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Projekts „Amatniecī-
bas pārrobežu sadarbības 
tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veici-
nātājs” piedalījās ikgadējās 
tūrisma izstādēs „Balttour” 
un „Vivattur”. 

Papildus jau pagājuša-
jā gadā radītajai ar amatnie-
cību saistītu tūrisma maršru-
tu kartei šogad prezentējām 
arī projekta laikā radīto buk-
letu par 10 amatniecības 
centriem, kuri renovēti, ap-
rīkoti vai pat uzbūvēti pilnīgi 
no jauna projekta „Amatnie-
cības pārrobežu sadarbības 
tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības vei-
cinātājs” laikā, piesaistot 
„Latvijas – Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas 
2007 – 2013” līdzfinansēju-
mu, Zemgalē un Ziemeļlietuvā.

Jaunajā bukletā iekļauts arī mūsu nova-
da amatniecības centrs „Rūme”, tā rašanās 
vēsture, piedāvājums apmeklētājiem, kā arī 

Šogad tūrisma izstādēs Rīgā un Viļņā
nākotnes vīzija. 

Par mūsu novada 
„Rūmi” abu tūrisma izstā-
žu apmeklētāji izrādīja lie-
lu interesi, jo blakus infor-
mācijai papīra formā par 
amatniecības centriem, 
mūsu amatnieki rādīja 
gan keramikas izgatavo-
šanas, gan kokapstrādes 
procesu. Bija viegli strā-
dāt – katram interesantam 
varēja teikt : „Lūk, tas viss 
notiek šeit ! „Rūmē” ir šie 
paši amatnieki, kas strādā 
tepat blakus. Un bukletā 
jūs redzat gan kontaktin-
formāciju, gan aprakstu 
par piedāvātajiem pakal-
pojumiem. Un paņemiet 
arī tūrisma maršrutu karti, 
lai vieglāk mūs atrast !”. 

Bijām patiesi priecīgi 
satikt draugus un paziņas – gan amatniekus, 
gan citu amatniecības centru koordinatorus 
un projektu vadītājus. Jau tagad ir skaidrs, ka 
ļoti laba sadarbība „Rūmei” gaidāma ar Do-

beles Amatu māju, kā arī ar Rokišku amatnie-
cības centru, kas ir Rokišku novada muzeja 
paspārnē. 

Lietuvā, tūrisma izstādē „Vivattur 2011” 
vienojāmies ar Zemgales plānošanas reģio-
na projekta „Amatniecības pārrobežu sadar-
bības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas 
pievilcības veicinātājs” vadību, ka šī projekta 
noslēguma konference notiks Zasā. Konfe-
rencē piedalīsies visu projekta partneru pro-
jektu vadītāji, pašvaldību vadītāji, kā arī amat-
nieki, kas ar savu klātbūtni un darbu mūs, 
projekta darba grupas Zemgalē un Ziemeļlie-
tuvā, atbalstījuši visu projekta norises laiku.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore 
Daina Sauleviča,

daina.saulevica@gmail.com
www.rume.lv 

tālr. 26239304, 22335439

Pārmaiņas un pārdomas
Šī izdevuma ievadsleja jau tradicionāli ir 

atvēlēta kādai būtiski svarīgai tēmai, un pa-
rasti par to runā kāds pašvaldības vadības 
pārstāvis. Šoreiz ir citādi – sleju veido novada 
iedzīvotāju viedokļi. Tāpat kā visā valstī, arī 
mūsu pašvaldībā tiek domāts par izdevumu 
samazināšanas iespējām, un, vienlaikus par 
to, lai tās iespējami mazāk skartu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. Iespējams, ka pavasaris izgais-
mo kādus jaunus viedokļus vai iespējas. Kaut 
gan – tēma nav patīkama nevienam. Tādēļ uz 
jautājumu par to, cik lietderīgs un kvalitatīvs ir 
darbs pagastu pārvaldēs, iedzīvotāju atbildes 
tiek publicētas bez norādēm uz personību un 
pagastu, par ko tiek pausts viedoklis:

„Grūti jau pateikt, cik tur tā darba, to pa-
pīru jau bez gala – tāpat kā visur. Tā īsti nevaru 
spriest, vai tiešām visiem ir ko darīt. Viena lieta 
gan – apkopēja varētu arī nebūt. Zinu valsts 
iestādes pilsētā, kur darbinieki paši tīra telpas. 
Mana meita tur strādā, un viņiem ir sadalīts – 
katru nedēļu viens darbinieks tās telpas izmaz-
gā. Bet mūsu pagastā ir tā, ka cilvēks saņem 
algu, un vēl dusmojas, ka telpas tiek piebradā-
tas, nu, piemēram, kad bērni vakaros nāk de-
jot – maiņas apavus viņiem vajag! Nu, cik tad 
mums to bērnu ir, un cik viņi var piebradāt...” 

„Vai, nezinu, nemaz nezinu, cik tur pagas-
tā cilvēku ir! Bet varu gan teikt – esmu 100% 
apmierināts, 100%! Re, tikko astoņos atnācu uz 
pagastu, pēc desmit minūtēm jau papīri rokā. 
Nu, kur es, vecs cilvēks, uz Jēkabpili varētu iz-
braukāt!” 

„Par daudz pagastos cilvēku, skaidrs, ka 
par daudz! Cik bija pirms novada, tik arī tagad 
ir. Un cik vēl novadā sēž? Tur jau arī jāskatās, 
vai visi vajadzīgi.”

„Grāmatvede visu laiku sēž ar degunu pa-
pīros, ko es varu zināt, cik viņai darba – laikam 
jau ļoti daudz. Tā izskatās, ka vismazāk darba 
ir pagasta pārvaldniekam, viņš tikai visu laiku 
kaut kur braukā, skraida. Dara jau visu ko, bet 
izskatās, ka vismazāk aizņemts!”

„Nezinu, cik pagastā ir cilvēku, un vai vi-
siem pietiek darba. Bet atkal – kā tad es par 
zemi samaksāšu? Uz banku būs jābrauc, un 
cik tas maksā? Pastā arī vēl papildus naudiņa 
jādod par maksājumu. Pensiju man atnes, tad 
aizeju uz pagastu un visu nokārtoju, cilvēki laip-
ni, neviena slikta vārda teikt nevaru. Nevajadzē-
tu jau palikt tā, ka uz vietas vairs neko nevar 
izdarīt. Saka – visu caur datoru, caur datoru, 
bet es tak to datoru savā mūžā vairs neiemācī-
šos, un nav man viņa! Un – ar dzīvu cilvēku arī 

kādreiz gribas parunāties...” 
„Jāstrādā cilvēkiem kaut kur ir. Nevar 

taču visi būt bezdarbnieki. Bet par to nepatīka-
mo arī ir jāsaka – mūsu pagastā cilvēku labāk 
redz ejam, nekā nākam. Bailes pat ieiet, ka tev 
pārmetīs – atkal kaut ko gribi..... Grūti pateikt, 
cik liela slodze ir pagasta darbiniekiem, bet 
tad kad tu nāc ar savu vajadzību, viņiem tomēr 
vajadzētu būt pretimnākošiem, nevis skatīties 
kā uz traucēkli.”

„Var jau visu nogriezt un aizslēgt. Tikko 
skolās arī – samazina to, samazina vēl un 
vēl. Tās algas jau tagad sanāk mazākas nekā 
„simtniekiem”. Bet – saviem cilvēkiem taču 
atņem darbu un naudu. Atkal kāds paliks ne-
laimīgs un bez darba, vai ar samazinātu algu. 
Skaidrs, ka jāskatās, kur var ietaupīt, visā val-
stī to tagad dara. Bet – vajadzētu sākt no „gal-
vas gala”- tur jau tā lielākā naudiņa grozās! 
Grūti, patiešām grūti par tādām lietām runāt. 
Var jau būt, ka kāds pagasta darbinieks varē-
tu vairāk izdarīt, būt pretimnākošāks, ar lielā-
ku iniciatīvu. Tāpat var būt, ka citam tiešām tā 
darba nav tik daudz, lai pilnu algu maksātu. 
Un skaidrs, ka pašvaldības naudiņas arī visām 
vajadzībām nepietiek, pat nezinu, ko ieteikt. 
Aiz katras samazināšanas taču ir cilvēks...” 
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Pamazām tuvojas pavasaris un līdz ar 
to aktīvais laiks, kad dodamies pastaigās, iz-
braukumos, pārgājienos, tuvākos vai tālākos 
ceļojumos. Skolās tiek plānotas ekskursijas, 
savukārt vecāki apsver iespējas nodrošināt 
bērniem veselīgas un aktīvas brīvdienas ār-
pus lielajām pilsētām. Tas nozīmē, ka mums 
ir iespējas piedāvāt pakalpojumus viesiem, 
kuri izvēlētos apmeklēt vietas vai uzturēties 
mūsu pašvaldības teritorijā un tās apkār-
tnē.  Lai potenciālie viesi varētu atrast infor-
māciju par piedāvājumu, mums tā ir jāievieto 
publiskā telpā – internetā, jāveido informa-
tīvie materiāli un tie jāizplata. Paskatoties 
pašvaldības mājaslapas sadaļā Tūrisms, 
redzams, ka piedāvājums ir samērā plašs, 
tomēr cilvēkam, kurš nepārzina teritoriju, 
nebūt nav viegli orientēties un plānot savas 
brīvdienas šajā apkārtnē. Trūkst norādes, 
nav pieejami ēdināšanas pakalpojumi, prob-
lemātiska var izrādīties piedāvāto objektu 
apmeklēšana un informācijas ieguve. Tā kā 
pašvaldības teritorija ir liela, bet apdzīvotī-
bas blīvums zems, tad tūrisma informācijas 
centra vai punkta uzturēšana būtu neefektī-
va un dārga. Tātad ir jābūt vienkāršai un vi-
siem saprotamai sistēmai, kurā informācijas 
aprite starp pakalpojumu piedāvātājiem un 
pircējiem ir tik efektīva, ka spējam darboties 

Gatavojamies tūrisma sezonai
un domāt par viesu vēlmēm un vajadzībām. 
Kad pārstāvēju pašvaldību Balttour tūrisma 
izstādē Rīgā, pārliecinājos, ka iedzīvotājiem 
ir interese iepazīt Latviju, tai skaitā mūsu 
novadu, organizējot braucienus individuāli, 
kopā ar draugiem vai ģimenes lokā. Bieži 
tika uzdoti jautājumi par piedāvājumu ve-
lotūristiem. Protams, nevaram sacensties 
ar tādu tūristu plūsmu kā populāros tūris-
tu galamērķu punktos, tomēr, ņemot vērā 
mūsu atrašanās vietu, ceļu stāvokli, vietējos 
resursus, infrastruktūru, pieejamos objektus, 
cilvēku uzņēmību, varam tūristiem piedāvāt 
labi pavadīt laiku, lai tiem būtu vēlme šeit at-
griezties un arī rekomendēt šīs vietas saviem 
draugiem un paziņām.  Lai izveidotu infor-
matīvu materiālu, ir nepieciešama detalizēta 
informācija no jums – pakalpojumu sniedzē-
jiem par attiecīgo pakalpojumu, tā atrašanās 
vietu, pieejamību, sezonalitāti, cenām, vietu 
skaitu utt. Īpaši svarīgi ir nodrošināt piedāvā-
to pakalpojumu labā kvalitātē par adekvātu 
cenu. Mums ir daudz vēl jāmācās, lai klien-
tiem radītu labu un draudzīgu atmosfēru. 
Piemēram, Austrijā nelielā viesu namā saim-
niece katru viesi pati sagaida brokastīs, bet 
atvadoties paspiež roku un uzdāvina kādu 
nieciņu, novēlot labu mājupceļu. Tas mums 
liek justies labi un rodas vēlme atgriezties at-

kal. Nodrošinot iespēju mūsu novadam būt 
apritē, ziemā esam strādājuši, lai informācija 
par pasākumiem, kultūras namu, centru pie-
dāvājumiem, būtu ievietota Zemgales reģio-
na informatīvajos izdevumos. 

Tātad pirmais darāmais darbs ir informā-
cijas aktualizēšana. Cienījamie pakalpojumu 
sniedzēji, aktīvie un ar tūrismu saistītie cilvēki, 
gidi un pārējie, kuri vēlas darīt zināmas labas 
un pieejamas  lietas, lūdzu, sniedziet infor-
māciju, kura būtu noderīga tūristu piesais-
tei. Nepieciešamā informācija: pakalpojuma 
veids, apjoms, mērķa grupa, precīza adrese, 
kontakttālrunis, nokļūšanas iespējas, cenas 
un pakalpojuma laiks (pastāvīgi vai iepriekš 
piesakoties), cita nozīmīga informācija, arī fo-
togrāfijas. Sagatavoto informāciju var nosūtīt 
elektroniski uz adresi gunta.dimitrijeva@je-
kabpilsnovads.lv, vai nogādāt papīra formātā 
novada administrācijā 13. kabinetā. Lūgums 
būt aktīviem veikalu, servisu, aptieku, frizēta-
vu un citu pakalpojumu sniedzējiem un atsū-
tīt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Informāciju 
gaidīšu līdz 31. martam. Būšu pateicīga ne 
tikai par informāciju, bet arī par ieteikumiem, 
kā veidot labāku un efektīvāku savstarpējo 
sadarbību. 

G. Dimitrijeva, 
projektu speciāliste

Šīs intervijas tapušas, pateicoties Ru-
benes pamatskolas direktores Ināras Kan-
tānes iniciatīvai. Iecere ir tiešām aktuāla un 
nepieciešama – parādīt skolotāju kā perso-
nību, kas ir ļoti svarīga ne tikai skolas, bet 
arī visa pagasta dzīvē. Republikas presē 
regulāri parādās diskusijas par mazo lauku 
skolu likteņiem, par to, ka bērni varētu mā-
cīties, izmantojot internetu, par to, ka šajās 
skolās ir zema izglītības kvalitāte... Taču, 
samērā bieži rodas iespaids, ka šo diskusiju 
dalībnieki nav attālinājušies no Rīgas vairāk 
par 100 kilometriem, neredzot un nenovērtējot 
to, kā izmainītos dzīve pagastā, ja tur vairs ne-
būtu skolas  – un nebūtu skolotāju personību, 
kas bagātina kultūras,  sabiedrisko un garīgo  
dzīvi.

Šajā numurā  – intervijas ar trīs Rubenes 
pamatskolas skolotājām. Arī citas novada sko-
las aicinām ieteikt savus pedagogus – perso-
nības. 

Ināra RuDevIča Rubenes pamatskolā 
strādā jau 27 gadus. Tas gan nav pasakāms 
– no pasē reģistrētā vecuma Ināra droši var at-
rēķināt vismaz desmit gadus. Spoža, eleganta 
un vienmēr sakopta – kā jau cilvēks, kas bieži 
atrodas uz skatuves, gan stundās skolā, gan 
kultūras darbā pagastā. Darba gaitu sākumā 
strādāts skolas  bibliotēkā, kur Ināra sastopa-
ma arī šobrīd. Pedagoga gaitas uzsāktas maz-
liet vēlāk. Brīdī, kad bez speciālās izglītības 
skolā strādāt vairs nav bijis iespējams, uzsāk-
tas arī studijas. Šai jomā Ināras piemērs var 

Personības skolā un sabiedriskajā dzīvē
iedvesmot daudzus, kuri uzskata, ka jāmācās 
tikai jaunībā, un jau īsi pēc trīsdesmit nekas 
vairs nav panākams... Augstskolas diplomu 
skolotāja Rudeviča saņēma 2009. gadā – 
vienlaikus ar skaistu dzīves jubileju. „Labi gan, 
ka augstskolu tomēr pabeidzu pirms dēla!” 
– smejas viņa pati. „Laba 
humora izjūta ir viena no 
Ināras raksturīgākajām 
īpašībām,” savukārt atzī-
mē skolas direktore.

Pašlaik Inārai Rudevi-
čai audzināšanā ir 2. klase 
– sarežģīta un kustīga, 8 
zēni un tikai divas meite-
nes. Nav vienkārši, un ne 
vienmēr – viegli. 

Darbs skolā ir tikai 
viena no viņas dzīves 
šķautnēm – šķiet, kultūras 
dzīve pagastā bez Ināras 
ieguldījuma būtu pavisam 
citāda – 25 gadus viņa 
dziedājusi vokālajā ansamblī „Kantilēna”, va-
dījusi dramatisko kolektīvu, kas gan izjucis vī-
riešu balsu trūkuma dēļ... 

Arī par to, ka Rubenes pagastā darbojas 
atraktīvais dāmu deju kolektīvs „Draiskās peo-
nijas”, lielā mērā jāpateicas tieši Inārai – dā-
mas pašas izraudzījušās sev vadītāju, un nu 
jau kopīgā dejā un dzīvespriekā būs pavadīti 
pieci gadi. 

Par savu sirdslietu Ināra atzīst tieši teātri 
– tas sagādā vislielāko gandarījumu. Tas bijis 

arī jaunības sapnis – dokumenti, stājoties Kul-
tūras skolā, iesniegti tieši uz režisoru nodaļu, 
taču pēc tam traucējušas izbailes un kautrī-
ba... Pēdējā dienā pārdomājusi un iestājusies 
bibliotekāru nodaļā. Neraugoties uz lielo attā-
lumu līdz Rīgai, viņa regulāri apmeklē jaunā-

kās izrādes un organizē brau-
cienus arī kolēģiem – izvēlas 
piemērotu lugu, pasūta biļetes. 
Viņas balss skan arī skumjākos 
pasākumos – bērēs, kapus-
vētkos. Arī Rubenes kultūras 
nama pasākumos bieži runā-
ta dzeja, sagatavotas dzejas 
kompozīcijas. 

Ko domājat par šodienu 
un rītdienu?

„Latvija nevar palikt bez 
laukiem,” saka Ināra, „mūsu 
pagastā cilvēkiem ir plašas ie-
spējas izpaust savus talantus. 
Faktiski, kultūrvide laukos ir 
labvēlīgāka, nekā pilsētā. Ko 

novēlēt? Augstākstāvošajiem spēkiem – gan 
Dievam, gan valdībai – domāt par laukiem. 
Mēs tomēr vēlamies dzīvot un strādāt šeit.”

anita vēRDIņa ir rubeniete jau vairākās 
paaudzēs – šeit dzimusi, pati pabeigusi Ru-
benes pamatskolu, kur strādā no 1991. gada. 
Dzīves ceļi gan veduši tālu un augstu – Ani-
tai Vērdiņai ir iegūtas trīs augstākās izglītības 
– ģeogrāfijas un dabaszinātņu maģistrs, vēs-
tures skolotājs un sociālo zinātņu skolotājs. 
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Par veikumu novadpētniecības jomā saņem-
ta prestižā Luda Bērziņa balva. Pedagogu ar 
šādu kvalifikāciju nav daudz nedz pilsētas, 
nedz lauku skolās. 

Pirmos darba gadus 
pēc augstskolas beigšanas 
Anita strādājusi Salaspils 
zinātniski pētnieciskajā in-
stitūtā, tas bijis interesants 
laiks – paralēli darbam 
daudz ceļots kopā ar kolek-
tīvu. Pārceļoties dzīvot uz 
Rubeņiem, ceļojumi ir izpa-
likuši. Arī pati pārcelšanās 
nav gluži sirdsbalss diktē-
ta – bijis jāpalīdz vecākiem 
saimniecībā. Taču pati Anita 
atzīst – „Daru to ar prieku. 
Ņemšanās ar saimniecī-
bu, sevišķi ar dzīvniekiem, 
nav tikai praktiskas dabas 
jautājums. Ar dzīvniekiem 
saprotos ļoti labi, bieži vien – tajos ir daudz 
vairāk sirsnības, uzticības un godīguma nekā 
cilvēkos.” Arī darba kolēģes atzīst, ka Anitas 
stāsti par saimniecību un viņas attieksmi pret 
visu dzīvo bieži vien ir labas literatūras vērtī-
bā. Daba, viss zaļais un dzīvais, šķiet, ir Anitas 
dzīves vadmotīvs. To atzīmē arī skolēni: „Tāda 
dabaszinību skolotāja man vēl nekad nav biju-
si! Viņai var prasīt jebko par dabu – visu viņa 
zina un visu paskaidro!”, ar sajūsmu stāsta 
puisis, kas pirms Rubeņu pamatskolas mācī-
jies vairākās galvaspilsētas skolās. 

Arī agrākajos gados tieši Anitas Vērdiņas 
ietekmē daudzi zēni no Rubenes pamatskolas 
izvēlējušies studēt tieši ģeogrāfiju un dabas 
zinātnes, viņas aizrautība ir lipīga! Vēl šodien 
tieši viņu meklē studenti, kuri izstrādā kursa 
darbus, bakalaura vai maģistra darbus šajās 
jomās, jo Anita nekad neatsaka savu padomu 
un neliedz izmantot plašo materiālu klāstu.

Tomēr daba un ģeogrāfija nav vienīgās  
Anitas interešu lokā – ne mazāk svarīgu vietu 
ieņem novadpētniecība, aušana un mūzika. 
Ērģeles Rubenes baznīcā Anita spēlējusi 15 
gadus, sarīkojumos joprojām spēlē gan akor-
deonu, gan sintezatoru, dzied baznīcas korī.  
Vai iegūta arī speciālā muzikālā izglītība? Izrā-
dās – ne, par šo talantu un prasmi jāpateicas 
skolotājam Žanim Rēķim, kurš mācījis skolē-
niem ne tikai obligāto vielu, bet arī visdažādā-
ko mūzikas instrumentu spēli.

Aušana arī ir viena no sirdslietām – stel-
les ir gan mājās, gan Rubenes kultūras namā, 

kur šo seno amatu apgūs pagasta meitenes. 
Šīgada iecere ir uzaust Kaldabruņas Māras 
jostu – vienu no pagasta kultūrvēstures lep-

numiem. 
Novadpētniecība Anitu ir 

interesējusi vienmēr – izstrā-
dāts maģistra darbs par Ru-
benes pagasta vietvārdiem, 
regulāri organizētas gan tal-
kas kultūrvēsturiskās vietās, 
gan novadpētniecības ekspe-
dīcijas. Šogad darbs uzsākts 
arī biedrības „Ūdenszīmes” 
projekta ietvaros – tajā Anita 
vadīs novadpētniecības no-
darbības, kopā ar skolēniem 
fotografējot nozīmīgākās vie-
tas un apmeklējot gados ve-
cākos cilvēkus, lai saglabātu 
viņu stāstus un atmiņas. 

Anitas vēlējums – „Izvei-
do pasauli sev apkārt – tādu, 

kurā tu justos labi. Šeit ir daudz brīvas telpas, 
ikviens to var izdarīt.” 

valija BogDāne darba gaitas skolā 
uzsākusi 1969. gadā Dunavas pamatskolā. 
Šo laiku, līdz 1971. gadam, kad pārcēlusies 
uz Rubeņiem, viņa pati dēvē par aktīvāko 
un skaistāko savā dzīvē. 
Pirmie skolēni palikuši at-
miņā kā paši mīļākie, ar 
daudziem satiekas vēl šo-
dien. No Dunavas pirmās 
audzināmās klases Valija 
min Intu Ūbeli, Dzintru 
Trejkovsku, Edīti Virbuli, 
Jāni Rimšu, Mariju Dau-
dzārdi, Miervaldi Tomiņu, 
Tamāru Klaužu.

Rubenes pamatskolā 
darbs uzsākts 1971. gadā, 
pasniedzot angļu un krie-
vu valodas. Astoņdesmi-
tajos gados, kad pagastā 
darbojies neklātienes 
vidusskolas konsultāciju 
punkts, bijusi tā vadītāja. 
No 1984. gada – ir direktora vietniece mācī-
bu darbā. Skaistas atmiņas Valijai Bogdānei 
ir no vēlajiem kolhozu laikiem – pagastā bija 
attīstīta kultūras un sociālā dzīve, organizēja 
ekskursijas, kvalitatīvus koncertus un teātra iz-
rādes. Arī paši bijuši ļoti sabiedriski – kopā ar 
pagasta bibliotekāri Agru Ozoliņu rīkoti daudzi 

pasākumi, rakstīti tiem scenāriju. Skolā darbo-
jies arī folkloras ansamblis. 

Skolotāju Bogdāni gan esošie, gan biju-
šie audzēkņi raksturo kā ļoti stingru. „Protams, 
tā arī ir,”atzīst viņa pati. „Gribētos, lai stundās 
varētu mācīt, nevis cīnīties par disciplīnu. Lai 
bērni ieklausītos tajā, ko viņiem saka. Vēl – 
šeit, pagastā, ir ļoti labsirdīgi, izpalīdzīgi cilvēki 
– it īpaši vecākā gadagājuma. Ļoti gribētos, lai 
šīs īpašības pārmanto arī bērni.”

Par vaļaspriekiem un sabiedrisko dzīvi 
Valijai ir daudz stāstāmā – ļoti daudz un lab-
prāt rakstīts gan bijušā rajona presei, kur viņa 
vairākus gadus pēc kārtas bijusi „Brīvās Dau-
gavas” konkursa „Re, kā!” laureāte, gan arī 
pagasta avīzītei. Arī darba kabinetā virknējas 
smagas mapes ar skolas vēsturi, kas rūpīgi 
apkopota gadu no gada. „Man visvairāk patīk 
projektu nedēļas – par tām tiešām ir apkopoti 
visi materiāli, no paša sākuma. Tieši šai laikā 
bērni mācās strādāt patstāvīgi, izpaust savus 
talantus. Pie tam – šajā darbiņā parasti iesais-
tās arī visa ģimene, un projektu nedēļu laikā 
top daudz skaistu, oriģinālu un praktiski pie-
lietojamu darbu.” 

Arī laba literatūra vienmēr sagādājusi 
prieku. Par mīļākajiem autoriem Valija min 
Skaidrīti Gailīti, Kornēliju Apškrūmu, Maiju 
Laukmani. „Man patīk sirsnība. Arī pati vien-

mēr vairāk jūtu līdzi tiem, kam 
klājas grūtāk.” 

„Rokdarbi ir mana sirds-
lieta,” stāsta Valija. „Jau no 
agras jaunības. Arī šodien 
cenšos izmantot visas iespē-
jas, kur var iemācīties kaut ko 
jaunu.”

Par skolas un pagasta 
nākotni runājot, ieskanas pār-
domu pilnas notis: „Daudz 
kas ir atkarīgs no valdības. Ir 
jāmeklē kļūda – ja agrāk cil-
vēkus dzina, spieda strādāt, 
un daudzi pretojās, tad tagad 
nav darba... gribētu strādāt, 
bet darba nav. Iespējams, šī 
nevēlēšanās strādāt tagad 
atmaksājas...” 

Jautāta pēc novēlējuma, Valija pasmai-
da: „Es labāk novēlētu ar sirdi. Ar vārdiem grū-
tāk... Tomēr – gribētu novēlēt, lai visiem labi 
klājas. Tiešām visiem, ne tikai tiem, kuriem 
daudz naudas. Lai Dievs palīdz visiem.”

Ieva Jātniece

E-prasmju nedēļā atsaucīgākā publika 
bibliotēkā bija skolēni. 

28. februārī Rubenes pamatskolas 9. 
klases skolēni kopā ar savu audzinātāju V. 
Bogdāni iepazinās ar portālu  www.letonika.
lv,  bet 8. klase audzinātājas B. Pavlovskas 
vadībā  šo portālu skatīja 7. martā.

Letonika.lv ir portāls, kas sniedz sistema-
tizētu enciklopēdisko uzziņu un tulkošanas 
informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un 
apkopojot  vienuviet unikālus un kvalitatīvus 

Eiropas „e-prasmju  nedēļa” Rubeņu bibliotēkā 
digitālos resursus par Latviju, tās vēsturi, va-
lodu un kultūru latviešu valodā. Pašlaik šinī 
portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 
10 enciklopēdijās. Tulkošanai ir pieejamas 
vārdnīcas 12 tulkošanas virzienos, iespējams 
skatīt attēlus, audio un video ierakstus. Portā-
la saturs nemitīgi tiek papildināts un uzlabots. 
Visās bibliotēkās šis portāls ir pieejams bez 
maksas. Portāls ir neatsverams palīgs visiem,  
kas mācās. agra ozoliņa, 

Rubeņu bibliotēkas vadītāja
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Informācija no Sociālā dienesta
Pēc mūsu novada iedzīvotāju lūguma 

šajā publikācijā tiks uzrādīti sociālās palīdzī-
bas un materiālās palīdzības pabalstu veidi, 
kuri ir spēkā no 2011. gada 1. janvāra. 

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi nr. 11

 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā”

1. Pabalsts garantētā minimālā ienā-
kuma līmeņa nodrošināšanai.

2. vienreizēju pabalstu ārkārtas situ-
ācijā piešķir līdz LvL 200.00 vienai perso-
nai (ģimenei).

3.  Dzīvokļa pabalsta apmērs cietā ku-
rināmā iegādei vai īres un komunālo mak-
sājumu segšanai – LvL 50.00.

4. Pabalsts bērna izglītībai un audzi-
nāšanai:

* Pabalsts transporta izdevumu segša-
nai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā. 

*Atmaksā iesniedzot braukšanu aplieci-
nošus dokumentus (autobusu biļetes).

5. Pabalsts aprūpei mājās – Pabalsta 
summa  LvL 10.00 mēnesī.

Izvērtējot situāciju, pabalsta summu var 
palielināt līdz LVL 25.00.  mēnesī.  

6. vienreizējs pabalsts atsevišķu si-
tuāciju risināšanai – Pabalsta summa līdz 
LvL 20.00.

7. Pabalsts bāreņiem:
* Pastāvīgās  dzīves  uzsākšanai  (divu  

sociālā  nodrošinājuma  pabalstu apmērā) – 
(izmaksā vienu reizi);

* Dzīvojamās telpas īres izdevumu seg-
šanai pēc piestādītā rēķina vai īres līguma, 

nepārsniedzot LVL 15.00; 
* Sadzīves priekšmetu un mīkstā in-

ventāra iegādei (ne mazāk par 175 latiem) 
– (izmaksā vienu reizi  vai  par  šo  summu  
izsniedz  sadzīves  priekšmetus  un   mīksto 
inventāru);

* Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 
(sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā) – 
izmaksā  katru  mēnesi,  ja  bērns nepārtrauk-
ti  turpina  mācības  vispārējās  vidējās vai 
profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs 
tās audzēknis.

8. Pabalsts audžuģimenēm:
* Pabalsts bērna uzturam – LVL 50,00 

mēnesī;
* Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei – LVL 50.00 mēnesī;
* Atlīdzība par audžuģimenes pienāku-

mu pildīšanu LVL 80.00 mēnesī, neatkarīgi no 
audžuģimenē ievietoto bērnu skaita.

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi nr. 12

„Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā”

1. 1. vienreizējs pabalsts LvL 100.00 
apmērā sasniedzot 100 gadu jubileju.

2. 2. vienreizējs pabalsts personām, 
kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas 
vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz 
apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija 
deklarējušas Jēkabpils novada teritorijā – pa-
balsta summa  LvL 20.00.

3. Bērna dzimšanas pabalstu:
* Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils no-

vada administratīvajā teritorijā ir tikai vienam 

no bērna vecākiem – pabalsta apmērs ir LvL 
25.00. 

* Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils no-
vada administratīvajā teritorijā ir abiem  bērna 
vecākiem – pabalsta apmērs ir LvL 50.00. 

4. Pabalsts brīvpusdienām tiek pie-
šķirts bērniem, kuri mācās Jēkabpils novadā 
esošajās mācību iestādēs:

* Bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģi-
menes statuss, bet nesaņem pabalstu garan-
tētā minimālā ienākuma nodrošināšanai;

* Daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un 
vairāk bērnu).

Pabalsta apmērs no LvL 5.00 līdz LvL 
20.00 (mēnesī ) (pēc piestādītā rēķina).

5. apbedīšanas pabalsts – paredzēts 
apbedīšanas izdevumu segšanai.

Pabalstu var pieprasīt trūcīga persona, 
kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu.

Pabalsta apmērs – LvL 150.00, ja mirusī 
persona nesaņēma pensiju vai sociālā nodro-
šinājuma pabalstu.

Pabalsta apmērs – LvL 70.00, ja mirusī 
persona saņēma pensiju vai sociālā nodroši-
nājuma pabalstu.

Sarakstam par pabalstiem ir tikai infor-
matīva nozīme, precīzu informāciju var iegūt 
izlasot Jēkabpils novada mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv sadaļu „Saistošie noteiku-
mi”, vai  griezties pie sociālā dienesta darbi-
niekiem.

Vēlreiz vēlos atgādināt par iespēju izman-
tot pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrī-
vojumu vai atvieglojumu – 50% apmērā. Lai 
saņemtu atvieglojumu, tiek vērtēti iepriekšējo 
3 mēnešu ienākumi, īpašumi netiek vērtēti.

Lai visiem mūsu novada iedzīvotājiem 
pavasarīgs, možs noskaņojums un veselība! 

Ar cieņu, Jēkabpils novada sociālā 
dienesta vadītāja Ritma Rubina

Kad Ziemassvētku vecītis sen jau tālu 
projām, ikdienas darbos gribas ieviest ko 
jaunu. Šogad nolēmām piedalīties projektu 
nedēļā. Ko mazas rociņas un pirkstiņi var 
projektēt? Bērniem brīvdienās bija jālūdz 
vecāku palīdzība, jo katram uz grupiņu bija 
jāatnes dažādu dzīvnieku un putnu attēli. 
Attēli tika izgriezti, sagrupēti, salīmēti un no-
formēti. Projektu nedēļas veikums – četras 
grāmatas ar skaistiem attēliem:

•	 „Meža grāmata”;
•	 „Grāmata par zaķiem”;
•	 „Dažādu dzīvnieku grāmata”;
•	 „Putnu grāmata”.
Gan bērniem, gan vecākiem, gan sko-

lotājiem prieks par paveikto darbu.
Paldies vecākiem par atbalstu un izdo-

mu visās rīkotajās izstādēs!
Izstādes „Mana Latvija” un „Jautrie 

sniegavīri” priecēja gan bērnus, gan ciemi-
ņus, kas iegriezās bērnudārza telpās.

Tikai kopīgi darbojoties, varam paveikt 
brīnišķīgus darbus, kas rada prieku ne tikai 
pašiem, bet galvenokārt bērniem.

PII skolotājas Ilona un vivita

Projektu nedēļas jaukie darbiņi Rubenes PII „Zelta sietiņš” 

Projektu nedēļa bernudārziņā.
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Projektu nedēļa Dunavas pamatskolā
No 14. līdz 18. februārim Dunavas pa-

matskolā notika Projektu nedēļa. Tās tēma 
„Dunavas pagasta ievērojamākie cilvēki un 
to dzīvesstāsti”. Dažāda vecuma iedzīvotāju, 
kas ar savu darbu un sabiedrisko aktivitāti iz-
pelnījušies apkārtējo atzinību, Dunavā daudz. 
No garā saraksta kā pirmos izvaicāt par sko-
las gadiem, darba gaitām, notikumiem per-
sonīgajā dzīvē skolēni izvēlējās pensionēto 
Dunavas pagasta bibliotekāri Indru Ruļuku 
(5. klase, audz. A. Liopa), bijušo Dunavas 
pagasta padomes priekšsēdētāju Pēteri Ķip-
loku (9. klase, audz. G. Auzāne), pensionāri 
Helēnu Nešpori (6. klase, audz. V. Knipste) 
un ilggadējo Dunavas pamatskolas skolotāju 
Vandu Knipsti (8. klase, audz. J. Semjonovs). 
Skolēni tikās ar šiem cilvēkiem, iztaujāja, pie-
rakstīja stāstīto, devītie tikšanās reizi arī nofil-
mēja un ieskanēja fotogrāfijas prezentācijai. 
Nedēļas laikā savāktie materiāli tika noformē-
ti, un ar veikumu iepazīstināti pārējie skolas 
biedri. Iesāktais darbs pie šīs tēmas turpinā-
sies, papildinot skolas muzeja krājumu.

Projektu izstrāde nebija vienīgā aktivitā-
te šajā nedēļā. Pēcpusdienās notika dažādi 

pasākumi. 15. februārī skolēni pulcējās uz 
Angļu valodas pēcpusdienu, ko organizēja 
skolotāja Sarmīte Strade. Uz to bija ieradušās 
arī līnijdeju dejotājas un rotaļnieku konkursa 
dalībnieces no Dignājas pamatskolas. Dzejā, 
dziesmās, nelielos uzvedumos skolēni aplie-
cināja savas angļu valodas prasmes.

17. februārī notika tradicionālais kon-
kurss „Erudīts” 5. – 9. klasēm. Par šo titulu 
sacentās 4 jauktās komandas. Skolēnu zinā-
šanas tika pārbaudītas dažādās jomās – vēs-

Peteris Ķiploks Dunavas skolā.

ābeļu pmataskolas vIP.

turē un ģeogrāfijā, literatūrā un mākslā, fizikā 
un matemātikā, sociālajās zinībās u.c. Balvas 
uzvarētājiem un pārējiem dalībniekiem spon-
sorēja z/s Rītausmas – paldies Helēnai un Jā-
nim Dombrovskiem!

18. februārī 1. – 6. klašu skolēniem no-
risinājās pasākums par veselīgu dzīvesveidu 
programmas „Skolas auglis” ietvaros. Sā-
kumskolas skolēni bija izpētījuši ābola labās 
īpašības, sameklējuši tautas dziesmas, mīk-
las, kā arī visus iesaistīja rotaļās. 5. un 6. kla-
ses skolēni stāstīja, ko nozīmē veselīgs dzī-
vesveids. Tas bija apskatāms arī zīmējumos 
un sienas avīzē. Tad visi piedalījās sportiskās 
aktivitātēs. Spēlēt florbolu, ripināt bumbiņas 
aplī, mest basketbola bumbu grozā pievieno-
jās arī vecāko klašu skolēni.

Aukstais laiks nebija šķērslis, lai viss ie-
cerētais šajā nedēļā notiktu, kā plānots. Un kā 
gan citādi – uz skolu atvizina jaunais skolēnu 
autobuss, telpas siltas un pusdienas garšī-
gas, bet mācību stundu vietā dažādas sais-
tošas aktivitātes. 

astra Liopa

Ābeļu pamatskolā 2011. gada 23. feb-
ruārī  notika sacensības 4. – 9. klašu zēniem  
„Intelekts, veiksme, prieks – VIP”. Piedalījās 
4. – 9. klases zēni. Katrai klasei bija jāizveido 
komanda no četriem puišiem. Komandai vaja-
dzēja izdomāt nosaukumu, devīzi.

Komandām bija 11 pārbaudījumi, seši no 
tiem bija zināšanu pārbaudījumi – svešvalodu, 
laviešu valodas, mūzikas, dabas zinību, vizuā-
lās mākslas un matemātikas uzdevumi. Piecās 
stacijās bija sporta pārbaudījumi – tie bija da-
žādi – vajadzēja lekt ar lecamauklu, atspiesties 
pret krēslu, 5 minūtes līst cauri rinķiem.

Pārbaudījumos veicās labi, bija gan 3 pir-
mās vietas, gan arī klases, kam bija vienāds 
punktu skaits.

Noslēgumā, kamēr žūrija skaitīja punk-
tus, visas komandas gāja spēlēt draudzības 
spēli – volejbolu.

    Kopvērtējumā 1. vietu ieguva 6. klase,2. 

„Intelekts,veiksme, prieks – VIP” 

vietu ieguva 5. klase, 3. vietu ieguva 4. klase,4.
vietu ieguva 7. klase, 6. vietu ieguva 9. klase. 
Šo pasākumu tiesāja un vadīja meitenes, bet 
sagatavoja skolotāja Silva Zepa un citas sko-
lotājas, kas māca 4. – 9. kl.

Daži pašu skolēnu vērtējumi:
„Man patika V.I.P. sacensības, jo tur va-

rēja skriet un mācīties dažādās stacijās. Man 
tur patika, viss bija ļoti labi. Visvieglāk bija ģeo-
grāfijā, pats grūtākais bija mūzikā. Man patika 
latviešu valodas uzdevumi, jo tie bija viegli, 
viss bija par alfabētu. Sporta uzdevumos man 
patika viss, izņemot pumpēšanos, jo  tas bija 
nogurdinoši. Vislabāk veicās bumbiņu meša-
na spainī, mums pateica, ka mēs bijām pirmie, 
kas iemeta visvairāk bumbas spainī, bet tas 
nebija uz ilgu laiku. Man viss ļoti patika, un es 
gribētu, lai tādas vēl sarīko,,                                                                                                                           

Toms Zekants, 7. kl.

„Man patika dažādi izveidotās stacijas. 
Vieglākie uzdevumi bija bumbu pārnešana, 
mešana spainī, skriešana caur rinķiem, dabas-
zinības. Grūtākie – matemātika, svešvalodās,,

                       Jānis Iesalnieks, 7. kl.

Rakstu sagatavoja 
Santa Zariņa,  8. klases skolniece

Kā katru gadu, arī šogad pašvaldības 
laicīgi gatavojas pavasara atnākšanai un gai-
dāmajiem plūdiem. Lai iedzīvotāji savlaicīgi 
saņemtu operatīvo informāciju iespējamo 
plūdu laikā, tiks nodrošināti vairāki informā-
cijas kanāli. Informācija šajos kanālos par 
situāciju Daugavā Jēkabpils pilsētas, Krust-
pils, Jēkabpils un Salas novadu teritorijās 
tiks izplatīta, sākoties pirmajai ledus kustībai. 

Informācijas kanāli tiks organizēti šādi:
1) Jēkabpils pilsētas pašvaldības mā-

jas lapa www.jekabpils.lv (tiks ievietota ak-
tuālākā operatīvā informācija, mājas lapā jau 
šobrīd pieejama arī webkamera, kur iespē-
jams aplūkot ūdenslīmeni pie Jēkabpils tilta);

2) Radio 1 (operatīvā informācija pēc 
ievietošanas www.jekabpils.lv tiks atskaņota 
šajā radio ar vairākiem atkārtojumiem. Šo-
brīd konkrēti laiki netiek norādīti, iespējamo 
plūdu laikā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi in-
formācijai šajā masu medijā);

3) Divu krastu radio (operatīvā infor-
mācija pēc ievietošanas www.jekabpils.lv 
tiks atskaņota šajā radio ar vairākiem atkār-
tojumiem. Šobrīd konkrēti laiki netiek norā-
dīti, iespējamo plūdu laikā iedzīvotāji aicināti 
sekot līdzi informācijai šajā masu medijā);

4) Individuāla saziņa ar Civilās aiz-
sardzības speciālistiem (plūdu draudu lai-
kā darbosies diennakts tālrunis 65231885 

(operatīvais dežurants) un mobilie telefoni 
29556842 – Edgars Līcis, 26388004 vispārē-
jās informācijas iegūšanai par situāciju Dau-
gavā).

5) Individuāla saziņa ar Jēkabpils no-
vada vadību:  26595678 – novada domes 
priekšsēdētājs Edvīns Meņkis, 29126223 
– novada domes izpilddirektors Jānis Suba-
tiņš, 29578562 – Dunavas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Baltaruņķis.  

atgādinām, ka krīzes situācijā, kad 
nepieciešami nekavējoši glābšanas 

pasākumi, iedzīvotājiem 
zvanīt pa tālruni 112.

Kur saņemt operatīvo informāciju par plūdiem?
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Salaveča veltes izdalītas…

Paraksta sadarbības līgumu.

Kopš 2010. gada no-
vembra pašvaldībā tiek īste-
nots Eiropas Sociālā fonda 
finansēts projekts „Būvinže-
niera piesaiste Jēkabpils no-
vada pašvaldībā”. Tā ietva-
ros pašvaldībā tiek piesais-
tīts speciālists Sandris Di-
mants ar būvinženiera kvali-
fikāciju. Projektā ir plānotas 
trīs aktivitātes: speciālista 
ar būvinženiera kvalifikāci-
ju atalgojums, apmācības 
speciālista profesionālās 
pilnveides paaugstināšanai, 
darba vietas aprīkošana, no-
mājot IT komplektu -– dator-
tehniku ar programmatūru. 
Projekta īstenošanas laiks 
24 mēneši. Ko projekta īstenošana dod 
pašvaldībai un tās iedzīvotājiem? Laikā, 
kad īpaši intensīvi īstenojam ar būvniecī-

Būvinženieris pašvaldībā  – pareizā izvēle

Sandris Dimants.

bu saistītus projektus, 
šāda speciālista pieeja-
mība, viņa zināšanas un 
prasmes ir novērtējamas 
īpaši atzinīgi. Varam būt 
lepni par to, ka Sandris ir 
izvēlējies par savu darba 
vietu mūsu pašvaldību, jo 
nebūt Latvijā nav daudz 
piemēru, kad jauni cilvē-
ki vēlas strādāt laukos. 
Viņš pašvaldībā strādā 
kopš 2010. gada jūlija. 
Sadarbība ar būvniekiem 

objektos, projektu sasniedzamo rezultātu 
kontrole, korekciju un aprēķinu veikšana 
būvniecības dokumentācijā un to saska-

ņošana, sadarbība ar speciālis-
tiem, konsultācijas, līdzdalība jaunu 
projektu izstrādē, normatīvo aktu 
prasību nodrošināšana objektos ir 
Sandra ikdiena. Vaicāts, vai viņam 

patīk šis darbs, Sandris pasmaida un atbild 
piekrītoši, reizē arī atzīstot, ka šajā darbā ir 
apguvis jaunu pieredzi, iepazinis pašvaldī-
bas darba specifiku. Ar gandarījumu varam 
teikt, ka šāda speciālista piesaiste un, līdz 
ar to šī projekta īstenošana, ir īstajā laikā 
un vietā. Pagājušās vasaras mēneši pava-
dīti intensīvā darbā, strādājot vairākos pro-
jektos Ābeļu, Dunavas, Dignājas, Zasas, 
Leimaņu Rubeņu pagastos. Daļa projektu 
ir pabeigta, bet vairāki projekti tiks turpināti 
šogad un arī paredzēts uzsākt jaunus. Ko-
pējais projekta budžets ir 15 822 Ls un ESF 
finansiālais atbalsts ir 100% apjomā. 

Projekta vadītāja 
G. Dimitrijeva

2011. gada 21. februāris 
Jēkabpils novada pašvaldī-
bai Latvijā un Averojas paš-
valdībai Norvēģijā abpusēji 
ir vēsturisks datums. Šajā 
dienā tika parakstīts līgums 
par abu pašvaldību sadarbī-
bu un tam dots nosaukums 
– „Hāholmenas”līgums, jo 
vieta, kur līgumu abu pašval-
dību vadītāji Edvīns Meņķis 
un Jarle Haga parakstīja, ir 
Hāholmenas sala un tā at-
rodas Averojas pašvaldības 
teritorijā. 

Sarakste starp abām 
pusēm notika kopš 2010. 
gada aprīļa pēc Jēkabpils 
novada pašvaldības izpild-
direktora J. Subatiņa iniciatīvas. Sa-
rakstes laikā pašvaldība iepazina viena otru, 
apsvēra iespējamās sadarbības stratēģiju, 
plānoja konkrētas abpusēji interesējošas 
aktivitātes. 2010. gada nogalē no partne-
riem saņēmām ielūgumu doties vizītē, lai iz-
strādātu un parakstītu sadarbības līgumu. Tā 
nolūks ir abpusēji veicināt kultūras apmaiņu, 
uzņēmējdarbību, kontaktu veidošanu starp 
personām, organizācijām, iestādēm, kā arī 
apmainīties ar idejām un pieredzi. Ir pare-
dzēts, ka abi partneri reizi divos gados iz-
strādās konkrētas rīcības plānu. 

Pašvaldības oficiālā delegācija, kuras 
sastāvā piedalījās domes priekšsēdētājs E. 
Meņķis, izpilddirektors J. Subatiņš, Rubeņu 
kultūras nama vadītāja un kultūras darba 
koordinatore pašvaldībā I. Tomāne un pro-
jektu speciāliste G. Dimitrijeva, uzturējās pie 
partneriem laikā no 18. līdz 22. februārim. 

Vizītes laikā norvēģu partneri bija noorga-
nizējuši vairākas lietišķas tikšanās, Averojas 
pašvaldības iestāžu apmeklējumus, bija 
arī iespēja redzēt dažāda lieluma un veida 
ražotnes. Pirmdien, 21.februārī pirms līgu-
ma parakstīšanas abi partneri demonstrēja 
sagatavotās prezentācijas par savām paš-
valdībām. Iepazināmies ar Averojas pašval-
dības teritorijas plānošanas un detālplāno-
juma izstrādes procesa prezentāciju, kuru 
demonstrēja Camilla Haltbakk. Pašvaldība 
plāno lielākās apdzīvotās vietas – Bruhagen 
ciema attīstības modeli. Atšķirībā no lielā-
kās daļas pašvaldību Latvijā, kur iedzīvotāju 
skaits samazinās, Averojas pašvaldībā katru 
gadu iedzīvotāju skaits pieaug par 1%. Kā 
atzīmēja Averojas pašvaldības mērs Jarle 
Haga, mums ir vairākas kopīgas iezīmes, 
piemēram, iedzīvotāju skaits, liela teritorija, 

Parakstīts sadarbības līgums 
saimniecības, kuras nodarbojas 
ar lauksaimniecisko ražošanu, 
tomēr katra pašvaldība ir arī at-
šķirīga. Partneros īpaši pozitīvu 
novērtējumu izraisīja mūsu paš-
valdības aktivitāte kultūras tradī-
ciju kopšanā un kultūras manto-
juma saglabāšanā, kā arī Eiropas 
Savienības fondu un programmu 
piedāvāto iespēju aktīvā izmanto-
šanā papildus finansējuma pie-
saistē infrastruktūras un izglītības 
projektos. Diskutējot par turpmā-
ko sadarbību, tika nolemts kon-
krēto darbības aktivitāšu plānu 
izstrādāt partneru delegācijas 
vizītes laikā Latvijā. Plānots, ka tā 
varētu tikt īstenota šajā gadā va-
saras sākumā. 

Sadarbības līgums ir no-
slēgts. Lai tas notiktu, ir ieguldīts nopietns, 
sistemātisks darbs ar mērķi paplašināt paš-
valdības iedzīvotāju iespējas iepazīt citas 
zemes kultūru, veidot personīgos un darī-
juma kontaktus, kā arī mācīties un apgūt 
jaunu pieredzi. Ceru, ka tas mums palīdzēs 
pilnveidoties, izdzīvot un nākotnē attīstīties. 
Mums ir daudz ko mācīties no partneriem. 
Lielu darbu sadarbības izveidē ieguldīja 
pašvaldības speciāliste Berit Hannasvik, arī 
pašvaldības mērs Jarle Haga ir atsaucīgs un 
kopīgā sadarbībā saredz jaunas iespējas un 
uzskata, ka turpmākajā sadarbībā ieguvējas 
būs abas puses. Atbildes vizīte un konkrēta 
darbības plāna izstrāde tiek plānota jūnija 
pēdējā nedēļā. 

g. Dimitrijeva, 
projektu speciāliste, atbildīgā par 
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Marta mēnesī Jēkabpilī paredzēti vairāki 
pasākumi, kas notiks Šveices projekta „Se-
nioru ceļš” ietvaros. 

21. martā plkst. 12.00 – seminārs 
nevalstisko organizāciju darbiniekiem. 
Lektore – Jēkabpils novada sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Ieva Jātniece. Semināra 
programmā ietvertas tēmas par finansēju-
ma piesaisti, izmantojot projektu izstrādes 
iespējas; finansējuma avotu apzināšanu; 
iepazīšanās ar LEADER programmu – finan-
šu atbalstu lauku reģionu NVO; 2011. gada 
LEADER projektu konkursa Lauku partnerībā 
„Sēlija” – atbalstāmās rīcības, atbalsta sum-
ma, projekta pieteikuma veidlapa; kā arī par 
priekšnosacījumiem, lai iesniegtu projektu, 
pavaddokumentu sagatavošanu, un tiem ne-
pieciešamo laiku. 

Visu februāri mākslas sa-
lonā „Pie Sīpolnieka” bija vēro-
jama pirmā amatniecības cen-
tra „Rūme” keramikas studijas 
izstāde „Akmens aug”.

Izstādes nosaukums sa-
saucas ar darbos izmantoto 
materiālu – akmeni. Visi trauki 
veidoti no īpašas keramikas 
masas, kurā sajaucas baltais 
māls, akmens, zāģu skaidas 
un citi tikai pašiem autoriem 
zināmi materiāli.

Izstāde kopumā atklāj 
vienkāršas, raupjas virsmas 
pirmatnību un gaišumu. No it 
kā parasta laukakmens izaug putni, cilvēki, 
asni un jaunas domas. Darbus veidojām 
kopā ar jaunajām studijas dalībniecēm: Līvu 
Porieti un Ingu Ļapustinu. Meitenes tika ie-
vadītas keramikas noslēpumu, grūtību un 
pārsteigumu pasaulē. Šis lietišķās mākslas 
veids prasa izturību, fizisku spēku un labu 
formas izjūtu.

Līva Poriete: „Tā kā šī ir mana pirmā 
izstāde un pieredze šādā jomā, esmu gan-
darīta par padarīto un man ir liels prieks, ka 
mans roku darbs var kādu priecēt. Radot 
šos darbus, nemaz nedomāju, ka gala re-
zultāts būs tik labs. Tas nemaz nav tik vien-
kārši un ceļš līdz izstādei ir diezgan sarež-
ģīts”.

Inga Ļapustina: „Tā bija mana pirmā 
izstāde, esmu ar to apmierināta. Darbi sa-
nākuši skaisti, mazs prieciņš, ka esi ko tādu 
izgatavojis.”

Akmens aug

Pirmā kolekcija izstādei radās, cieši 
strādājot kopā, jau pieredzējuša māksli-
nieka rokām un prātam piesaistot jauno 
dalībnieču lielo vēlmi un interesi veidot, un 
saredzēt jau profesionālus paņēmienus, 
darbojoties keramikā kā mākslā.

Liels bija mūsu pārsteigums, kad jau 
iekārtojot izstādi, cilvēki darbus vēlējās 
iegādāties. Kopumā šo izstādi vērtēju kā 
pirmo, bet jau kvalitatīvi paveikto darbu, ku-
ram ir ne tikai skatītāji, bet arī pircēji.

Amatniecības centra „Rūme” kera-
mikas studija drīzumā uzņems jaunus da-
lībniekus, kuriem būs iespēja mācīties arī 
virpoto trauku gatavošanas tehnoloģiju, jo 
LEADER projekta ietvaros ir iegādātas čet-
ras podnieku virpas.

anda Svarāne, 
amatniecības centra „Rūme” 

keramikas studijas vadītāja

SenIoRu CeĻŠ

STI aicina seniorus uz STI rīkotajiem 
bezmaksas pasākumiem Jēkabpilī

24. martā plkst. 10.00 aicinām seni-
orus un ne tikai seniorus uz praktisko darb-
nīcu par make-up. Praktiskās darbnīcas 
vadītāja stiliste no Rīgas – Iveta Kaire.

30. martā plkst. 10.00 – praktiskā dar-
bnīca komunikācijai organizācijā. Praktisko 
darbnīcu vadīs Pļaviņu novada ģimnāzijas 
psiholoģe, Veselības ministrijas Veselības 
veicināšanas speciāliste Dzintra Vanaga. 

Visi minētie semināri notiks Jēkabpilī, 
Brīvības ielā 45, 4. stāva zālītē.

Būsiet mīļi gaidīti!

Sīkāka informācija pa m. telefonu 29520679 
vai e-pastu: stijekabpils@latnet.lv

STI Jēkabpils projektu un izglītības centra
direktore anita Žigure

JAUNUMS! 
Iedzīvotājiem iespēja 
tikties ar deputātiem 
videosanāksmē

Pašvaldības īstenotajā Eiropas Soci-
ālā fonda līdzfinansētā projekta „Inovatīvu 
pasākumu īstenošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā publisko pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošanai” ietvaros iedzīvotājiem 
tiek piedāvāta iespēja tikties ar deputātiem 
gintu audzīti un Ingu Martinovu un uzdot 
tiem jautājumus. Kādēļ ir vērts izmantot šo 
iespēju? Atbilde ir gluži vienkārša – nekur 
nav jābrauc ne iedzīvotājiem, ne arī deputā-
tiem, tikai jāaiziet uz attiecīgo pagasta pār-
valdi un ar moderno tehnoloģiju palīdzību 
tiks nodrošināta saziņa. videosanāksme 
notiks 30. martā laikā no plkst. 10.00. 
līdz  11.00, ja nepieciešams laiku varēsim 
pagarināt. 

Tātad, cienījamie iedzīvotāji, ja jums ir 
vēlme tikties ar minētajiem deputātiem, tad 
30. martā plkst.10.00. ierodieties sava pa-
gasta pārvaldē un varēsiet ne tikai uzklausīt 
deputātus un uzdot viņiem jautājumus, bet 
arī redzēt viņus un citus sanāksmes dalīb-
niekus. Videosanāksmes tiek organizētas 
kopš pagājušā gada decembra, tajās ir 
piedalījušies pašvaldības vadība, speciālis-
ti, iedzīvotāji. Šāda iespēja tiek piedāvāta, 
lai jums nodrošinātu iespējas tikties ar de-
putātiem iespējami tuvu savai dzīves vietai. 

Kopējais projekta budžets 15430,48 
Ls, tai skaitā ESF līdzfinansējums 12143,39 
Ls, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
428,59, pašvaldības līdzfinansējums 
1714,36 Ls. Projekta mērķis ir paaugstināt 
publisko pakalpojumu kvalitāti Jēkabpils 
novada pašvaldībā, nodrošināt pakalpo-
jumu pieejamības uzlabošanos, veicināt 
iedzīvotāju līdzdalības iespējas plānošanas 
un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta vadītāja G. Dimitrijeva

Turnīrs 
„Dambretei būt!”  

25. februārī Dunavā notika Dunavas pa-
gasta pārvaldes un sabiedriskā resursu cen-
tra organizētais dambretes turnīrs „Dambre-
tei būt!”. Tā mērķis – popularizēt dambretes 
spēli un rosināt novada iedzīvotājus saistoši  
pavadīt brīvo laiku. 

Organizatori pauda gandarījumu par 
novada iedzīvotāju aktivitāti, jo uz sacen-
sībām ieradās 19 spēlētāji: viskuplāk bija 
pārstāvēts Zasas pagasts – 6 dalībnieki, no 
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Rubeņiem - 4, Ābeļiem – 3, Leimaņiem – 1. 
Ar ciemiņiem spēkiem mērojās 5 dunavieši – 
U. Vārslavāns, A. Valters, J. Aiza, E. Aleks un 
M. Mitrauskis. Pie dambretes spēles galda 
sēdās dažādu sabiedrības grupu pārstāvji: 
pensionāri un bezdarbnieki, pedagogi un 
studenti, zemnieks un pagasta pārvaldes va-
dītājs – visi apliecināja savu prasmi. Dambre-
te ieinteresēja un vienoja gan spēlētājus ar 
lielu stāžu, gan iesācējus. Par dambretistiem 
īkšķus turēja daudzi līdzjutēji un pasākuma 
atbalstītāji.

Pēc četru stundu saspringtas spēlēša-
nas tika noskaidroti labākie novada dambre-
tisti šajās sacensībās. Vīriešu konkurencē 
uzvarētāja godā Laimonis Lauskis  no Rube-
ņiem, otrā vieta Kristapam Vanagam no Lei-
maņiem, trešā – Aivaram Zariņam no Zasas.

Spēkiem mērojās arī trīs dāmas no Za-

Biedrība „Ūdenszīmes”. 
Projekts „Zināšanas un iespējas”
Nr. 1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/122

Trešdien, 30. martā, plkst. 15.00 
Rubenes kultūras namā 

ceturtdien, 31. martā plkst. 10.00 
Dunavas skolā – tradīciju zālē

Seminārs „Latvijas skaistākie 
daiļdārzi, un kā iegūt tādu pašam. 
Praktiski padomi dārzu ierīkošanā”
Tkšanās ar Latvijas dārzu biedrības pār-
stāvi Initu Šteinbergu.

Tikšanās tēmas:

Latvijas dārzu biedrības pieredze, apzi-
not un rādot citeim Latvijas skaistākos 
dārzus;

Dārzkopju klubiņu darbība Latvijā – kā 
tādu izveidot? Ko tas dos mūsu puses 
dārzu mīļotājiem?

Jaunākās tendences dārzkopībā.

PRaKSTISKāS KonSuLTāCIJaS DāRZu 
IeRīKoŠanā!

Pasākums ir bezmaksas, visi laipni 
aicināti.

Skolēni sāk cīņas volejbolā
17. janvārī Salas vidusskolā uz volejbo-

la sacensībām bija pulcējušās 1995. – 96. g. 
dz. meiteņu un zēnu komandas lielo skolu 
grupā. Meiteņu konkurencē šoreiz 1. vietu 
un kausu izcīnīja Viesītes vidusskolas pārstā-
ves,  Jēkabpils 3. vsk. meitenes ierindojās 2. 
vietā,  mājiniecēm – Salas vidusskolas meite-
nēm – izcīnīta 3. vieta. Sīvas cīņas volejbola 
laukumā norisinājās starp zēnu komandām. 
6. vietā sacensībās ierindojās Krustpils pa-
matskolas zēnu komanda, kura piekāpās 
Viesītes komandai cīņā par 5. vietu ar rezul-
tātu 0:2 (17:25 un 15:25). Īsta „vīru spēle” 
izvērtās starp Jēkabpils 3. vsk. komandu 
un Zasas vsk. komandu cīņā par 3. vietu. 
Ar rezultātu 2:1 (23:25, 26:24, 15:12) uzvaru 
izrāva Zasas komanda, kuras sastāvā spēlē-
ja – Reimārs Zālītis, Pēteris Eigims, Mārtiņš 
Leitietis, Didzis Stradiņš, Kristaps Gasiņš, Ar-
vis Gabranovs, Armands Aizpurietis. Koman-
du sacensībām sagatavoja skolotāji Edvīns 
Grauzs un Jānis Kokins. 2. vietu izcīnīja Ak-
nīstes vidusskolas komanda, kura ar rezultā-
tu 2:0 (12:25 un 21:25) piekāpās Salas vidus-
skolas komandai. Sacensību  tiesneši – Ilva 
Jurgeviča un Juris Rumjancevs.

volejbols Mežārē
Mežāres pamatskolā 19. janvārī no-

risinājās mazo skolu 
sacensības volejbolā 
1994. – 97. g. dz. mei-
tenēm. Pārliecinošu uz-
varu izcīnīja mājinieces 
– Mežāres meitenes. Par 
otro vietu cīņa izvērtās 
dramatiska, komandu 
spēka samēri izrādījās 
vienādi un tikai lielāka 
veiksme palīdzēja Bir-
žu internātpamatskolas 
meitenēm izcīnīt šajā 
duelī uzvaru. Trešo vietu 
sacensībās izcīnīja Ābe-
ļu pamatskolas meitenes – 
Laine Donāne, Sarmīte Gasule, Agita Kuzmi-
ča, Līga Rasmane, Justīne Pelse, Elvita Urķe, 
Santa Zariņa.  

Jēkabpils pamatskolas zēni – uzva-
rētāji

Zasā 3. februārī bija pulcējies neredzēti 
liels volejbola komandu skaits. 1999. g. dz. 
un jaunāki zēni, kopskaitā 7 skolu koman-
das, cīnījās par labākās komandas titulu. 
Vislabāk šai cīņā veicās Jēkabpils pamat-
skolas zēniem, kuri visās sešās spēlēs izcī-
nīja uzvaras. Otro vietu, iegūstot trīs uzvaras 
ar 2:0, divas uzvaras ar 2:1, izcīnīja Krustpils 

pamatskolas zēni. Trešo vietu, ar trim uzva-
rām, izcīna Jēkabpils 2. vsk.komanda. 4. vie-
tā ierindojās Zasas komanda,kuras sastāvā 
spēlēja Kaspars Iesalnieks, Mareks Geižāns, 
Uģis Vasiļivs, Kristiāns Jānis Radiņš, Arnis 
Kozuliņš, Alvis Kazanausks, Raimonds Ran-
cāns. Zasas komandai visās spēlēs trīs uzva-
ras un trīs zaudējumi.  5. vietā – Jēkabpils 3. 
vsk. komanda, 6. vietā – Aknīstes komanda 
un 7. vietā- Viesītes komanda.Paldies ties-
nešiem – Mārtiņam Leitietim, Reimāram Zā-
lītim, Mārim Sēlim, Uldim Zvaniņam, Jānim 
Daudzvārdam, Pēterim Eigimam.

Skolēnu sporta sacensības 

1. vietas ieguvēji – ābeļu psk. zēni un meitenes.

sas, godalgotās vietas sadalot šādi: 1. vieta 
Santai Matīsai, 2. –  Līgai Dimparānei, 3. – 
Ivetai Aišpurei. 

Sacensību uzvarētāji tika apbalvoti ar 
medaļām, visi dalībnieki saņēma piemiņas 
veltes – pildspalvu un blociņu ar Dunavas 
pagasta pārvaldes uzrakstu.

Pasākuma noslēgumā pie kafijas tases 
patīkamā gaisotnē tika pārrunātas veiksmes 
un neveiksmes, kā arī kaldināti plāni turpmā-
kajām aktivitātēm.

Paldies Jēkabpils novada domes depu-
tātam un šo sacensību galvenajam tiesne-
sim Uldim Auzānam par veiksmīgu sacensī-
bu norisi, kā arī Dunavas pagasta pārvaldei 
un tās vadītājam Andrim Baltaruņķim par 
atbalstu pasākuma organizēšanā.

a. Liopa,
Dunavas pamatskolas skolotāja 
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Slēpotāji tiekas ābeļos.
Ābeļu pamatskolā 9. februārī 

bija pulcējušies gan lielo, gan mazo 
skolu slēpotāji, kopskaitā 70 dalīb-
nieki. Sacensībās Jēkabpils novads 
bija pārstāvēts ar divām skolām – 
Zasas vidusskolu un Ābeļu  pamat-
skolu. Prieks atzīt, ka šajās skolās 
slēpošana ir populāra! Paldies šo 
skolu sporta skolotājiem par ko-
mandu sagatavošanu sacensībām! 
Gribētos atzīmēt abu skolu labāko 
slēpotāju izcīnītās vietas – 1999. g. 
dz. un jaunāko grupā zelta meda-
ļas izcīnīja zasieši Santa Stradiņa 
un Kaspars Iesalnieks. Sudrabs 
– Agnesei Kuko no Ābeļiem, bron-
zas godalga – Alvim Kazanaus-
kam (Zasa). 4. vietu izcīnīja Ābeļu 
skolniece Renāte Zekante, 6. vieta 
Teiksmai Rubenai, 7. vieta Airisai 
Ģeidānei, abas no Zasas vidus-
skolas, 7. vieta zēniem – Sandim 
Grigorjevam (Ābeļi). 1997. – 98. 
g. dz. grupā zelta medaļu izcīnī-
ja Ābeļu skolniece Laine Donāne, 
sudraba medaļa – Lailai Austrumai 
un Edgaram Rancānam, abi Zasas 
pārstāvji. 4. vietu izcīnīja Santa Za-
riņa (Ābeļi), Dins Ornicāns (Zasa). 
6. vieta Tomam Zekantam no Ābe-
ļu pamatskolas.  1995. – 96. g. dz. 
grupā sudraba medaļas izcīnīja Ag-
rita Puķīte un Arvis Gabranovs (abi 
Zasa). Bronzas medaļas arī zasie-
šiem  – Laurai Aišpurei un Didzim 
Stradiņam. 5. vieta Agitai Kuzmičai 
un Ričardam Grauzem (abi Ābeļi), 
7. vieta Laurai Ņikiforovai (Zasa), 
Didzim Zekantam (Ābeļi). Ko-
mandu kopvērtējumā mazo skolu 
grupā, 1998. g. dz. un jaunākiem, 
Ābeļu pamatskola izcīnīja 1. vietu, 
1995. – 97. g. dz. grupā – Ābeļu 
pamatskolai arī 1. vieta. Lielo skolu 
konkurencē visās grupās 1. vieta 
Zasas vidusskolai! Vēlreiz sveicam 
godalgoto vietu ieguvējus un viņu 
skolotājus! Jācer, ka uz nākošgada 
slēpošanas sacensībām tiksimies 
vēl kuplākā skaitā!

Zasa – volejbola centrs
16. februārī Zasā notika kārtē-

jie volejbola svētki – šoreiz spēkiem 
mērojās 1991. – 94. g. dz. jaunieši. 
Sacensībās piedalījās 7 koman-
das. Uzvaru otro gadu pēc kārtas 
guva Viesītes vidusskolas jaunieši. 
Otrajā vietā, arī otro gadu pēc kārtas, ierin-
dojās JAK pārstāvji, trešā vieta – Jēkabpils 
3. vsk. jauniešiem, 4. vietu izcīnīja  JVĢ ko-
manda, 5. vietu – Aknīste, 6. vietu – Zasa 
un 7. vietu – Sala. Zasas komandā spēlēja 
Uldis Upenieks, Jānis Daudzvārds, Jānis 
Vēvers,Lauris Pētersons, Māris Sēlis, Uldis 
Zvaniņš, Artūrs Aizpurietis, Pēteris Eigims. 
Paldies Zasas un pārējo komandu skolotā-
jiem, kas nodrošināja sacensību kvalitatīvu 
tiesāšanu! Par rezultāta pareizību gan uz 
tablo, gan protokolā rūpējās Ieva Ģeidāne 

un Kristīne Bite.
ābeļu pamatskolai dubultuzvara
Vīpes pamatskolā 2. martā uz volejbo-

la sacensībām bija pulcējušies mazo skolu 
1998. g. dz. un jaunāki volejbolisti – zēni un 
meitenes.Trešo vietu meiteņu konkurencē 
izcīnīja Vīpes pamatskolas meitenes, otrajā 
vietā ierindojās Dignājas pamatskolas meite-
nes – Linda Kusiņa, Paula Pavāre, Alise Sa-
viča, Elīna Strode, Klinta Miežāne, Alīna Bi-
kauniece, Andra Tauriņa, Kitija Saviča, Alise 
Alkšāre. Dignājas komanda uzvarēja Vīpes 

komandu ar rezultātu 25:16 un 28:26.  Sa-
censībās pārliecinošu uzvaru izcīnīja Ābeļu 
pamatskolas meitenes – Laine Donāne, Pau-
la Bokāne, Justīne Pelse, Elvita Urķe,Agnese 
Kuko, Renāte Zekante, Sintija Veigure, Lau-
ma Leja. Arī zēnu konkurencē uzvarēja Ābeļu 
pamatskolas komanda, taču uzvara nenāca 
viegli, jo gan Ābeļu, gan Vīpes komandu 
spēki izrādījās ļoti līdzīgi.Pirmo setu Ābeļi uz-
varēja ar 25:19, otro – zaudēja ar 21:25, tre-
šais sets tika uzvarēts ar 15:9. Ābeļu koman-
dā spēlēja – Rinalds Kļavinskis, Agris Kuko, 
Ņikita Cvetkovs, Sandis Grigorjevs, Toms 
Zekants, Mārtiņš Ušackis, Rihards Lazdāns, 
Mārtiņš Māsans, Jānis Māsans. Otrā vieta Vī-
pes pamatskolas zēniem, trešo vietu zēniem 
izcīnīja  Dignājas pamatskolas komanda, ku-
ras sastāvā spēlēja – Nauris Kusiņš, Ritvars 
Kusiņš, Kristers Krēsliņš, Arvis Cērmūkša, 
Normunds Liepiņš, Toms Jurgevičs, Raivis 
Zarāns. Dignājas zēnu un meiteņu komandu 
sacensībām sagatavoja skolotāja Aivita Ķip-
loka. Paldies Vīpes pamatskolas vadībai un 
sporta skolotājai Zanei Lauvai par sacensību 
noorganizēšanu! Tatjana Donāne,  

skolu sporta metodiķe    

2. vietas ieguvējas – Dignājas psk. meitenes, 
skolotāja aivita Fiploka.

3. vietas ieguvēji – Zasas vsk. zēni, 
skolotājs edvīns grauzs.

3. vietas ieguvēji – Dignājas psk. zēni, 
skolotāja aivita Fiploka.

Zasas komandas zēni, skolotājs Jānis Kokins.

Slēpošanas apbalvošana.

3. vietu izcīna ābeļu meitenes. 

4. vietu izcīnīja Zasas zēni, 
skolotājs Jānis Kokins.
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Kultūras dzīve Zasas pagas-
tā pagājušā gada laikā ir ieguvusi 
jaunas aprises – noslēgts kapitālais 
remonts kultūras namā, izveidots 
amatniecības centrs „Rūme”, kas 
darbojas kā kultūras nama struktūr-
vienība. Arī tradicionāli šai pagastā 
kultūras un sabiedriskā dzīve ir biju-
si aktīva, tradīcijām un kvalitatīviem 
pasākumiem bagāta.

Lai uzzinātu, kā ir šobrīd, tikā-
mies ar Zasas kultūras nama vadī-
tāju Anitu Ķikuti.

Anita Zasas kultūras namu 
vada nu jau deviņus gadus. Kā ilg-
stošākos un tradīcijām bagātākos 
kolektīvus viņa min – sieviešu vokālo an-
sambli Ivetas Bērziņas vadībā, dramatisko 
kolektīvu Ināra Baltmaņa vadībā, jauniešu 
deju kolektīvu Daigas Ģeidānes vadībā un 
bērnu vokālo ansambli „Smaidiņi”, ko vada 
Anita pati.

„Šobrīd tiešām ir prieks strādāt. Jūta-
mies kā cilvēki – telpas skaistas, gaišas un 
siltas, ikviens var nākt ar prieku. Pēdējie 
gadi, pirms veica remontu, bija patiešām 
smagi – ziemās mēģinājumu laikā varēja 
gaisā redzēt elpu. Tomēr – savus kolektīvus 
un tradīcijas nezaudējām.”

Zasas dramatiskais kolektīvs ir viens no 
aktīvākajiem un pazīstamākajiem novadā, 
arī nesen notikušajā dramatisko kolektīvu 
skatē saņemts gan augsts vērtējums, gan 
atzinīgi vārdi. Par tā kvalitāti jāpateicas ilg-
gadējam kolektīva vadītājam un režisoram 
Ināram Baltmanim, kurš veido gan scenā-
rijus, gan gatavo dzejas kompozīcijas. „Pa-
teicoties šim kolektīvam, mums ir vieglāk 
organizēt jebkuru pasākumu – mums ir labi 
runātāji, arī izvēlētā dzeja un teksti vienmēr 
ir ar dziļumu un emocionālo slodzi; mācā-
mies izmantot mūsu literatūras vērtības tā, 
lai priekšnesums tiešām radītu iespaidu.” 

Inārai daudz stāstāms arī par abiem 
vokālajiem ansambļiem – „Smaidiņiem” un 
sieviešu vokālo ansambli, par kura nosau-
kumu tā dalībnieces vēl nav vienojušās. To-
ties – ir labi rezultāti skatēs un šogad iegūti 
jauni tērpi. Dziedāt visas dalībnieces nāk ar 

Skice no Zasas pagasta kultūras dzīves

prieku: „Pašdarbnieki vispār ir unikāla tau-
ta! Zinu, ka daudzi ir darbos aizņemti, dau-
dziem – mājās problēmas, tomēr – tās var 
izdejot, izdziedāt, vai vismaz – kādu brīdi par 
tām nedomāt...”

Ne mazāk aizņemti kā pieaugušie, ir arī 
mazie „Smaidiņu” dalībnieki. Viņi uz mēģinā-
jumiem pulcējas rīta agrumā – pirms stundu 
sākuma skolā. „Citādi viņiem nav laika. Gan-
drīz visi 17 „Smaidiņu” bērni mācās mākslas 
skolā un dejo bērnu deju kolektīvā. Tomēr 
– tas veido viņus kā personības. Mums jau 
nav jāaudzina profesionāli mākslinieki, bet 
gan cilvēki, kuriem kultūra būs viena no dzī-
ves nepieciešamībām visa mūža garumā. Ja 
to nedarīs bērnībā un jaunībā, šī vajadzība 
tā arī neattīstīsies. Piemēram, tagad mums 
kultūras namā ir atklāta izstāžu  zāle, un 
tajā vienmēr ir skatāma kāda izstāde. Taču 
– cilvēki to apskatīties ienāk tikai pasākumu 
laikā; arī tas ir ļoti labi, protams. Bet, kad vai-
cāju cilvēkiem: „Kādēļ Tu nenāc? Uz veikalu 
vari atnākt, bet uz izstādi ne?”, tad parasti 
atbild, ka nav sagatavojies, nav tā ģērbies, 
ko nu vispār tur tā ies bez īpašas vajadzības 
.... Tas viss rodas no tā, ka prasība pēc kul-
tūras dzīves nav izveidojusies kā ikdienas 
nepieciešamība.” 

Mūsu cilvēki kautrējas, viņi ir jāaicina, 
gandrīz aiz rokas jāizvelk no mājām. Arī – 
bieži netiek novērtēts tas, kas mums ir. Anita 
stāsta, ka kāda viņas kursabiedrene par kul-
tūras dzīvi Zasā izteikusies ar baltu skaudī-

Zasas vokālais ansamblis un kultūras nama vadī-
tāja anita Ķikute.

bu: „Ja vēl kaut kur ir kultūra, tad tā ir pie 
jums, laukos! Rīgā taču cilvēkiem faktiski 
nav iespēju piedalīties pašdarbībā, attīstīt 
savus talantus. Un, ja ir – tad par samaksu, 
pie tam – ne mazu.” 

Tādēļ arī mūsu – kultūras, sabiedrisko, 
pašvaldību darbinieku svarīgs uzdevums ir 
– veidot un audzināt paaudzi, kam kultūras 
dzīve būs nepieciešama. Skaidrs, ka cilvē-
ku paliek aizvien mazāk, taču – svarīgi, kādi 
ir šie cilvēki. „Ar apbrīnu un prieku skatos uz 
jauniešu deju kolektīva jauniešiem. Viņi  ir 
īpaši – apgaroti, gaiši, pieklājīgi. Ja tādi būtu 
visi, tad mums par nākotni nevajadzētu uz-
traukties. Diemžēl, starp viņiem un tiem, ku-
riem nav vajadzīgs nekas, izņemot lēto alu, 
ir ļoti liela plaisa....” 

Ko vēl varētu vēlēties no nākotnes? Tel-
pas ir skaistas, kolektīvi darbojas.... 

„Pamazām nepieciešams atjaunot ma-
teriālo bāzi – instrumentus, mēbeles, utt. Vēl 
– būtu labi, ja rastos iespējas vairāk atbalstīt 
pašdarbniekus, lai viņiem iespējami retāk 
uz pasākumiem vajadzētu braukt ar savu 
degvielu. Kaut gan – arī līdz šim par pagasta 
pārvaldi varu teikt tikai vislabāko – cik vien 
ir bijis iespējas, esam atbalstīti. Nekad nav 
bijuši jādzird nievājoši izteicieni par kultūru.

Kultūras nama izstāžu zālē šobrīd 
skatāmas Jēkabpils mākslas skolas pe-
dagogu gleznas un krūzīšu kolekcijas 
izstāde.

Pagasta bibliotēkā, savukārt, mākslas 
skolas audzēkņi, tuvojoties Lieldienu lai-
kam, izstādījuši pašu zīmētas ikonas. 

No 17. februāra līdz 4. martam 
Leimaņu tautas namā bija skatāma 
mākslinieces Ainas Karlsones grā-
matzīmju jeb exlibris izstāde. Kopu-
mā vairāk nekā 280 darbi. Katra veltīta 
kādam cilvēkam, katrai ir savs stāsts. 

Daudzi no tiem veltīti notikumu 
cikliem un tajos iesaistītiem cilvēkiem.     

Aina Karlsone par grāmatzīmēm 
izsakās īsi un kodolīgi, ka tās ir īpašuma, cie-
ņas un pateicības zīmes, kas lietojamas kā 
grāmatzīmes personīgā bibliotēkā. Jēkabpilī 
viena no vecākajām grāmatzīmēm piederēju-

Exlibris izstāde
si baronam Korfam.  

Aina Karlsone ir piedalījusies 
neskaitāmās izstādēs. Jēkabpi-
lī viņa dzīvo un strādā no 1961. 
gada. Jau 40 gadus grāmatzīmēs 
iemūžinājusi daudzus novadnie-
kus.

 Ar cieņu – Leimaņu tautas nama 
vadītāja Inita Poriete

P.S. Arī man  Aina Karlsone ir zīmējusi 
grāmatzīmi, kad mācījos pie viņas klūdziņu 
pīšanu.



2011. gada 23. marts 11

Valsts ieņēmumu dienesta informācija
Par valsts un eiropas Savienības at-

balsta summu lauksaimniecībai un lau-
ku attīstībai uzrādīšanu 2010. gada ienā-
kumu deklarācijā.

Valsts ieņēmumu dienests (turp-
māk – VID) informē, ka 2010. gadā fi-
ziskās personas saņemtās valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta summas 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir ap-
liekamas ar iedzīvotāju ienākuma no-
dokli. Nodokļa likme minētajam ienāku-
mam ir 26%. Izņēmums ir atbalsta sum-
mas, kas piešķirtas par 2009. gadu kā valsts 
atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Sa-
vienības atbalsts lauksaimniecībai un 
lauku attīstībai, bet izmaksātas 2010. 
gadā, kuras nav iekļaujamas nodokļa mak-
sātāja apliekamajā ienākumā. VID vērš uz-
manību, ka saņemto atbalsta summu uzrā-
dīšana gada ienākumu deklarācijā ir atka-
rīga no saņemtā atbalsta veida un tā, vai fi-
ziskā persona ir vai nav reģistrējusi saimnie-
cisko darbību.

1. Ja nodokļa maksātājs ir reģistrē-
jis saimniecisko darbību (lauksaimniecī-
ba).

1.1. Atbalstu lauksaimniecībai uz-
rāda saimnieciskās darbības ieņēmu-
mos gada ienākumu deklarācijas D3 pieli-
kuma 01. rindā „Ieņēmumi no lauksaimnie-
ciskās ražošanas un lauku tūrisma pakal-
pojumu sniegšanas”.

1.2. Izdevumus, kas saistīti ar atbal-
sta saņemšanu, uzrāda gada ienākumu dek-
larācijas D3 pielikuma 02. rindā „Izdevu-
mi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražoša-
nu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegša-
nu”.

1.3. Atbalstu lauksaimniecībai, kas sa-
ņemts 2010. gadā par 2009. gadu, uzrā-
da gada ienākumu deklarācijas D3 pieliku-
ma 08.rindā „Neapliekamie ienākumi”.

2. neatkarīgi no saimnieciskās dar-
bības reģistrācijas.

2.1. Atbalsta summas meža īpaš-
niekiem, kuras noteiktas Ministru kabine-
ta 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr. 
149 „Noteikumi par iedzīvotāju gada ienā-
kumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtī-
bu” 5.2 punktā:
• mežu ekonomiskās vērtības uzlaboša-

nai;
• infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaim-

niecības un mežsaimniecības attīstī-
bu un pielāgošanu;

• lauksaimniecībā neizmantojamās ze-
mes pirmreizējai apmežošanai;

• mežsaimniecības ražošanas potenciā-
la atjaunošanai un preventīvo pasāku-
mu ieviešanai;

neuzrāda gada ienākumu deklarāci-
jas D1 pielikumā.

2.2. Atbalsta summas par saimniecis-
kās darbības ierobežojumiem meža īpašnie-
kiem ir jāuzrāda gada ienākumu deklarāci-
jas D11 pielikumā, nodokļa

likme ir 10%.
1. Atbalsta summa – priekšlaicīgā pen-

sija lauksaimniekiem ir apliekama ar no-
dokli, piemērojot neapliekamo summu  
Ls 2000 gadā. Saņemto atbalstu (pen-
siju) uzrāda gada ienākumu deklarāci-
jas D1 pielikumā.

2. Ailē „Bruto ieņēmumi”, 3. ailē „Neap-
liekamie ienākumi” uzrāda Ls 2000.

1. Ja atbalsta saņēmējam nav reģis-
trēta saimnieciskā darbība.

1. Atbalsta summas lauksaimniecī-
bai, kuras minētas Ministru kabineta 2009. 
gada 17. februāra noteikumu Nr. 149 „Notei-
kumi par iedzīvotāju gada ienākumu dekla-
rāciju un tās aizpildīšanas kārtību” 5.1 pun-
ktā:
• valsts atbalsts kredītprocentu daļē-

jai dzēšanai;
• valsts atbalsts apdrošināšanas polišu ie-

gādes izdevumu segšanai;
• valsts atbalsts lopkopībai gada ienāku-

mu deklarācijas D1 pielikumā neuzrāda.
Tādējādi minēto atbalsta veidu saņē-

mējiem, gada ienākumu deklarācija obligā-
ti nav jāiesniedz.

2. Ja nodokļa maksātājs saņem citas 
atbalsta summas lauksaimniecībai, ir jāveic 
ieņēmumu un izdevumu uzskaite, lai noteik-
tu, kad ienākumi (ieņēmumi – izdevumi) sa-
sniedz Ls 2000:
• ieņēmumos uzskaita ieņēmumus no 

lauksaimnieciskās ražošanas un saņem-
to atbalstu lauksaimniecībai;

• izdevumos uzskaita izdevumus, kas sais-
tīti ar lauksaimniecisko ražošanu un iz-
devumus, kas saistīti ar darbību, par kuru 
saņemts atbalsts.

1. Ja minētie ienākumi kopā ar ci-
tiem neapliekamajiem ienākumiem nepār-
sniedz  Ls 1680, tad tie gada ienākumu dek-

larācijā nav jāuzrāda.
2. Ja minētie ienākumi pārsniedz  

Ls 1680, bet nepārsniedz Ls 2000, tos uzrā-
da gada ienākumu deklarācijas D1 pieliku-
ma 2. un 3. ailē kā neapliekamos ienāku-
mus un deklarācijas D 4. rindā „Neaplieka-
mie ienākumi”.

3. Ja minētie ienākumi pārsniedz  Ls 
2000, gada ienākumu deklarācijas D1 pie-
likuma 2. ailē uzrāda gūtos ieņēmumus, 3. 
ailē uzrāda Ls 2000, 5. ailē „Izdevumi, kas 
saistīti ar ienākumu gūšanu” uzrāda izdevu-
mus, starpību (2. aile – 3. aile – 5. aile) uz-
rāda 6. ailē „Apliekamie ienākumi, neskaitot 
darba devēja veiktās iemaksas”, kā arī dek-
larācijas D 1. rindā „Latvijas Republikā gūtie 
apliekamie ienākumi”.
 
Piemēri:

1. piemērs. Fiziskā persona, kura nav 
reģistrējusi saimniecisko darbību, 2010. 
gadā ir guvusi ieņēmumus no lauksaim-
nieciskās ražošanas Ls 3500, saņēmusi 
ES atbalsta maksājumus lauksaimniecībai, 
kuri nav minēti noteikumu 5.1 punktā Ls 
1400, izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gū-
šanu, ir Ls 3100. Deklarācijas D1 pieliku-
ma 2. ailē uzrāda Ls 1800 (4900 – 3100), 3. 
ailē uzrāda Ls 1800.

2. piemērs. Fiziskā persona, kura nav 
reģistrējusi saimniecisko darbību, 2010. 
gadā ir saņēmusi ES atbalsta maksāju-
mus lauksaimniecībai, kuri nav minēti no-
teikumu 5.1 punktā Ls 3400, izdevumi, 
kas saistīti ar darbību, par kuru saņemts at-
balsts, ir Ls 800. Deklarācijas D1 pieliku-
ma 2. ailē uzrāda Ls 3400, 3. ailē uzrāda Ls 
2000, 5. ailē uzrāda Ls 800 un 6. ailē uzrāda 
Ls 600.

vieta
    aprīlis     Maijs

datums laiks datums laiks

Rubenes pagasts Kaldabruņa

18

10.00

9

10.00
 Rubene 11.00 11.00
 Slate 13.00 13.00

Zasa  14.00 14.00

Kalna pagasts Bērzieši

28

10.00

20

10.00
 Vidsala 11.00 11.00
Leimaņu pagasts Mežgale 12.00  
 Leimaņi 12.30 12.00

Zasa  13.30 13.00

Dignāja  

27

10.00

27

10.00
Dunava Sudrabkalns 11.00 11.00

 Rītausma 12.00 12.00

Ābeļu pagasts Saldes   6 11.00

Traktortehnikas tehniskās apskates grafiks 
2011. gadā Jēkabpils novadā 
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 

Tel. 26167960 
e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi martā

Lūk, ziediņš mazs uz sauli tiecas
Kā tava sirds pēc kaut kā silta.
Un nevajag tev liela, augsta tilta – 
Līdz ziediņam vien jānoliecas.

Priecājamies kopā ar 
Santu un Āri Dunavas pagastā par 
meitiņas Samantas piedzimšanu 

1. februārī;

Lauru un Igoru Kalna pagastā par 
meitiņas Ievas piedzimšanu 

8. februārī!

Lai bērniņi aug 
stipri, veselīgi un 

laimīgi!
Vecākiem novēlam 
prieku, pacietību 

un izturību, bērni-
ņus audzinot!

Jēkabpils novada pašvaldība

Ņem mūsu mīlestību,
Lai Tev nesalst...
Ņem siltos vārdus
Aukstā ceļā līdz!...

Pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

anna Kusiņa Zasas pagastā 
(25.10.1927. – 28.01.2011.)

Tekla Lecka Leimaņu pagastā 
(02.03.1930. – 07.02.2011.) 

austris Porietis  Rubenes pagastā 
(28.06.1938. – 07.02.2011.) 

ausma Raginska Dignājas pagastā 
(28.09.1935. – 08.02.2011.) 

velta Zirnīte Leimaņu pagastā 
(12.06.1918. – 14.02.2011.)

Ilga Rukmane Leimaņu pagastā 
(24.06.1934. – 11.02.2011.)

Roberts griķupelis Dunavas pagastā 
(16.04.1942. – 21.02.2011.)

Zoja Ļūļa Rubenes pagastā 
(15.07.1931. – 26.02.2011.)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
25.03. plkst. 14.00 Komunistiskā 
terora upuru piemiņas dienai veltīts 
pasākums. (Sadarbībā ar Ābeļu 
pamatskolu)

28.03.  plkst. 12.00 Kluba „Ābeļzieds” 
rokdarbnieču tikšanās ar Aknīstes un 
Viesītes rokdarbniecēm

Dignājas pagasts
24.03. plkst. 13.00 Dignājas 
pamatskolas zālē Jēkabpils novada 
politiski represēto piemiņas pasākums

Leimaņu pagasts
26.03. plkst. 15.00 Leimaņu tautas 
namā Baltinavas pagasta dramatiskā 
kolektīva „Palādas” komēdija – 
Danskovīte  „Ontons i Anne” 2, 3 daļa

Rubenes pagasts
23.03. plkst. 13.00 Interešu kopas 
„Gardēdis”tematisks pasākums „Mana 
biezputra”

Zasas pagasts
23.03. no plkst. 9.00 līdz 13.00 klubiņā 
„Noskaņa” nodarbības rotaslietu 
gatavošanā.
01.04.  plkst. 19.30 Zasas kultūras 
namā amatierkolektīvu pavasarīgs 
pasākums – koncerts „Kad lāstekas 
krīt...” Programmā  dziesmas, dejas, 
smieklu terapija 
Piedalīsies viesu kolektīvi 
Būs dažādi pārsteigumi

Izstādes: 
14.02. – 10.03. Mežgales kultūras 
namā Santas Nagles gleznu izstāde

07.03. – 14.03. Ābeļu tautas namā 
klubiņa „Ābeļzieds” pašdarinātu lakatu 
un segu izstāde

15.03. – 21.03. Leimaņu Tautas namā 
Santas Nagles gleznu izstāde

Zasas pagasta klubiņa „Noskaņa” 
telpās rokdarbu izstāde – pārdošana

Zasas kultūras nama izstāžu zālē 
Timpu ģimenes izstāde „Krūzītes ar 
kaķīšiem”

Marta mēnesis nes līdz skumju atceres dienu – 
25. martā pieminam politiski represētos. 

velta Muša no Leimaņu pagasta ir veltījusi viņiem dzejoli:

„Jūs nespējāt pakļauties varai,
Kas nāca kā mēris par mums.
Jūs ticējāt sirdsbalsij savai,
Ka Latvija brīva būs.
Šo brīvību ilgi bij gaidīt,
Daudz nācās pārdzīvot mums.
Jūs bijāt kā jūrmalas priedes,
Ko lauza, bet nespēja liekt.
Tā daudzas salauztas dzīves
Krievijas plašumos dus.
Par to nedrīkst vēsture klusēt,
To nedrīkstam aizmirst mēs.” 


