reģistrējuši dzīvnie-
ku, ganāmpulku vai novietni saskaņā ar 
Noteikumiem Nr. 650, attiecas Noteikumu 
Nr. 344 3.2. apakšpunktā minētā prasībā 
par dzīvnieku blīvumu vismaz 0.2 nosacī-
tās liellopu vienības uz vienu hektāru. 

Iepriekš minēto prasību par dzīvnie-
ku blīvumu nepiemēro tikai tiem uzņēmu-
miem, kas līdz kārtējā gada 1. martam 
saskaņā ar Noteikumu Nr. 730 7. punktu 
ir reģistrējušies LDC kā dzīvnieku barības 
primārais ražotājs un LDC datu bāzē nav 
reģistrējuši dzīvnieku, ganāmpulku vai 
novietni. 

Ja bezakcīzes degviela pilnā apjomā 
tiktu piešķirta katram, kas ir primārās lop-
barības ražotājs, tātad arī visiem ganām-
pulku īpašniekiem, normai par dzīvnieku 
blīvumu (0.2 nosacītās liellopu vienības 
uz vienu hektāru) nebūtu nozīmes. 

 Ministru kabineta 2011. gada 16. 
augusta noteikumi Nr. 650 „Lauksaimnie-
cības dzīvnieku, to ganāmpulku un no-
vietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaim-
niecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

2 Ministru kabineta 2009. gada 30. jū-
nija noteikumi Nr.730 „Dzīvnieku barības 
apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas 
un atdzīšanas kārtība”.

•	 Kāds ir plānotais laika grafiks at-
balsta maksājumu izmaksai?

Atbilde: Šogad turpināsim veikt vi-
sus maksājumus – gan VPM, gan MLA, 
gan Agrovides maksājumus. Lielākā daļa 
tiks izmaksāta janvāra un februāra laikā, 
ja iesniegumos nebūs kļūdas un pārkā-
pumi.

Atjaunots maksājumu laika grafiks tu-
vākajās dienās būs pieejams LAD mājas 
lapas sadaļas „Tiešie maksājumi” apakš-
sadaļā „Noderīga informācija”.

•	 Kādas izmaiņas gaidāmas Vie-
noto platību maksājumos 2013. gadā?

Atbilde: Šobrīd nav informācijas par 
izmaiņām.

•	 Vai 2013. gadā būs MLA at-
balsts?

Atbilde: 2013. gadā ir paredzēti 
maksājumi lauksaimniekiem par nelab-
vēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas 
nav kalnu teritorijas (MLA).

•	 Par labojumiem bloku kartēs. Ja 
ir izveidojusies situācija, ka vienā lauku 
blokā ir vairāki saimnieki, piemēram, 7, 
un divi no tiem ir savu platību deklarēju-
ši dubulti. Respektīvi, abi ir nodeklarējuši 
vienu un to pašu lauku bloka daļu. LAD 
šie klienti ir redzami. Vai ir iespējams LAD 
rast risinājumu, lai pārējiem 5 nav jāgaida, 
līdz tiks veiktas korekcijas, lai pārskaitītu 
maksājumus.

Atbilde: Pārsvarā gadījumu tas tieši 
tā arī tiek risināts.

•	 Fiziskās kontroles laikā tiek 

prasīti dokumenti, kas apliecina tiesības 
apsaimniekot lauksaimniecības zemi. Tur 
viss skaidrs. Dokumentus uzrāda, tiek ie-
likti krustiņi, bet tagad atkal tiek pieprasīti 
šie paši dokumenti. Kāpēc? 

•	 Atbilde: Vajag zināt konkrēto ie-
sniegumu. Iemesli var būt dažādi: 
•	 vairāki nomas līgumi par vienu un to 

pašu zemes platību;
•	 vairāki īpašnieki konkrētajai zemes 

platībai un viens no īpašniekiem ne-
piekrīt iznomāt zemi;

•	 saskaņā ar VZD datiem, iznomātājs 
nav zemes īpašnieks; 

•	 zemnieks ir uzrādījis zemes grāmatu, 
bet saskaņā ar VZD datiem klients nav 
zemes īpašnieks utt.
•	 Lauku bloku kartes. Vai ir obli-

gāti nepieciešams, aizpildot lauku bloku 
kartes papīra formātā, visus laukus uzzī-
mēt atbilstošā mērogā, jo no tā jau ne-
mainās reālā situācija dabā. Problēma 
ir, ka diemžēl EPS strādāt var tikai trešā 
daļa zemnieku, jo daudziem nav pieej-
ams interneta pieslēgums.

Atbilde: Jā, lauku bloku kartes ir jā-
aizpilda maksimāli precīzi, lai, salīdzinot 
dažādu zemnieku iesniegtās kartes, varē-
tu veikt pārbaudes, vai pieteiktās platības 
nepārklājās. LAD nevar aizbraukt un pār-
mērīt katru lauku dabā, tādēļ ir vajadzīgas 
kartes, kuras tiek izmantotas kā viens no 
pārbaudes mehānismiem. Turklāt, kartēs 
zīmētais palīdz noteikt robežu, pa kuru 
mērīt lauku, ja dabā skaidru robežu starp 
laukiem nav – tādēļ ir ļoti svarīgi, lai zīmē-
jums būtu maksimāli precīzs.

•	 Projekti. Vai LAP ietvaros 2013.
gadā plānots izsludināt vēl kādus projek-
tveidīgos pasākumus?

Atbilde: 2013. gadā plānots atvērt 
jaunas projektu iesniegumu pieņemša-
nas kārtas šādos pasākumos:

1) „Tūrisma aktivitāšu veicinā-
šana” – no 2013. gada 28. janvāra līdz 
2013. gada 28. februārim;

2) „Arodapmācības un informāci-
jas pasākumi” – kārtu plānots atvērt feb-
ruāri;

3) „Lauku saimniecību modernizā-
cija” – kārtu plānots izsludināt tuvākajā 
laikā atbilstīgām lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
– LVL 1.6 milj. ;

4) „Infrastruktūra, kas attiecas uz 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu” - kārtu plānots 
izsludināt tuvākajā laikā šādiem preten-
dentiem:

•	 VSIA ZMNI – 1.4 milj. LVL;
•	 Pārējie  atbalsta pretendenti (fi-

ziskas vai juridiskas personas, pašvaldī-
bas) –  LVL 1.6 milj..

Piena pašizmaksas aprēķins
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
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izglītības centrs” speciālisti ir sagatavo-
juši tabulu, kurā, ievadot grāmatvedības 
datus, ir iespējams aprēķināt piena paš-
izmaksu. Tabula tika izstrādāta sadarbībā 
ar lopkopības speciālistiem, līdz ar to iz-
maksu pozīcijas ir izvēlētas tādas, lai pēc 
tam būtu iespējams veikt saimniecības 
darbības analīzi par izmaksām, kuras ir 
būtiskas lopkopībā. Nepieciešamības ga-
dījumā izmaksas var sadalīt pa pozīcijām 
arī sīkāk. Tabulā ir ievietoti komentāri, ku-
ros ir paskaidrots, kādas izmaksas, kurās 
pozīcijās ir iekļautas. Sīkāk: http://www.
llkc.lv/web/?ip=400082&id=401605.

LAUKSAIMNIEcīBAS DATU cENTRA 
AKTUALITĀTES

1.  LDC janvārī jāiesniedz ,,Pārskats 
par stāvokli ganāmpulka novietnē ”ar 
datiem uz 01.01.2013. 

Veidlapa izdrukājama – http://www.
ldc.gov.lv/upload/doc/parskats_psgn.
doc,  ko iesniegt Datu centram varat pa 
pastu vai Jēkabpils nodaļā.

Pārskatu elektroniski ir iespē-
jams iesniegt LDC autorizētajā sadaļā. 
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektro-
nisko ziņojumu ievades sistēmā (EREG), 
ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG 
lietošanu. Informācija par līgumu: http://
www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ieva-
de/par_liguma_noslegsanu/.

Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli 
apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liel-
lopiem, aitām, kazām, cūkām). Veidlapā 
uzskaita vistas, trušus, bišu saimes, zivju 
dīķus uc. 

2. cūku īpaš-
niekiem un turētā-
jiem, kuri Lauksaim-
niecības datu cen-
tram nav paziņojuši 
cūku skaitu novietnē (nav nosūtījuši cūku 
kustības kopsavilkumu,) tiek piedāvā-
ta iespēja to veikt telefoniski, zvanot pa 
tālruni 67095064 vai sūtot cūku kustības 
kopsavilkumu  uz  e-pastu: ldc@ldc.gov.
lv, fakss 67027006. Ziņojot informāciju 
pa telefonu, būs nepieciešams nosaukt 
ganāmpulka numuru, novietnes numuru 
un personas vārdu, uzvārdu, kura šo in-
formāciju ziņo. Kā arī būs jānosauc cūku 
skaits pa vecuma grupām: vaislas kuiļi, 
sivēnmātes, vaislas jauncūkas, nobaroja-
mās cūkas un piena sivēni.

Cūku kustības kopsavilkuma veidla-
pas ir pieejamas Lauksaimniecības datu 
centrā Jēkabpilī, pie PVD inspektoriem, 
pie novada lauku attīstības konsultanta, 
kā arī izdrukājot no LDC mājas lapas: sa-
daļā veidlapas. 

3. Aitu un kazu novietnes, kurās šo-
gad jāveic dzīvnieku izmeklējumi uz bru-
celozi:

pagasts vārds, uzvārds
izmeklēja-

mo dzīvnie-
ku skaits

Kalna Ainārs Baltmanis 2 aitas
Rubeņi Jānis Lazdiņš 5 aitas
Dignāja Indra 

Reliņa-Zagorska
8 kazas

Rubeņi Irma Silauniece 1 kaza
Dignāja Aleksandra 

Šalkovska
1 kaza

Ja Jūsu novietne ir atlasīta izmeklēju-
mu veikšanai šogad, turpmākos 5 gadus 
tā netiks iekļauta izmeklējamo novietņu 
sarakstā. Prasības nepildīšanas gadīju-
mā attiecīgā novietne zaudēs oficiāli brī-
vo statusu un tai tiks noteikts dzīvnieku 
pārvietošanas un dzīvnieku produkcijas 
tirdzniecības aizliegums, turklāt visas iz-
maksas, kas saistītas ar statusa atgūšanu, 
būs jāsedz novietnes īpašniekam. 

Mēslu krātuves
Šogad noslēgsies 10 gadu pārejas 

periods, kura laikā lauksaimniekiem būtu 
bijis jāizveido ES prasībām atbilstošas 
kūtsmēslu krātuves. Šobrīd noteikumu 
izpildei zemniekiem naudas nav, bet ES 
finansējums Lauku attīstības programmas 
Modernizācijas pasākumā pašreizējam 
periodam jau izsīcis. Pēc Zemkopības 
ministrijas aplēsēm šobrīd prasībām at-
bilstošas mēslu krātuves ir aptuveni 70 % 
saimniecību. Taču patiesībā  šis skaitlis ir 
krietni vien mazāks. 

Kūtsmēslu krātuves jāizbūvē saim-
niecībās, kurās ir vairāk par 10 dzīvnieku 
vienībām, bet vides jūtīgajā teritorijā – jau 
sākot no 5 dzīvnieku vienībām. Dziļajās 
kūtīs, sākot no 20 dzīvnieku vienībām,  
jānodrošina vircas savākšanas sistēma.   
(MK noteikumi Nr. 531 „Noteikumi par 
ūdens un augsnes aizsardzību no lauk-
saimnieciskas  darbības izraisītā piesār-
ņojuma ar nitrātiem”; Likums „Par piesār-
ņojumu”; Ministru kabineta noteikumi Nr. 
628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”).

MK noteikumi Nr. 628 stājās spē-
kā 2004. gadā. To 14. punkts nosaka, ja 
dzīvnieku novietne nodota ekspluatācijā 
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 
(tātad, vecajām kūtīm) un neatbilst šo 
noteikumu prasībām, saimniecībai bija 
jāizstrādā un Valsts vides dienestā jāie-
sniedz uzlabojumu plāns. Ja tas paredz 
rekonstrukciju, tā bija jāveic līdz 2014. ga-
dam. Šo noteikumu 4.4. punkts paredz arī 
pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšanu 
kaudzē uz lauka ( prasības skatīt sīkāk MK 
noteikumos). Sazinājos ar Valsts vides 
dienestu, nekādas represijas tuvākajā lai-
kā nav gaidāmas. Kam ir iesniegti šie uz-
labojumu plāni, tiem, protams, VVD sekos 
līdzi, kā arī reaģēs uz sūdzībām par vides 

piesārņojumu no kūtīm, vircas noplūdēm. 
Nekas cits neatliek, kā klusi gaidīt nākošo 
Lauku attīstības plānošanas periodu no 
2014. gada un tajā paredzētās program-
mas. 

DAžĀDI
1. Par uzņēmumu vieglo transporta 

līdzekļu nodokli. Sīkāk par to jau rakstīju 
decembra avīzē. Šoreiz praktiskā puse. 
Ierodoties CSDD, ziņas par jūsu auto-
mašīnu jau būšot datu bāzē – pienākas 
atbrīvojums no nodokļa vai nē. Nekādas 
izziņas, gada pārskati vai deklarācijas lī-
dzi nav jānes. Visa finansiālā informācija 
CSDD ( kā iestādē man apstiprināja)  jau 
būs saņemta no Valsts ieņēmumu die-
nesta. CSDD zināšot, vai atbrīvojums no 
nodokļa pienāksies arī otrajai vai trešajai 
jūsu mašīnai. Domstarpību gadījumā jāin-
teresējas VID.

2. Par šā gada subsīdijām. Šogad 
par subsīdijām un atbalsta maksājumiem 
nodokļi jāmaksā nebūs 

3. Par šā gada ieņēmumiem. Arī nā-
košajā plānošanas periodā no 2014. gada 
saimniecībām būs pieejami Daļēji naturā-
lo saimniecību pārstrukturizācijas projekti. 
Varēs atkārtoti startēt arī tās saimniecības, 
kuras DNS projektus jau realizējušas. Ja 
plānojat rakstīt DNS projektu, jau laikus 
šogad jādomā par lauksaimniecības ieņē-
mumiem: tiem jābūt 4000 eiro bez subsī-
dijām. 5 gadu laikā varēsiet izmantot 3000 
eiro ik gadu, tātad, kopā 15000.

4. Biškopjiem. 
Jaunajā 2013. gada 
subsīdiju projektā 
biškopjiem par 1 sai-
mi paredzētas subsī-
dijas – Ls 12. Uz subsīdijām var pretendēt 
tie biškopji, kuriem ir vismaz 30 saimes, 
kuri kā medus ražotāji ir reģistrējušies 
PVD, kuri kā nodokļu maksātāji ir reģistrē-
jušies VID, kuri gūst ieņēmumus no biško-
pības un, kuri LDC līdz 20. janvārim būs 
iesnieguši pārskatu par stāvokli ganām-
pulka novietnē (bišu saimju skaitu). 

DARBA DEVĒJIEM
Darba devējiem NVA piedāvā iespēju 

apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus. 
Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profe-
sionāls speciālists, Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) šādu speciālistu pēc kon-
krēta darba devēja pieprasījuma var saga-
tavot, apmācot bezdarbniekus uzņēmu-
mam nepieciešamajās profesijās jebkurā 
licencētā  profesionālās pilnveides izglītī-
bas programmā, profesionālās tālākizglī-
tības vai neformālās izglītības program-
mā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek 
maksāta stipendija – Ls 70 mēnesī. Pēc 
apmācības pabeigšanas darba devējam 
jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecī-
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Turpinājums no 11. lpp.
gajā profesijā jānodarbina vismaz sešus 
mēnešus. Ja darba devējam vajadzīgie 
speciālisti jāapmāca tādās profesijās, 
kuru nav NVA piedāvājumā, aģentūra ne-
pieciešamo apmācību programmu iepirks 
un uzņēmumam vajadzīgos speciālistus 
sagatavos. Lai darba devējs gūtu pārliecī-
bu par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņē-
muma vajadzībām, darba devējam pirms 
apmācību sākuma jāpiedalās bezdarb-
nieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības 
programmu apguves laikā darba devējs 
var nodrošināt bezdarbniekiem program-
mā noteikto kvalifikācijas praksi, nepiecie-
šamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba 
vietā. Pēc apmācāmo bezdarbnieku at-
lases NVA slēdz ar darba devēju līgumu, 
kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesī-
bas, atbildība un līguma izpildes kārtība. 
Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc 
apmācības pabeigšanas bezdarbnieks 
netiek pieņemts darbā, darba devējam jā-
atmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti 
apmācības organizēšanai. Plašāka infor-
mācija par darba devēju iespēju pieteik-
ties bezdarbnieku apmācībai un pieprasī-
juma veidlapa pieejama aģentūras mājas 
lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem” 
– Aktuālie pakalpojumi – Bezdarbnieku 
apmācība pēc darba devēja pieprasījuma 
un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. 
(Informācijas avots: Nodarbinātības valsts 
aģentūra.)

LAD projektu kārta – meža ekono-
miskās vērtības uzlabošana.

Projektu pieņemšana turpināsies 
no 4. janvāra līdz brīdim, kad laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” tiks publicēts pazi-
ņojums par kārtas noslēgumu. Pasāku-
ma mērķis ir palielināt meža ekonomis-
ko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros 
tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, maz-
vērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu 
instrumentu  (krūmgriezis, motorzāģis, 
rokas darba rīki u.c.) un aprīkojuma, kas 
paredzēts jaunaudžu kopšanai un maz-
vērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde.                                                                                                          
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1145 
(2009. gada 6. oktobrī) – Valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanas, 
administrēšanas un uzraudzības kār-
tība pasākuma „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana” īstenošanai.  Sa-
īsināti:

6. Pasākumā tiek atbalstītas investīci-

jas šādām aktivitātēm meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošanai: 

6.1. jaunaudžu kopšana; 
6.2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa; 
6.3. jaunaudžu kopšanai un mazvēr-

tīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu 
instrumentu un aprīkojuma iegāde.

7. Pretendents šo noteikumu 6. pun-
ktā minētās aktivitātes var īstenot vienā 
projektā.

9. Projekta attiecināmo izmaksu sum-
ma nepārsniedz: 

9.1. 210 latu par hektāru vienā kopša-
nas reizē šo noteikumu 6.1. apakš punktā 
minētajai aktivitātei; 

9.2. 300 latu par hektāru, ja vienlaikus 
ar nākotnes koku kopšanu tos atza ro, šo 
noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajai ak-
tivitātei; 

9.3. 840 latu par hektāru šo noteiku-
mu 6.2. apakšpunktā minētajai aktivi tātei. 

10. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 
45. punktā minētajām attiecināmajām iz-
maksām mazāk labvēlīgos apvidos ir 60 
procentu, pārējās teritorijās – 50 procen-
tu. Ja vismaz daļa projekta tiek īstenota 
mazāk labvēlīgā apvidū, piemēro lielāko 
atbalsta intensitāti.

11. Pretendents atbalstu par šo notei-
kumu 6.3. apakšpunktā minēto aktivitāti 
var saņemt, ja tā īpašumā ir vismaz divi 
hektāri meža vienas vai abu šo noteikumu 
6.1. vai 6.2. apakšpunktā minēto aktivitāšu 
īstenošanai. Minimālais projekta attiecinā-
mo izmaksu apmērs šo noteikumu 6.3. 
apakšpunktā minētajā aktivitātē ir EUR 
500 ekvivalents latos.

13. Īstenojot šo noteikumu 6.1. apakš-
punktā minēto aktivitāti, atbalstu var sa-
ņemt: 

13.1. divas reizes par tādas mežau-
dzes kopšanu, kurā vidējais valdošās 
koku sugas koku augstums ir mazāks par 
sešiem metriem, kopšanu veicot ne bie-
žāk kā reizi trijos gados; 

13.2. vienu reizi par tādas mežaudzes 
kopšanu, kuras vidējais valdošās koku su-
gas koku augstums ir seši līdz 10 metri; 

13.3. par nākotnes koku kopšanu 
mež audzē, kurā valdošās sugas koku vi-
dējais augstums ir seši līdz 10 metri.

Iesniedz šādus dokumentus:  projek-
ta iesniegumu (2. pielikums); Valsts meža 
dienestā ne agrāk kā gadu pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas saskaņotu plā-
nu uc. (skatīt MK noteikumos).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas 

beigu datums ir divu gadu laikā no to ap-
stiprināšanas brīža.

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centrs aicina meža īpašniekus sazinā-
ties ar MKPC nodaļu darbiniekiem, lai 
noskaidrotu, vai meža īpašumā esošās 
mežaudzes atbilst ES atbalsta saņem-
šanas kritērijiem. Informācija pieejama 
MKPC mājas lapā www.mkpc.llkc.lv, tāl-
runis 63050477, e-pasta adrese: mkpc@
mkpc.llkc.lv vai Sēlijas nodaļā, Jēkabpilī,  
Mežrūpnieku ielā 2a  (vad. Jānis Sēlis, t. 
65207372, 26465432).

NOVADA MĀJAS LAPA
Novada  mājas lapā  www.jekabpil-

snovads.lv  lauksaimniekiem un uzņēmē-
jiem ir sava sadaļa, kurā aplūkojami visi 
jaunumi, noderīga informācija, kas kādā 
no iepriekšējām novada avīzēm ir nepa-
manīta vai jau aizmirsusies, izsludinātās 
LAD projektu kārtas, kā arī būs „noderī-
gas saites”. Tajā ievietošu daudzu mājas 
lapu  adreses, kas jums būtu noderīgas 
un arī interesantas. Bez valsts iestādēm 
šeit varēs atrast dažādas asociācijas, 
biedrības, kā arī tehnikas, graudu, sēk-
lu, stādu uc. piedāvājumu. Jau novada 
mājas lapas sākumlapā dažām no tām 
ievietoti baneri, lai varētu adresēs ieiet 
uzreiz. Baneri izvietoti kreisajā pusē lejas-
daļā uzreiz zem visām izvēlnes sadaļām 
un būs arī labajā pusē zem galerijām. 
Latvijas investīciju un attīstības aģen-
tūra, lai jums ir ērtāk, savā banerī jau ir 
iestatījusi uzņēmējdarbības uzsākšanai 
paredzēto informāciju, kā arī uzņēmē-
jiem – pieejamos atbalsta instrumentus 
(šeit ļoti pārskatāmi atrodama  visa infor-
mācija  no idejas par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, lietvedība, finanses, projekti 
uc). Vēl viena sadaļa, ko plānoju veidot, 
būs „novada lauksaimnieku un uzņēmēju 
produkcija’’. Tajā tiks ievietota informācija 
par tām saimniecībām, uzņēmējiem, māj-
ražotājiem, kuri piedāvā savus pakalpoju-
mus vai  pārdod savu produkciju (medu, 
pienu, zivis, augļus, dārzeņus, amatnie-
cības izstrādājumus, šķirnes dzīvniekus, 
graudus utt.). Protams, tie, kuri drīkst to 
darīt vai ir reģistrējuši savu darbību, pie-
mēram, medus tirgotāji – PVD.  Lai darbs 
ritētu ātrāk, lūgums šiem cilvēkiem pie-
teikties pie manis.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības 

konsultante

2013. gada 6. janvārī „Dūjās” ar 
mazu izstādi noslēdzās gleznošanas ple-
nērs „Klusā daba Dūjās”! Mākslas nodar-
bību dalībnieki čakli strādāja gleznotājas 
Annas Mores-Ginteres vadībā, attīstot un 

„Dūjās” aizvadīts gleznošanas plenērs
uzlabojot savas gleznošanas iemaņas 
gleznojot kluso dabu un gleznu kopijas ar 
eļļu, akrilu un parasto zīmuli. Šogad ple-
nērā piedalījās 14 dalībnieki vecumā no 9 
līdz 40 gadiem. 3 radošas dienas pagāja 

nemanot! Vēlamies pateikt paldies glez-
notājai Annai Morei-Ginterei par radošo 
dzirksti, sirsnību un radošumu, ko viņa 
dāsni sniedza plenēra dalībniekiem!

Elita Keiša
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Draugi, kas gan būtu dzīve bez 
sapņiem? Varbūt kādam tas liksies sal-
kani, bet sapnis ir pamats tam, no kā ro-
das mērķi un vērtības.

Pirms trīs gadiem radās sapnis izvei-
dot deju kolektīvu, kurā dejotu jaunieši, 
kas spēj parādīt un nodot tālāk latviešu 
tautas skaistumu, izdejojot to dejā.

Sapņi sāka piepildīties... un jau trīs 
gadus JDK „SOLIS” dejo jaunieši ne tikai 
no Zasas, bet arī Leimaņu, Kalna un Ru-
beņu pagastiem, kuri dejā iegulda savas 
pūles, sirdi un brīvo laiku. Regulāri ap-
meklē mēģinājumus, piedalās pagasta, 
novada un starpnovada pasākumos.

Mūs visus vieno  viena liela dzirkste-
le – JDK „SOLIS” vadītāja Daiga ar lielu 
degsmi un atdevi jauniešus māca un 
sniedz priekšstatu par dejas būtību un 
kādu stāstu tā nes sevī. 

Taču tā nav vienīgā dzirkstele, kas 
kvēlo mūsos, neiztikt arī bez lielās vēlmes 
dejot un pierādīt citiem uz ko esam patie-
sībā spējīgi.

Pirmie divi sapņi mums ir piepildī-
jušies. Jauniešu deju kolektīvs mums ir 
izveidots! Otrs, tajā dejo jaunieši, kuriem 
latviešu tautas dejas sirdī rada prieku un 
kuri ir gatavi ieguldīt savā darbā visas 
savas pūles, lai sasniegtu mērķus. Taču 
ir palicis vēl nepiepildīts trešais sapnis – 
puišiem kurpes, meitenēm saktiņas un 
kolektīva karogs.

Labie darbi

Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs ar 
savu balsojumu mūs iepriecinātu!
Balsot var līdz 31. janvārim www.labiedar-
bi.lv un www.draugiem.lv 

Balsošana ir bezmaksas!
Ceram uz veiksmi ar Jūsu atbalstu!

Kristīne Bite, 
JDK „SOLIS” dalībniece 

Šī gada 23. februārī ZASAS KN plkst. 18.00 notiks 
Valentīna dienai veltīts koncerts 

„Sadancis pie Amora”
Koncertā piedalīsies: Mazsalacas, Inčukalna, Līvānu, Viesītes, Ilūkstes, Rubeņu un Za-

sas deju kolektīvi. Sadancī tiks izdejotas gan šā gada deju svētku dejas, gan citas amizantas 
un sirsnīgas dejas.

Aicinām uz jautru kopā būšanas mirkli koncertā.                                 JDK „SOLIS”

Koncertā piedalīsies: Mazsalacas, Inčukalna, Līvānu, Viesītes, Ilūkstes, Rubeņu un Za-

Viss sākās ar ideju! Ja Zasā ir dra-
matiskais kolektīvs pieaugušajiem, kurš 
priecē ar savu sniegumu, kāpēc gan 
nevarētu būt teātra pulciņš bērniem? Tā 
arī notika – kultūras nama vadītāja Anita 
Ķikute uzrunāja mani, es bērnus un nu 
jau nedaudz vairāk par gadu Zasas KN 
darbojas bērnu teātra grupa „Maskas”.
Mūsu galvenais uzdevums ir darīt to, kas 
mums patīk – rotaļāties, dziedāt, mācīties 
no galvas tekstu, iejusties lomā un prie-
cēt citus. Mēs esam paspējuši paciemo-
ties blakus pagastā – Dunavā, esam no-
vadījuši divus Ziemassvētku pasākumus 
pirmsskolas bērniem Zasas KN, svarīga 
uzstāšanās mums bija pensionāru klu-
biņa „Noskaņa” jubilejā. Grupā darbo-
jas bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem. 
Paldies tiem bērnu vecākiem, kuri mūs 
atbalsta – Zandas Vasiļivas, Tīnas un 
Megijas Meļņikas, Nika Baloža, Uvja un 
Raivo Aļeksejevu, Rutas Kokinas, Litas 
Kokinas, Gintera Godļevska ģimenēm. 
Mēs esam  savu prasmju, varēšanas sā-
kumā. Daudziem no bērniem ir talants.

Zasā teātri spēlē arī vismazākie

Ingūna Klaucāne,
 Zasas KN bērnu teātra grupas 

„Maskas” vadītāja

Varbūt kādam tas būs mazais pakāpiens, 
lai uzlēktu uz lielākas skatuves?
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Ziemas skaistākie un jautrākie svētki aizvadīti arī Dignājā

Veco gadu 
pavadot

Decembra pēdējās nedēļās Rubenes 
pagastā notika pasākumi  ne tikai kultū-
ras namā, bet arī Slates un Kaldabruņas 
ciemos. Mazos bērnus Ziemassvētku ve-
cītis aicināja Kaldabruņas skolā (biedrībā 
„Ūdenszīmes”) un Slates sabiedriskajā 
centrā. Kultūras nama dramatiskais ko-
lektīvs  „Dadzīši” ar uzvedumu „Ziemas-
svētku vecīša cimdiņš” piedalījās arī kul-
tūras nama tradicionālajā Vecgada kon-
certā, kurā piedalījās visi kultūras nama  
amatierkolektīvi – kopā 104 dalībnieki.

Pasākums notika laikā starp Ziemas-
svētkiem un Jauno gadu. Tika skandētas 
Ziemassvētku dziesmas, dziedāts par 
sniedziņu un sapņu kumeliņu, dejotas 
jaunas, interesantas dejas un noslēgumā 
arī vēl aizkavējies Ziemassvētku vecītis ar 
dāvanām un laba vēlējumiem visiem pa-
sākuma dalībniekiem un apmeklētājiem 
Jaunajā gadā.

Tika sveikti un mazas dāvaniņas sa-
ņēma pašdarbnieki, kuriem 2012. gadā 
apritējušas apaļas dzīves jubilejas. 

Paldies visiem Rubenes pagasta ie-
dzīvotājiem, kuri iesaistās kultūras norisēs 
– piedalās pašdarbībā, interešu grupās  
un apmeklē kultūras pasākumus. Paldies 
kolektīviem un kolektīvu vadītājiem par 
ieguldīto darbu tautas mākslas procesa 
pilnveidošanā.

Mēs esam lepni par saviem tautas 
mākslas kolektīviem:

Folkloras kopu „Kāre” – vadītāja Aīda 
Bikauniece;

Sieviešu vokālo ansambli  „Kantilē-
na”  – vadītāja  Sandra Radiņa;

Jaukto vokālo ansambli „Āre” – vadī-
tāja Sandra Radiņa;

Bērnu vokālo ansambli „Puķuzirņi” – 
vadītāja Sandra Radiņa;

Deju kolektīvu „Rasa” – vadītāja Inta 

Tomāne;
Deju kolektīvu „Laude” – vadītāja 

Sandra Vaitķeviča;
Senioru dāmu deju kopu „Draiskās 

Peonijas” – vadītāja Ināra Rudeviča;
Teātra pulciņu „Dadzīši” – vadītāja 

Ilona Kantāne.
Darbosimies  jaunajā gadā, lai kop-

tu savas tautas tradīcijas, lai izglītotu un 
mudinātu iesaistīties dažādās aktivitātēs   
sava novada ļaudis, lai radītu svētkus sev 
un citiem.

Lai Jaunais gads iemet sirdī baltu 
zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu 
spēku, izturību, siltumu un laimi katrā 
ģimenē un mājā! 

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

Pavisam nesen Dignājas skolā pie 
eglītes pulcējās pirmsskolas vecuma bēr-
ni, skatītos Dignājas bērnudārza grupiņas 
„Eži” iestudēto muzikālo izrādi „Ziemas-
svētku Pasaka” un satiku Ziemassvētku 
vecīti. Jauks pasākums ģimenēm ar bēr-
na acīm skatītā brīnumā. 

Savukārt, 29. decembra naktī Dignā-
jas amatierkolektīvi ielūkojās un izdzīvoja 
humora pilnu devu pasākumā „Nedēļa 
pēc Pasaules gala”. Visi kolektīvi saga-
tavoja priekšnesumus – gan vokālais 
ansamblis „Madaras”, gan folkloras 
kopa „Dignōjīši, gan aktīvā dzīvesvei-
da klubiņš „Sprīdis labākai dzīvei”, gan 
amatierteātris”Dignāja”. Jāsaka, ka ama-
tierteātrim šī nakts bija debija, un, sprie-
žot pēc atsauksmēm, pozitīvs turpinā-
jums ir gaidāms arī šogad. Tāpēc ikviens 
ir aicināts pievienoties jebkuram Dignājas 
kolektīvam, lai varētu visi kopā pavadīt 
laiku un gūt kaut ko sev un dot citiem.

Kolektīvi kopā ar radiem, draugiem 

un citiem apmeklētājiem vēlāk ļāvās deju 
ritmiem grupas „Airi” pavadībā. Dejas 
tika atklātas tūdaļ pēc Ziemassvētku ve-
cīša aiziešanas. Jā, ties, arī lieliem cilvē-
kiem patīk satikt šo vīru sarkanajā mētelī!

Vēlam panākumiem, idejām un pie-
dzīvojumiem pilnu Jauno Gudrās Čūskas 
gadu! 

Ieva Dreimane,
Dignājas pagasta pasākumu organizatore
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Bērnu priekam
Aizvadīto gadu noslēdzot ar jauku 

pasākumu Dunavas pagasta tradīciju 
zālē, 28. decembrī tika rīkota Ziemas-
svētku eglīte pirsskolas vecuma bērniem.  
Te visiem mazuļiem bija iespēja redzēt 
sirsnīgu un muzikālu izrādi, kuru varēja 
skatīties kopā ar vecākiem, vecvecākiem. 
Uz šo pasākumu tika aicināti un gaidīti arī 
mazāko klašu skolēni, kur varēja izman-
tot iespēju darboties līdzi ruksītim Rosīga-
jam un suņukam Drosmīgajam, visi kopā 
varējām izdzīvot brīnumaino notikumu 
īpašā koka audzēšanā. Tad vēl jaukās 
un jautrās rotaļas kopā ar jau minētajiem 
Pārsteiguma tēliem. Un vēl visjaukākais 
notikums, tikšanās ar Ziemassvētku vecī-
ti, kurš arī piedalījās rotaļās un uzklausīja 
katru bērniņu, jo ik viens bija iemācījies 
dzejolīti ar ko sagaidīt un sveikt Ziemas-
svētku vecīti. 

Paldies visiem vecākiem, kuri  ap-
meklēja šo pasākumu kopā ar saviem 
mazuļiem.  Tas ir brīnišķīgi skaisti, ka at-
vēlējāt laiku, lai saviem mazuļiem dāvātu 
svētku prieku. Ticiet, šīs jaukās atmiņas, 
jūsu bērni saglabās visu dzīvi. 

Lai Jums visiem veiksmīgs un panā-
kumiem bagāts Jaunais 2013. gads.

Anita Ozoliņa,
Dunavas kultūras nama vadītāja     

2013. gadā SLATES  
bibliotēkā varēsiet 
iepazīties ar šādiem 
preses izdevumiem:

„Dārza  pasaule”
„Dari pats”
„Ieva”
„Ievas māja”
„Ievas stāsti”
„Ilustrētā  Junioriem”
„Klubs”
„Kas jauns”
„Lauku Avīzes tematiskā avīze”
„Leģendas”
„Mūsmājas”
„Patiesā dzīve”
„Praktiskais Latvietis”
„Santa”
„100 labi padomi”
„Veselība”
„Brīvā Daugava”

Skaties ar pateicību — atpakaļ,
Ar drosmi — uz priekšu,
Ar mīlestību — sev apkārt,
Ar ticību — uz augšu. 

Veiksmīgu 2013. gadu!  Uz tikšanos!

Slates bibliotēkas vadītāja  
Līga Zālīte

Jaunākas grāmatas Slates bibliotēkā
DAIĻLITERATŪRA
Miķelis Bērziņš. Ma-

nas dzīves apraksts
Miķelis Bērziņš (1900—

1988), Kurzemes saimnie-
ka vecākais dēls, strādājis 
par mežzini Madonas pusē, 
1941. gadā represēts. Šajā 
grāmatā tiek publicētas 20. gadsimta astoņ-
desmito gadu sākumā slepenās burtnīcās 
rakstītās Miķeļa Bērziņa atmiņas par bērnību 
cara Krievijā, dzīves plaukumu neatkarīgajā 
Latvijā un pārciesto Sibīrijā.

A. Heniņš. Tur pērkons 
nikni jodus dzenā

Romāns „Tur Pērkons 
nikni jodus dzenā” pievēršas 
visstrīdīgākajam posmam 
Latvijas vēsturē – 1917. ga-
dam, kad pasaules kara un 
revolūcijas haosā dzimst sapnis par Latviju, 
sabiedrība mācās demokrātiju, jūsmo par 
strēlniekiem un viņus nolād. Vēstures noti-
kumi tiek skatīti caur Voldemāra Ozola acīm 
– pretrunīgi vērtētu personību, vienu no ta-
lantīgākajiem un apdāvinātākajiem latviešu 
virsniekiem. Arturs Heniņš lūkojis pietuvo-
ties Voldemāra Ozola būtībai ar dokumentā-
lās beletristikas palīdzību. Romāns rosinās 
saprast ne tikai konkrēto personu, bet savus 
senčus, pagātni un reizē tagadni.

f. Beigbeders. Mīlestība ilgst trīs ga-
dus

Nav patīkami dzirdēt, ka mīlestība ilgst 

trīs gadus; tas ir kā vērot ne-
izdevušos burvju mākslinie-
ka triku vai pamosties, kad 
modinātāja zvans pārtrauc 
erotisku sapni. Taču ir jādara 
gals meliem par mūžīgo mī-
lestību, kas ir pamatā mūsu 
sabiedrībai un ļaužu nelai-
mēm.” Grāmata par to, vai iespējams mīlēt 
ilgāk. Kas nepieciešams mīlestībai, lai tā sa-
glabātos? Kādēļ iemīlam cilvēku un beigās 
bezgala vienaldzīgi to pametam?

Ilze Indrāne. Divpadsmit logi
„Divpadsmit logi” ir divpadsmit neuz-

rakstīto romānu fragmenti, 
izirušas lapas ar atvainoša-
nos un piedošanas lūgumu 
pieminētajiem un vārdos 
sauktajiem par uzrakstīto un 
noklusēto...” (Autore). Jauna-
jā stāstu grāmatā rakstniece 
tēlo dažādu paaudžu dzīvi 
20. gs. deviņdesmito gadu un 21. gs. sāku-
ma Latvijā – cilvēku cīņu par savu materiālo 
un garīgo pastāvēšanu, vērtību saglabāša-
nu.  

V. Kacena. Kājāmgā-
jējs karā. Latviešu kara 
stāsti

Grāmata „Kājāmgājējs 
karā. Latviešu kara stāsti” 
uzrakstīta pirms 40 gadiem 
un pieder latviešu dokumen-

Turpinājums 16. lpp.
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turpinājums no 15. lpp.

Hipotēku banka šobrīd mainās, un šo 
pārmaiņu mērķis ir koncentrēt spēkus valsts 
atbalsta sniegšanai un uzņēmumu attīstībai 
visā Latvijā.

Par pārmaiņām Hipotēku bankā un tās 
tālākās darbības vīziju stāsta Jēkabpils filiā-
les vadītāja Mārīte Lazdiņa.

Kādas pārmaiņas šobrīd notiek Hipo-
tēku bankā? 

Daudzus gadus Hipotēku banka strā-
dājusi divos virzienos. No vienas puses, 
sniedzot visus ierastos banku pakalpoju-
mus – norēķinus, noguldījumus, maksā-
jumu kartes, hipotekāros kredītus u.c. No 
otras puses – piedāvājot klientiem īpašas 
valsts atbalsta programmas, kas domātas 
Latvijai svarīgu jomu attīstībai un sevī ietver 
papildu finansējumu no valsts, Eiropas Sa-
vienības vai citu finansētāju puses.

Komercbanku sektors Latvijā ir attīs-
tīts, tur valda konkurence, bankas investē 
produktu attīstībā, līdz ar to ierastos banku 
pakalpojumus klienti var kvalitatīvā līmenī 
saņemt jebkurā bankā. Tāpēc šo darbības 
lauku iespējams un ir lietderīgi nodot privā-
tajam sektoram. Pēc rūpīgi veiktas izpētes 
un pretendentu atlases konkursa kārtībā šo 
pakalpojumu tālākai apkalpošanai ir atrasts 
stabils un drošs partneris. 24. novembrī uz 
Swedbank pilnībā pārgāja mūsu komerc-
daļas klientu apkalpošana. Gribētos īpaši 
uzsvērt, ka citai bankai tika nodota tikai daļa 
klientu, mēs turpinām apkalpot vairākus tūk-
stošus attīstības daļas  klientu. 

Rezultātā mēs kā banka varam savus 
resursus virzīt tieši tām jomām, kurās finan-
šu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā 
apjomā. Tā, piemēram, biznesa uzsācēji un 
mikro uzņēmumi, inovatīvas ražotnes, jau-
nas vai specifiskas nozares – tas viss būs 

Hipotēku banka aktīvi turpina uzņēmumu 
finansēšanu

mūsu galvenais darba lauks. Plānojam op-
timizēt un uzlabot valsts atbalsta sniegšanu, 
kā arī saglabāsim klientu konsultāciju iespē-
jas visā Latvijā.

Vai arī turpmāk būsiet reģionos?
Saglabāsies filiāļu tīkls. Šobrīd mums ir 

deviņas filiāles, tajā skaitā arī Jēkabpils filiā-
le. Līdz ar norēķinu paklapojumu pārtrauk-
šanu plašākai sabiedrībai, mainīsies klientu 
apkalpošanas modelis. Norēķinu grupu 
vietā pakāpeniski veidosim klientiem viegli 
pieejamas un ērtas konsultāciju vietas, arī 
tajās novados, kur agrāk nav bijušas mūsu 
norēķinu grupas, piemēram, Līvānos. Tas 
ļaus konsultēt interesentus par valsts atbal-
stu pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai. 

Kas ir tie uzņēmumi, kam visvairāk 
vajadzīgs valsts atbalsts? 

Parasti attīstības bankas sniedz savu 
atbalstu tiem klientiem un projektiem, kurus 
no komercbanku viedokļa nav ekonomiski 
izdevīgi finansēt. Iemesli tam var būt visda-
žādākie - saistīti ar paaugstinātiem riskiem, 
piemēram, jaundibināts uzņēmums, nepie-
tiekams nodrošinājums, ļoti strauja uzņēmu-
ma izaugsme, vai augstām apkalpošanas 
izmaksām, piemēram, ļoti mazi projekti, biz-
nesa uzsācēji bez iepriekšējas pieredzes. 
Sniegt atbalstu uzņēmumu attīstībai – tas ir 
un būs mūsu galvenais uzdevums. Turklāt 
valstiski nozīmīgi, ka programmās finansētie 
projekti rada papildu nodokļus, darba vie-
tas, pilda sociālo funkciju reģionos un saba-
lansē ekonomiku.

Kopš 2009. gada Hipotēku banka da-
žādām uzņēmēju vajadzībām piešķīrusi jau 
255 miljonus latu, atbalstīti vairāk nekā 3700 
Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas eso-
šās un radītas daudzas jaunas darbavietas.

Jāteic, ka Zemgales uzņēmēji ir gana 

aktīvi – kopš 2009. gada esam piešķīruši fi-
nansējumu vairāk nekā 700 projektiem Zem-
galē par kopējo summu 40 miljoni latu. Tajā 
skaitā ar Starta programmas atbalstu darbī-
bu uzsākuši vairāk nekā 100 jauni uzņēmu-
mi. Tieši Zemgalē vislielāko finansējumu no 
visiem reģioniem esam snieguši lauksaim-
niekiem – atbalstīti teju 240 projekti.

Hipotēku banka ir ieguvusi arī lauk-
saimnieku uzticību.

Mūsu īpašā niša ir lauku saimnieki. Tas 
ir bizness, kurā mums ir liela pieredze, kuru 
izprotam, mēs zinām, kas lauksaimniekam 
vajadzīgs, un spējam precīzāk prognozēt 
projekta īstenošanu. Ne velti jaunajā zemes 
kreditēšanas programmā lauksaimnieku 
projektu pieņemšana un izvērtēšana ir uzti-
cēta tieši mums.

Kā klienti var uzzināt, vai viņi var sa-
ņemt valsts atbalstu?

Par valsts atbalsta iespējām klients 
var uzzināt no bankas konsultanta, taču vēl 
pirms vizītes bankā piedāvājam unikālu ie-
spēju – ieskatīties programmu kalkulatorā 
mūsu  mājas lapā.  Tur, atbildot uz dažiem 
vienkāršiem jautājumiem par savu uzņēmu-
mu, ātri var uzzināt, kura programma varētu 
būt atbilstošākā, kā arī uzreiz var pieteikties 
konsultācijai.

Protams, informāciju var meklēt inter-
neta mājas lapā www.hipo.lv, mūsu filiālēs 
vai zvanot uz informatīvo tālruni 80 000 100.

Jēkabpils filiāle atrodas Brīvības 116, 
Jēkabpilī.

 
 Konsultācijas un pieteikšanās pa tālru-

ni 6 52 33722 vai  26414128.
Hipotēku banka vēlas Jūs iedrošināt īs-

tenot savas biznesa idejas!

tālās prozas „atvilktnes literatūras” mantoju-
mam. Grāmata stāsta par latviešiem Otrajā 
pasaules karā, kas dažādu iemeslu un/vai 
izvēļu dēļ nonākuši Sarkanajā armijā. Tā ir 
vēstījums par frontes ikdienu – cilvēki iet 
bojā, tiek ievainoti, aizvesti uz aizmuguri, 
viņu vietā nāk citi. Un „kara dzirnas” turpina 
darbu. Kājāmgājēji karā – karavīri, jaunākie 
un vidējie virsnieki, kuru dienišķā pamat-
nodarbe ir iešana kājām pa daudzajiem 
frontes un piefrontes ceļiem, dodoties gan 
uz pozīcijām, gan atpakaļ no tām, gan pēc 
pārtikas un pasta, gan pēc medicīniskās 
palīdzības, gan uz tālāku aizmuguri. 

 Laima Kota. Mana tur-
ku kafija

Mūsdienu Turcija sevī ir 
sakausējusi pasaules pirmo 
zemkopju kultūru misticisma 
pilno pragmatismu, Trojas 
Helēnas skaistumu un karaļa Krēza bagātī-
bu, romiešu spožumu, bizantiešu ikonu zel-

ta atblāzmu, osmaņu varenības apziņu ar 
moderno Rietumu demokrātiski cilvēcisko 
idejas praksi. Bet Stambula ir kā sultāniete 
– skaista, vēlīga, mazliet gražīga, bagāta un 
tāpēc arī dāsna.

Andra Manfelde. Dzim-
tenīte

Manfeldes romāns nav 
par kandžu, bet gan par dzim-
tenes zaudēšanu. Sievietes 
pusmūžā atstāj savus bērnus, 
pašas sen vīru atstātas, dodas peļņā un 
nonāk Skotijā. Kā viņas iztur vai neiztur ziv-
ju fabrikā, apsaldētām rokām un olnīcām. 
Kas tad ir „Dzimtenīte”? Līdz pat niecībai un 
pīslim pamazināmā forma, varbūt spirtots, 
dvēseles sāpēm paredzēts dzēriens, vai to-
mēr – Dzimtene, no vārda – dzimt, izaugt 
un palikt. 

Rūta Mežavilka. Dzimuši Latvijai
Par romānu stāsta Guntis Berelis: „Rū-

tas Mežavilkas romāna „Dzimuši Latvijai” 

galvenā varone Anna, mūs-
dienīga un dzīvē it kā veiksmī-
ga sieviete, nejaušu apstākļu 
sakritības dēļ nonāk tādā kā 
„laika bedrē”, un viņas atmiņā 
atdzīvojas tīņa gadu pieredzē-
jumi astoņdesmito gadu nogalē: neviens 
vēl nezina, ka sociālisms jau pagalam, jo tā 
idejas vismaz lozungos un deklarācijās jop-
rojām dzīvas, arī reālisms kā jau sociālismā 
— ar visām smakām, pelēcību un klapēm uz 
acīm, ar Brežņeva nāvi, pirmajiem pagrīdes 
videoseansiem, Pirmā maija demonstrāciju, 
Planetārija kafejnīcu „Dieva Auss”, ielām, 
kas nodēvētas Stučkas un Ļeņina vārdā. 

Dzintra žuravska. Izcir-
tumā dzērves kiedz  Romāns 
par jauniešiem, kuri gatavojas 
beigt 12. klasi. Sižetā atspo-
guļota draudzība, mīlestība, 
nodevība, piedošana, kā arī 
attiecības starp paralēlklasēm.
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SIA „Sabiedrība IMS” Mērsraga 
pagasta, Mērsraga novadā, Kurze-
mē, 100 km attālumā no Rīgas aicina 
darbā (darbs maiņās) zivju apstrā-
dātājas – šprotu blīvētājas.

Akorddarba samaksa ar regu-
lāru algas izmaksu 2 reizes mēnesī. 
Nodrošina ar gultas vietu, kursē au-
tobuss – divas reizes mēnesī atved 
un aizved.

Pieteikties pa tālruni 
63235302 vai 26764699

Mūsu rekvizīti:
SIA „Sabiedrība IMS”
Reģ. Nr .40003535210
Silarāju iela 3, Piņķi, Babītes pag., 
Babītes nov.
Rietumu banka
Konts LV 06RTMB 0000056801041

Jēkabpils novada administrā-
cija izsludina pieteikšanos uz juris-
ta – iepirkuma speciālista amatu

Prasības pretendentiem:
- Augstākā juridiskā izglītība;
- Pieredze vai prasmes un vēlme 

strādāt ar iepirkuma dokumentiem 
un līgumiem;

- Komunikācijas prasmes;
- Vēlams B kategorijas autovadī-

tāja apliecība.
Interesēties pie Jēkabpils no-

vada pašvaldības izpilddirektora 
– tālrunis – 29126223 vai pie Lietve-
dības nodaļas  vadītājas – tālrunis 
29235274  pieteikties līdz 2013. 
gada 28. janvārim.

Pieteikties Rīgas ielā 150a, Jē-
kabpilī, LV-5202, 1. st., 2. kabinetā.

Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors

PATEIcīBA
Sirsnīgs paldies Ābeļu pagasta 

pārvaldei, Ābeļu pamatskolai, Ābeļu 
pagasta sociālajai darbiniecei Ilzei 
Dzenei par skaisto Jaungada apsvei-
kumu un dāvanām! No aizkustināju-
ma raudāju, dāvanās bija gan pro-
dukti, gan saldumi, gan siltas zeķes 
un kafi ja, paši sveicēji – tik sirsnīgi 
un labestīgi! Mans gads iesākās ar 
brīnišķīgu notikumu, un es gribētu 
visiem, visiem, kas piedalījās dāvanu 
sarūpēšanā, novēlēt labu veselību, 
veiksmi, laimi un pārticību!

Ārijas tante no Lašiem Ābeļu pagastā

PIEDĀVĀ DARBU

Svētdiena...
Zvaigznes diena. Tie ir kristīgās 

Baznīcas svētki, kuros atceras, kā Bet-
lēmē apdāvināt Kristus bērniņu ieradās 
trīs Austrumu gudrie. Šie svētki simbo-
lizē Kristus atklāšanos pasaulei, un tos 
svin 6. janvārī, divpadsmitajā dienā pēc 
Ziemassvētkiem, un ar tiem beidzas  
Ziemassvētku svētīšanas cikls. Ir pie-
ņemts, ka pēc Zvaigznes dienas atva-
dās arī no svētku eglītes, to sadedzinot.

Degošu skuju vīraks tavai dvēselei.
Pirmdiena...
Ikviena apņēmīga rīcība pieprasa 

zināt vairākas lietas: gaidāmo iznāku-
mu, līdzekļus mērķa sasniegšanai un 
esošās iespējas. 

/Paulu Koelju/
Otrdiena...
Nekas nav labāks par dīvānu, 

naktslampiņu un grāmatu. Ieskaties 
savā grāmatu plauktā, Tu noteikti at-
radīsi kaut ko mīļu un sen lasītu, taču 
reizēm der palasīt kaut ko pavisam 
nenopietnu. Tāda literatūra novērš no 
drūmām domām vai vienkārši atslābina 
saspringto prātu.

Trešdiena...
Mēdz teikt, ka ķiploki atvaira ļaunos 

garus. Varbūt tā arī ir, bet pats galve-
nais- ķiploki ir ļoti veselīgi. Tie stiprina 
imunitāti, mazina risku saslimt ar sirds 
slimībām un kuņģa vēzi. Ķiploki sekmē 
asinsriti, pazemina asinsspiedienu, kā 
arī mazina holesterīna līmeni un cukura 
daudzumu  asinīs. Gripas laiks! Katru 
dienu apēd vienu smalki sasmalcinātu 
ķiploka daiviņu. Lai atbrīvotu elpu no 
nepatīkamās ķiploku smaržas, iesaka 
daiviņai izņemt  „serdīti”.

ceturtdiena...
„Dzīve ir kā konfekšu kaste, Tu ne-

kad nezini, kādu konfekti dabūsi „tā par 
dzīvi spriež aizkustinoši sirsnīgais Fo-
rests Gamps.

Piektdiena...
 Patiešām laba grāmata
Čīliešu rakstnieka Rosārio Gomesa 

Stāsti ar dvēseli. Tie ir stāsti,  kuri lasāmi 
ar sirdi, nevis ar prātu. Šī grāmata ir vēl 

Ināras Valaines 
šāgada piedāvājums – 
      nedēļa pa nedēļai 
Pārdomas, literatūra, dzīve...

aizkustinošāka par Cāļu zupu dvēselei.
Sestdiena...
Dievs dus akmeņos, mostas au-

gos, kustas dzīvniekos un domā  tevī.
Epiktēts
Iedvesmota no Ināras piemēra, pie-

dāvāšu arī Patiešām Labu Grāmatu, ko 
Ziemassvētku laikā nejauši izvilku no 
mammas grāmatplaukta –

Tā ir igauņu rakstnieka grāmata 
„Haralas dzīvesstāsti”. Izdota jau 2005 
gadā, un nav ne dzeja, ne proza... 
Grāmata satur vēstījumus par kāda 
izdomāta Igaunijas ciemata iedzīvo-
tājiem laika periodā no 1900. gada 
līdz mūsdienām. Vēstījumu forma ir 
neparasta – tie ir kapsētas stāsti, it kā 
uzraksti uz kapakmeņiem, kas ataino 
cilvēka dzīvi. 

Šo pārsteidzoši piesātināto literatū-
ru ir grūti aprakstīt, tādēļ atļaušos citēt 
vienu fragmentu igauņu rakstnieks ir 
Matss Trāts.

Osvals Allikass
(1919 – 1992)

Mani prom vedot, mašīnas
Bāka pusceļā bija jau tukša.
Šoferis teica: viņam benzīna kanna 
Ir gan līdzi,
Bet šis par to grib valūtu.
Citādi tālāk nebrauks.
Mana sieva sāka raudāt
Kur gan lai viņa rauj cieto valūtu, 
Ja pensijas rublīšus pat nav dabūjusi!
Es pats, vecs šoferis, 
Nevarēju piecelties no zārka un uz-
brēkt:
Kur gan ir tava
Brāļa mīlestība, igauņu vīrs?! 

Harala gan ir izdomāts nosaukums, 
taču ar līdzīgiem dzīvesstāstiem ir pilni 
Sudrabkalna, Rubeņu, Mežgales, Van-
dānu un daudzi citi ciemi……laiks ļoti 
līdzīgi ir gājis  pāri gan Haralai gan 
mums. Lasītājam būs daudz pārdomu, 
daudz asaru un arī smaidu. Iesaku! 

Ieva
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960, 

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

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Janvārī Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē Zasas mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde

Ābeļu pagasts
21.01. plkst. 10.00 klubiņā  „Ābeļ-

zieds” nodarbība konfekšu pušķu dari-
nāšanā, nodarbību vada Aļona Semeiko

28.01. plkst. 10.00 klubiņā „Ābeļ-
zieds” tematiska pēcpusdiena „Visgar-
dākās pankūciņas...”

Dignājas pagasts
26.01. Ziemas sporta spēļu un aktī-

vās atpūtas diena.  Plkst. 10.00 atklāšana 
Dignājas pamatsklas sporta laukumā 

Dunavas pagasts
17.01. plkst. 11.00 Dunavas pagas-

ta Tradīciju zālē izbraukuma seminārs – 
izstāde „Sēļu raksti”. Tikšanās ar Līviju 
Štolnieci 

Kalna pagasts
24.01. plkst. 10.00  kultūras namā 

biedrības „Cerību logi” pasākums
31.01. plkst. 11.00  kultūras namā 

fi lma „Fenomens”

Leimaņu pagasts
26. 01. plkst. 14.00 Leimaņu tautas 

namā ar Danskovītes lugu „Tāva meitas” 
viesosies Kalna pagasta dramatiskais ko-
lektīvs.

Rubenes pagasts
02.02. plkst. 19.00 kultūras namā 

tematisks pasākums-balle kultūras nama 
pašdarbniekiem „Mēs nākam no pasa-
kām…”

Zasas pagasts
19.01. plkst. 14.00 kultūras namā H. 

Paukša izrāde „Es pagaidīšu aiz durvīm” 
ŗežisors P. Draņevičs, Ābeļu tautas nama 
dramatiskais kolektīvs. H. Paukša izrāde 
„Šakāļu uzbrukums” režisors I. Baltma-
nis, Zasas kultūras nama amatierteātris.
E. Sudmales dzejas izrāde „Gundegu 
gaismā” Režisors I. Baltmanis, Zasas kul-
tūras nama amatierteātris.

15.02. plkst. 22.00 Zasas kultūras 
namā  Valentīnballe kopā ar grupu „Ga-
laktika’’ (Rēzekne)

Atmiņas kā kvēlas ogles – 
Tavu darbu atspīdums
Nāks no saules, vēja, zemes – 
Sirdīs nebeigs starot mums.
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Liberts Vecmuktāns Kalna pagastā 
21.09.1924. – 03.12.2012. 
Pēteris Krēgers Kalna pagastā 
26.02.1960. – 01. 2012. 
Zelma Baltmane Rubenes pagastā 
25.10.1926. – 03.12.2012. 
Velta Drozdovska Rubenes pagastā
23.03.1943. – 04.12.2012. 
Margrieta Pudāne Rubenes pagastā 
30.11.1926. – 07.12.2012. 
Anna Ūdre Rubenes pagastā 
24.03.1923. – 07.12.2012. 
Zelga Kakste Rubenes pagastā 
19.03.1929. – 15.12.2012. 
Roberts Bartmanis Ābeļu pagastā 
05.03.1926. – 15.12.2012. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada 
janvārī, februārī 

Kad ziedlapiņas projām 
no mums šķirs,
Mums paliks kauslapas, 
kas nenobirs.
Birst zieds un irst 
pa visiem vējiem ļauts.
Briest auglis kauslapās uz iekšu 
rauts.
 /Imants Ziedonis/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu noda-
ļā novembrī reģistrētas 2 dzimšanas:

Rēzija Dignājas pagastā
Keita Rubenes pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Kad ziedlapiņas projām 

Mums paliks kauslapas, 

pa visiem vējiem ļauts.

KALNA K/N biedrības „Cerību logi” 
telpās Kalna pagasta iedzīvotājiem ir

pieejama trenažieru 
zāle un biljards 

TREŠDIENĀS UN PIEKTDIENĀS 
PLKST. 17.00 – 21.00

Sīkāka informācija pie k/n vadītajas 
t. 26824411

Biedrības „Dzīves prasme” 
nodarbības janvārī, 

biedrības telpās
23. janvārī plkst. 12.00
„Ekoloģisko ziepju izgatavošana”

30. janvārī plkst. 12.00
„Stikla apgleznošana”

6. februārī plkst. 12.00
„Sienas dekoru izgatavošana 
no dzijas”


