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Tava veiksme – esi Tu pats
Savu dienu zeltītā rotā,
Jo uz cerību kāpnēm stāv
Dzīve, īsti vēl neizdzīvotā
Tava veiksme – esi Tu pats
Tiecies augšup, pie zvaigznēm ir droši:
Pat, ja atgriezīsies zemes gūsts,
Tavi spārni vienmēr būs spoži.

  /K. Apškrūma/

     Sveicam Jēkabpils novada
pedagogus un skolēnus 
   1. septembrī – Zinību dienā!

 Jēkabpils novada pašvaldība
   2011. gada septembrī

Atskats uz 
30. augustā vēroto 
novada skolās 

Sagaidot 2011./2012. mācību gadu, 
tradicionāli novada vadība iepazinās ar 
izglītības iestāžu gatavību tam. Kopīgais 
secinājums: gada laikā skolās notikušas 
ļoti lielas pārmaiņas, ar katru gadu tās top 
arvien skaistākas, labākas un piemērotākas 
kvalitatīvai izglītības programmu apguvei,  
novada skolās ir visi nepieciešamie pedago-
gi, lai nodrošinātu attiecīgu izglītību visiem 
bērniem.

Jēkabpils novada izglītības iestāžu ap-
sekošanā par gatavību 2011./2012. mācību 
gadam piedalījās Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāja  vietniece Aija Raginska, iz-
pilddirektors Jānis Subatiņš, darba aizsar-
dzības un īpašuma pārvaldīšanas speciālis-
te Rasma Mazulāne, Izglītības, kultūras un 
sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Uldis Auzāns un visu izglītības iestāžu direk-
tori, Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja 
Elga Ūbele.  Uzreiz jābilst, ka skolu direk-
toru līdzdalība bija ļoti lietderīga, iepazīstot 
tuvāk savu kolēģu veikumu, vienlaicīgi visas 
dienas garumā bija iespēja pārrunāt aktu-
ālus darba jautājumus, dalīties pieredzē.  

Kā pirmā no rīta mūs visus sagaida 
Bērzgala pamatskola (direktore Lolita 
Kakste), Skolas 41 skolēns un 5 – 6 gadī-
gie bērni mācās 2 ēkās un pusdieno vēl 
trešajā ēkā. Atsevišķi dzīvo un darbojas 5 
– 6 gadīgie bērni. Liekas, ka nākotnē viņi 
varētu pārvietoties uz galveno korpusu, kur 

Dienas kā gājputni steidzas
Sapņi un ilgas līdzi tiem trauc.
Skola, tu dodi mums  spārnus,

Lai pacelties spējam  gājputniem līdz.

Novēlu visiem skolēniem,  
pedagogiem un  vecākiem 

priecīgu 1. septembri – 
Zinību dienu un radošu, 

darbīgu, panākumiem bagātu 
mācību gadu!

telpas ir daudz mūsdienīgākas. Visā skolā 
veikts kosmētiskais remonts, divās klasēs 
iegādāti jauni soli, iepriekšējos gados iegā-
dātās mēbeles labi saglabātas, izskatās kā 
jaunas, visas telpas gaišas un  mājīgas. Ejot 
cauri skolas zālei, mūs visus sveic bērnu 
ansamblis ar skanīgu dziesmu. Visas komi-
sijas secinājums : skola ir  sagatavojusies 1. 
septembrim un visu vēlme, kaut palielinātos 
bērnu skaits.

Zasas vidusskolā ( direktors Edvīns 
Grauzs) apskati sākam ar rekonstruēto sta-
dionu, kurš jau vienu gadu ir lietošanā. Sko-
las ēdnīcas telpām ir iegādāti jauni galdi un 
krēsli un jāatzīst, ka telpa ir ieguvusi pilnīgi 
citu izskatu. Zinot, cik labi strādā pavāres, 
atliek vien novēlēt, lai skolēniem  garšo pus-
dienas un prieks par labiekārtoto ēdamzāli. 
Apskatām arī telpas (vecajā ambulancē), kur 
nākotnē izvietosies skolas muzejs. Pēc tam 
dodamies uz sporta zāli. Direktors informē, 
ka jau ilgus gadus Zasā vasarā darbojas  
vasaras nometnes sportistiem un citiem bēr-
niem, jau trešo gadu te bija prestižā vasaras 
nometne „Alfa”, kurā atpūtas valsts labākie 
skolēni – valsts olimpiāžu uzvarētāji. Ir no-
domi, ja izdotos siltināt un remontēt skolas 
internāta ēku, tā nākotnē varētu kalpot kā 
vasaras un ziemas nometņu bāze. Šobrīd 
internāta ēkā vēl atrodas 5 – 6 gadīgo bērnu 
grupa ar 20 bērniem, kā  arī 2., 3., un 4. kla-
se. Skolas telpās krāsotas grīdas, visi kabi-
neti sakārtoti un darbam gatavi, pilnā sparā 
vēl rit ķīmijas kabineta remonts. Vēlamies to 
saremontēt un apgādāt līdzvērtīgi to skolu 

kabinetiem, kuras bija iesaistītas  dabaszinī-
bu kabinetu materiālās bāzes uzlabošanas 
projektā. Skolā ir visi pedagogi, lai uzsāktu 
mācību darbu 1. septembrī. Ar šo mācību 
gadu skolā būs licencēta vakara (neklātie-
nes) vispārējās  vidējās izglītības program-
ma. Skatot video materiālu par skolas tradī-
cijām, komisijas locekļu runas un domas ir 
vērstas uz to, kā visiem kopā novadā strā-
dāt un virzīt, lai Zasas vidusskola patiešām 
būtu visu novada izglītības iestāžu atbalsta 
centrs. 

Rubenes pamatskolai (direktore Ināra 
Kantāne) jau kopš pagājušā mācību gada 
ir pievienotas pirmsskolas izglītības bērnu 
grupas, tāpēc apskati sākam ar bijušā „ 
Zelta sietiņa”  telpām. Iekštelpas ir sakār-
totas, labi uzturēts, daudz mēbeļu iegūts 
ar humānās palīdzības starpniecību, kopā 
te strādās un mācīsies 19 bērni. Bet galve-
nais, ka šī ēka, kurā atrodas arī doktorāts un 
aptieka, tiks siltināta  un iegūs no ārpuses 
pavisam citu izskatu, nerunājot par to, ka 
tā būs siltāka un mājīgāka.  Tiks mainīts arī 
jumts. Te strādā labi pedagogi, ir nodrošinā-
tas logopēda nodarbības, mazie bērni var 
gulēt pusdienlaiku, laba ēdināšana,  tikai... 
atkal tas pats, kas visās skolās, bērnu ir 
maz. Kā atzīst direktore, cilvēki brauc prom, 
pat veselas ģimenes, ņemot līdzi gan bēr-
nus, gan vecmammas. Turpinot ceļu tālāk, 
visus iepriecina jaunais stadions pie skolas 
– jauns, sarkans skrejceļš, basketbola lau-
kums, tāllēkšanas bedre, futbola laukums. 

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums
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Atliek tik vēlēt – lai Rubenē aug labi sportisti!  
Galvenajā skolas ēkā veikts kosmētiskais 
remonts, visā skolā krāsotas grīdas, kapi-
tāli remontēta garderobe, atjaunota zāles 
viena siena, pakāpeniski nomainītas griestu 
lampas, vairs tikai 3 kabinetos ir vecais ap-
gaismojums. Nākošajā gadā plānots kapitāli 
remontēt latviešu valodas un citus kabine-
tus. Skolas virtuvē atvieglots pavāru darbs – 
iegādāta jauna elektriskā plīts. Skolotāju is-
tabā sapulcējies skolotāju kolektīvs, gaidot 
pedagoģiskās padomes sēdi. Skolotāji saka 
– esam gatavi uzsākt jauno mācību gadu.  

Dunavas pamatskola (direktors Uģis 
Varslavāns) no visām pusēm ieguvusi jaunu 
izskatu, vispirms jau sporta stadions ar bas-
ketbola laukumu, tenisa kortu, pludmales 
volejbola laukumu. Lai varētu vasarā organi-
zēt nometnes, skola piedalās projektā „ Vi-
des interpretācijas klase”, kurā plāno iegā-
dāt 20 gultas, mēbeles, teltis, u.c.  Pie sko-
las top „zaļā klase”, kur rudenī un pavasarī  
skolēniem  varēs organizēt mācības brīvā 
dabā.  Tā top ar Hipotēku un zemes bankas 
projekta atbalstu. Direktors Uģis Varslavāns  
saka:  mums ir vēl idejas un esam sapratu-
ši, ka bez dalības projektos nekas nebūs un 
ļoti būtiski, ka mums ir cilvēki, kas to arī sa-
prot un aktīvi iesaistās.  Ieejot skolā, Uldis 
Auzāns atzīst, beidzot esam tikuši pie tādas 
sporta zāles, kādu sen jau gribējām. Sporta 
zāle un tai pieguļošās palīgtelpas ir pilnībā 
atremontētas, zāle ir paplašināta, ir iegādāts 

jauns sporta inventārs, aprīkota trenažieru 
telpa. Un viņš uzsver, ka ļoti daudz ir palī-
dzējuši sponsori. Jau ziemā tika atklātas 
jaunās telpas, kas atremontētas ar Sorosa 
fonda – Latvija projekta palīdzību, tagad te 
atrodas apvienotā pagasta un skolas bib-
liotēka, bibliotēkas datortelpa. Tā kā skolā 
notiek kultūras pasākumi, tad skola patie-
šām veidojas par daudzfunkcionālu vietējās 
sabiedrības centru. Skolēnu maz – 36, bet 
skolā ir visi nepieciešamie pedagogi un viņi 
ir apņēmības pilni strādāt un darīt to labi. 
Tā kā skolā veikti tik lieli projektu darbi, tad 
mazāk iespēju atlicis klašu telpām, bet tās ir 
sakārtotas, kur nepieciešams – arī  krāsotas 
grīdas, mēbeles papildinātas ar humānās 
palīdzības galdiem un krēsliem.

Dignājas pamatskolā (direktore Anda 
Ķiploka) arī apskati sākam ar sporta stadio-
nu, skolas apkārtni, kura ir plaša un labi uz-
turēta, ar pirmsskolas bērnu telpu apskati. 
Dignājas skola bija pirmā, kur tika ierīkots 
jauns sporta laukums (2009. gadā)  un 
daudzas novada skolas ierosmi un pieredzi 
smēlās tieši no dignājiešiem. Apskatām bi-
jušās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas  
2004. gadā iestādīto liepu skolas dārzā un 
konstatējam, ka tā labi ieaugusi. Tādēl di-
rektorei ir ideja. Dārzā ir daudz dažādu koku 
un krūmu, tad izveidot tādu kā ceļvedi koku 
un krūmu pasaulē, pieliekot pie katra klāt 
uzrakstu ar tā nosaukumu. Skolā komisija 
iepazīstas ar visiem kabinetiem un secinā-

jums ir, ka telpas ir ļoti labas, gaumīgi izkrā-
sotas, mēbeles gan iegādātas jaunas, gan 
labi saglabātas vecās. Skolā ir plaša biblio-
tēka, kurai iegādāti ļoti labi plaukti grāmatu 
glabāšanai, skola nodrošina skolēniem otru 
grāmatu komplektu, lai nebūtu jānes tik 
smagās skolas somas. Lai cik labi arī izdo-
tos visu saglabāt un papildināt ar humānas 
palīdzības  sūtījumiem, tomēr kabinetos ir 
vajadzīgas jaunas mēbeles un tāfeles. 1. 
septembrī skolā mācības uzsāks 53 skolēni 
un 15 pirmsskolas grupu bērni. 

Ābeļu pamatskolas  (direktors Juris 
Gaigals) jaunieguvumi – jaunā sporta zāle, 
jaunais sporta stadions, pie skolas blakus 
esošā brīvdabas estrāde, šogad jau ir vai-
rākkārt skatīti un novērtēti. Šoruden 1. sep-
tembrī to varēs turpināt novērtēt arī 93 sko-
las skolēni. Un atzinums, protams, ir seko-
jošs – tas viss sekmē skolas attīstību un sko-
lēnu piesaisti. Arī klašu telpas ir sakārtotas, 
kur iespējams, pārkrāsotas grīdas. Klases ir 
mājīgas, gaišas, pietiekoši plašas. Bet ir arī 
nākotnes uzdevumi – sakārtot skolas sanitā-
ros mezglus. Mācību kabinetu kopskatu ļoti 
uzlabo pirms vairākiem gadiem iegādātie 
jaunie skapji. Atsevišķos kabinetos nākotnē 
būtu jānomaina skolēnu  soli. Bet skolotāji ir 
smaidoši un  apņēmības  pilni uzsākt jauno 
mācību gadu.

 Elga Ūbele,
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras 

pārvaldes vadītāja  

Jēkabpils novada dome un Kalna pa-
gasta pārvalde izsludina ideju (inovāciju) 
un skiču projektu konkursu atpūtas parka 
izveidei pie „Doktorāta” (ar teritorijas plānu 
var iepazīties pašvaldības mājaslapā) ēkas 
Kalna pagastā.

Piedalīties konkursā tiek aicināti pie-
augušie, bērni, sabiedriskās organizācijas, 
profesionāli labiekārtošanas speciālisti, lab-
iekārtošanas amatieri, studenti u.c. ar mērķi 
padarīt pievilcīgu pašvaldības teritoriju pie 

Braucot no Jēkabpils  pa autoceļu Birži 
– Ilūkste, mūsu novads sākas ar Kalna pa-
gastu. Līdz ar to – pirmie ceļinieku iespaidi 
saistās tieši ar šo teritoriju, tā veido novada 
kopējo tēlu viesiem un rada labākas vai slik-
tākas emocijas pašiem iedzīvotājiem. 

Skaistu sava pagasta un visa novada 
vizītkarti – Latvju zīmju parku ar izteiksmīgi 
renovētu Tautas namu fonā – ir izveidojis 
Leimaņu pagasts. Ar šī konkursa palīdzību 
vēlamies iegūt ne mazāk pievilcīgu tēlu arī 
Kalna pagastā. 

Teritoriju, kurā veidosim atpūtas un tū-
risma zonu, jau ieskauj vairāki iezīmīgi ob-
jekti ar savām vizuālajām un saturiskajām 
vērtībām, kas respektējamas, veidojot ide-
jas un skices: 

ezers, kas saistās ar ainaviskajām, da-

bas vērtībām un atpūtas iespējām;
Ērgļu kapsēta ar lieliem kokiem un sen-

laicīgu kapsētas mūri; 
nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” izvei-

dotais rehabilitācijas centrs „Dūjas”. Centrs 
izveidots, renovējot bijušo Kalna pagasta 
mežniecības ēku, un tajā notiek atpūtas 
un radošās nometnes gan bērniem ar ve-
selības traucējumiem, gan talantīgiem bēr-
niem. Labiekārtota ir arī „Dūju” teritorija, 
izveidots rotaļu un atpūtas laukums, izrakts 
dīķis, izveidota pieeja pie ezera, tiek reno-
vēta pirts ēka. Centra kompleksā izmantoti 
dabiskie materiāli, vide ir bērniem, atpūtai 
un veselības nostiprināšanai piemērota;

rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas 
vieta. Uzstādīts piemiņas akmens un izveido-
ta Pirmā pasaules kara tranšejas rekonstruk-

Teritorijas raksturojums 

Izsludinām ideju un skiču konkursu!
ezera un valsts auto ceļa P-72, kas vienoti 
papildinātu rehabilitācijas centra „Dūjas”, 
vēsturiskās „Doktorāta” un kapsētas terito-
rijas un A. Grīna piemiņas vietu.

Konkursam lūdzam iesniegt ideju ap-
rakstus līdz trim A4 formāta lapām un skices 
teritorijas zonējumam un objektu izvietoju-
mam visai vai daļai teritorijas, kā arī objektu 
skices – zīmējumus. Konkursā noteikts nau-
das balvu fonds Ls 200,00, kā arī ar savām 
balvām piedalās Jēkabpils novada dome 

un sponsori.
Darbus iesniegt līdz 2011. gada 17. 

oktobrim Jēkabpils novada domē aizlīmētā 
aploksnē ar uzrakstu „Ideju un skiču kon-
kursam „Doktorāts””.

Darbus izvērtēs komisija

Pašvaldība patur tiesības iesniegtās 
idejas un materiālus izmantot projektēšanai 
vai konkrētu objektu realizēšanas nodroši-
nāšanai.

cija. Šī literāta daiļrade saistās ar vēsturisko 
prozu, kā pazīstamākie darbi minami – „Dvē-
seļu putenis” (Pirmā pasaules kara periods), 
„Zemes atjaunotāji” (17. gs notikumi Latvijā, 
tai skaitā – patreizējā Jēkabpils novada terito-
rijā), triloģija – „Pelēkais jātnieks”, „Sarkanais 
jātnieks”, „Melnais jātnieks” (17. gs notiku-
mi), romāni „Nameja gredzens” un „Nameja 
atgriešanās” (senvēstures periods). 

 Šai konkursā gaidām tieši idejas un 
inovatīvus priekšlikumus teritorijas iz-
veidošanai, tālāko priekšlikumu izstrādi 
veiks profesionāļi. 

Papildus informācija:
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 

Maruta Cankale, t. 29282318
Jēkabpils novada domes izpilddirek-

tors Jānis Subatiņš, t. 29126223
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

Aivars Vanags, t. 29204384
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Lai attīstītu kultūras 
dzīves aktivitātes Kal-
dabruņas ciemā un apzi-
nātu galvenās kultūrvēs-
turiskās vērtības, ir izstrādāts projekts „Lepo-
jies, Kaldabruņa!”, kas tiks realizēts šā gada 
noslēgumā un 2012. gada pirmajā pusē.  

Projekta finansējums, samērojot to ar 
plānotajiem darbiem, ir neliels – visu ieceru 
īstenošanai ir piešķirti Ls 1027. Saprātīgi un 
ekonomiski izmantojot šo summu, kā arī – 
ieguldot savu darbu un entuziasmu, veiksim 
šādas lietas: 

Apkoposim materiālus par Kaldabru-
ņas nozīmīgākajām kultūrvēsturiskajām 
vērtībām – Kaldabruņas Māras jostu, Sēļu 
pilskalnu un Sēļu kapiem, Červonkas evaņ-
ģēliski – luterisko baznīcu. Izveidosim un 
Kaldabruņas skolas telpās izvietosim  kat-
ram objektam veltītu stendu. 

Veiksim Kaldabruņas Māras (Krievānu 
Māras)  jostas izpētes darbus. Mūsu pagas-
ta audēja Anita Vērdiņa dosies uz vēstures 

Apsveicam novada biedrības ar apstiprinātiem projektiem!
Nesen atklātībai ir nodoti 

projektu konkursā „Zemgales 
kultūras programma 2011” at-
balstītie projekti. Šogad Zemga-
les Kultūras programmas pro-
jektu konkursam tika saņemti 50 projektu 
pieteikumi ar kopējo pieprasīto summu 85 
573,63 latu apmērā. Pēc Zemgales Plāno-
šanas reģiona ekspertu komisijas izvērtēša-
nas un apstiprināšanas Valsts Kultūrkapitā-
la fonda padomes sēdē, finansiālu atbalstu 
guvuši 22 projekti par kopējo summu 20 
000 latu. 

No šiem 50 trīs projektus ieviesīs 
mūsu novada biedrības:

Biedrība „Ūdenszīmes” realizēs 
projektu „Lepojies, Kaldabruņa!”, kura 
ietvaros tiks izgatavotas Kaldabruņas Mā-
ras jostas autentiskas kopijas un digitālā 
versija, kā arī apkopoti novadpētniecības 
materiāli un organizēts ideju skiču konkurss 
Kaldabruņas centra labiekārtošanai.

Biedrība „Sēļu pūrs” projekta „Sēļu 
viduslaiku tērpa darināšanas meistar-
darbnīcas” ietvaros izgatavos Sēlijas vidus-
laiku tērpus, kas turpmāk būs gan aplūkoja-
mi, gan izmantojami dažādu svētku norisēs.

Biedrība „Noskaņa”, īstenojot pro-
jektu „Novadpētniecības ekspozīcijas 
izveide un iekārtošana Jēkabpils novada 
sabiedriskajā mūžizglītības un vides at-
tīstības centrā”, izveidos jau nosaukumā 
minēto ekspozīciju Zasas  centrā šovasar, 
izmantojot LEADER programmas finansēju-
mu, renovētās telpās. 

Visi minētie projekti dos nopietnu ie-

guldījumu novada kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšanā 
un popularizēšanā, kā arī kul-
tūras dzīves norišu kvalitātes 
paaugstināšanā, tādēļ patiesi 

lepojamies ar to, ka šai nozarē aktīvi un pro-
fesionāli darbojas ne tikai pašvaldības iestā-
des, bet arī nevalstiskais sektors. 

Biedrība „Sēļu pūrs” īstenos pro-
jektu „Sēļu viduslaiku tērpa darināšanas 
meistardarbnīcas”.

Zemgales kultūras programma, kuru 
finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds, at-
balstījusi biedrības „Sēļu pūrs” projektu, 
kura laikā paredzēts darināt sēļu vidus-
laiku sievietes tērpu.

Projekta mērķis: Saglabājot un atjau-
nojot nozīmīgu seno sēļu kultūrvēsturiskā 
mantojuma daļu – viduslaiku sēļu tērpu, 
popularizēt Zemgales kultūras un vēstures 
daudzveidību un sekmēt kultūrvides tālāku 
attīstību un nepārtrauktību.

Tagadējās Zemgales teritorijas seno 
cilšu, tai skaitā sēļu, viduslaiku tērpi ir nozī-
mīga kultūrvēsturiskās vides daļa, kas mūs-
dienās atstāta novārtā to izgatavošanas 
komplicētības, amatnieku prasmju moder-
nizācijas un komercializācijas dēļ.

Senais tērps ir ne tikai apģērba gabals, 
kas sargā no aukstuma – tas ir dzīva vēstu-
re, kultūra un filozofija, tās ir daudzas, nu 
jau aizmirstas, amatu prasmes, tā ir simboli-
ka rotās, tekstilā un tērpa nēsāšanas veidā.

Lai saglabātu un atjaunotu nozīmīgu 
Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – 
atdzīvinātu jau aizmirstas amatu prasmes, 

tiks organizētas meistardarbnīcas, kuru 
laikā mūsdienu Sēlijas amatnieks varēs ap-
gūt seno tērpu darināšanas mākslu, izprast 
tērpa uzbūvi un materiālus, papildināt zinā-
šanas sava novada vēsturē un kultūrā, tā-
dējādi sekmējot kultūrvides tālāku attīstību 
un nepārtrauktību.

Pēdējos gados visā Latvijā ir ļoti popu-
lāri organizēt dažāda veida prasmju kursus 
un nodarbības. Taču šo kursu un nodarbību 
rezultātā iegūtās prasmes un zināšanas ir 
ļoti virspusējas un nepielietojamas, jo ap-
mācību grupas tiek komplektētas un no-
darbību programmas sastādītas, vadoties 
pēc kvantitatīvajiem, nevis kvalitatīvajiem 
kritērijiem. 

Tādēļ ir svarīgi, lai meistardarbnīcās, 
kas notiks projekta laikā, uzsvars tiktu likts 
uz kvalitāti un padziļinātu zināšanu ieguvi 
amatu prasmēs, un caur amatu prasmēm 
– Zemgales un Sēlijas kultūrvēsturē. Šā 
iemesla dēļ biedrība „Sēļu pūrs” kā meis-
tardarbnīcu dalībniekus/mācekļus ir izvē-
lējusies amatniekus ar profesionālo vai 
māksliniecisko izglītību, darba pieredzi un 
izpratni par amatniecības misiju – saglabāt, 
atjaunot un attīstīt sava novada kultūrvēs-
turisko mantojumu un nodrošināt tā nepār-
trauktību.

Sēļu viduslaiku tērpa darināšanai Zem-
gales Kultūras Programma atvēlējusi Ls 
1250,00 un projekta īstenošana noslēgsies 
2012. gada 1. martā.

Informāciju sagatavoja biedrība 
„Sēļu pūrs”

Biedrība „Ūdenszīmes” – Kaldabruņas ciema vēsturiskās 
atmiņas atjaunošanai un vērtību apzināšanai 

muzeju, kā arī  izgatavos divas autentiskas 
jostas kopijas. Lai sava etnogrāfiskā lepnu-
ma elementus varētu izmantot arī ar moder-
no tehnoloģiju palīdzību, izveidosim arī tās 
digitālo versiju.

Noorganizēsim ideju skiču konkursu 
par Kaldabruņas centra labiekārtošanu – 
bijušās pienotavas ēkas pārveidošanu un 
teritorijas sakopšanu, kā arī jūlija sākumā 
rīkosim jau piektās „Siena dienas”.

Kaldabruņas pienotava šodien.
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Jēkabpils novada 
Dunavas pagasta pār-
valde piedalījās VAS 
„Hipotēku un zemes 
banka” klientu kluba „Mēs paši” 
2011. gada projektu konkursā ar 
projektu „Atpūtas vietas ierīkoša-
na pie Dunavas daudzfunkcionālā 
centra”. Projekts guva atbalstu, 
un ir uzsākta tā īstenošana.

Dunavas pamatskola, sadar-
bībā ar Dunavas pagasta pārval-
di, ir ieinteresēta veicināt aktīvas 
atpūtas iespēju Dunavā populari-
zēšanu ne tikai vietējiem iedzīvo-
tājiem, bet arī viesiem. 

Projekta mērķis: izveidot atpūtas vie-
tu – koka galdu ar soliņiem un nojumi, radīt 
sakārtotu vidi, uzlabot dzīves kvalitāti lauku 
pagastā, kas atrodas tālu no lielākām apdzī-
votām vietām, un sekmēt iedzīvotāju līdzdalī-
bu sabiedriskajā dzīvē. 

Ar atpūtas vietas izveidošanu iecerēts 
radīt iespēju vietējiem iedzīvotājiem pulcē-
ties, kā arī piesaistīt jauniešus dzimtajam 
pagastam, uzlabot jauno ģimeņu ar bērniem 
atpūtas iespējas un drošību, veicināt bēr-
niem draudzīgas vides veidošanos, kā arī 
izmantot atpūtas vietu vides izglītībai un pro-
jektiem brīvā dabā, tūristu piesaistei. 

Uzsākta projekta „Atpūtas vietas ierīkošana pie Dunavas 
daudzfunkcionālā centra” īstenošana

Realizējot projektu, Dunavas pamat-
skola kā visas kopienas izglītības, sporta 
un kultūras koncentrācijas vieta, būs tīkama 
atpūtas vieta ikvienam pagasta iedzīvotājam 
un viesim, jo viens no „Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam” mēr-
ķiem ir izveidot cilvēkiem un dabai pievilcīgu 
dzīves telpu, kura veicina attīstības procesus 
noteiktā teritorijā un stiprina izaugsmi.

Ar atpūtas vietas iekārtošanu tiks at-
risināta problēma – pulcēšanās un atpūtas 
vietas trūkums. Būs veikts ieguldījums lau-
ku dzīves vides sakārtošanā, lai Dunavas 
daudzfunkcionālā centra teritorija būtu pie-

vilcīga vietējiem iedzīvotājiem, kā 
arī veicinātu lauku tūrisma attīstību.

Tā kā skolas ēka dažādu pro-
jektu rezultātā ir pārveidota par 
daudzfunkcionālu centru, kurā zem 
viena jumta ir izglītības iestāde, pa-
gasta bibliotēka, kultūras nams un 
sporta komplekss ar sporta zāli un 
labiekārtotu sporta laukumu, šo at-
pūtas vietu varēs izmantot dažādas 
ļaužu grupas – bērni, gaidot skolas 
autobusu, skolēni, apgūstot vides 
zinības, jaunās ģimenes ar bēr-
niem, jo teritorijā ir bērnu rotaļu lau-
kums, sportisti, velotūristi un pārgā-
jienu dalībnieki, pensionāri u.c. 

 Projekta īstenošanu veic vietējie iedzī-
votāji labprātīgā darba ietvaros. Projekta 
koordinators un projekta aktivitāšu īsteno-
tājs ir Dunavas pamatskolas skolotājs Uldis 
Auzāns, projekta vadītājs – Dunavas pagasta 
pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 535, no 
tiem Hipotēku bankas finansējums Ls 385.

Projekta realizēšanas laiks no 2011. 
gada jūlija līdz 2011. gada oktobrim.

Astra Liopa,
Dunavas pamatskolas skolotāja

Atpūtas vietas iekārtošanas darbi.

Lai samazinātu draudus par ārkārtas 
situācijas veidošanos, kad uz elektrolīnijām 
krīt lauzti koki un iedzīvotāji paliek bez elek-
trības, A/S „Sadales tīkls” šā gada jūlijā ir 
noslēgusi līgumus ar vairākām firmām, kas 
2011 un 2012. gadā visā Latvijas teritorijā 
veiks 0,4 – 20 kV elektrisko tīklu gaisvada tī-
rīšanu no apauguma – kokiem un krūmiem. 
Kopējā iztīrāmā platība visā Latvijas teritorijā 
2011. gadā sasniegs ap 3000 ha.

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, aiz-
sargjoslu platumi lauku teritorijās un apdzī-
votās vietās – pilsētās un ciemos ir atšķirīgi: 
lauku teritorijās aizsargjoslas platums no-
teikts 6,5 m attālumā no līnijas ass, savukārt 

Par  elektrolīniju tīrīšanu no kokiem un krūmiem
pilsētās un ciemos – 2,5 m attālumā no līni-
jas ass. Viss iztīrītais apaugums – gan koki, 
gan krūmi ir attiecīgā zemes īpašnieka īpa-
šums, tādēļ par trases tīrīšanas darbiem ir 
jāinformē attiecīgā zemesgabala īpašnieks 
vismaz divas nedēļas pirms attiecīgo darbu 
uzsākšanas.

Darāmā darba ir daudz un zemju zem 
trasēm īpašnieki vislabāk atrodami tieši at-
tiecīgajā vietējā pašvaldībā, kura sūta zemju 
īpašniekiem rēķinus par aprēķināto nekusta-
mā īpašuma nodokli attiecīgajā periodā.

Lai veiksmīgi un raiti noritētu darbi, ir 
nepieciešama pašvaldību palīdzība un līdz-
dalība.

Savu zemes īpašnieku sasniegšanā – 
apzināt un sniegt informāciju trašu tīrītājiem, 
uz kādu adresi sūtāms paziņojums konkrē-
tās kadastra vienības, kas atrodas zem gais-
vadu līnijas, īpašniekiem, lai dotu iespēju 
iztīrītā materiāla laicīgai savākšanai un saim-
nieciskai izmantošanai.

Jēkabpils novadā darbus veiks SIA 
„Sustainable Advanced Solutions”.

Uzņēmuma kontakti: 
Ilze Kjahjare,
valdes locekle 
tālr. 29110668 

ilze.kjahjare@sasolutions.lv
Kurzemes ielā 6-20, Tukums, LV-3010

No jūnija sākumā saņemtā Minhenes 
lidostas atbalsta biedrības ziedojuma Jē-
kabpils novada skolās nonāca  soli, krēsli 
un citas bērniem nepieciešamas lietas, kas 
nu noderēs labāka un ērtāka mācību pro-
cesa nodrošināšanai. Un nupat, augusta 
pēdējās dienās, ir saņemtas arī skolas so-
mas – kopā Jēkabpils novads ir saņēmis 
dāvinājumā 330 skolassomas un  piederu-
mus – penāļus,  krāsainos krītiņus, lineālus, 
blociņus, dažādus atstarotājus, pildspalvas, 
zīmuļus, dzēšgumijas. Ģimenes atbalsta un 

Skolas gaitas uzsāktas ar jaunām somām plecos
krīzes centram, bērnudārzam Rubeņos un 
bērnu dienas centriem Zasā un Ābeļos, kā 
arī pirmskolas vecuma bērniem Dignājā ar 
H. Kortmana kunga gādību tika piegādātas 
lielas rotaļu mašīnas.

Šo jauko dāvinājumu Jēkabpils nova-
da bērniem noorganizēja Jēkabpils novada 
labvēlis Minhenes lidostas vācijā aviosa-
biedrības „Lufthansa” kvalitātes menedže-
ris Hardijs Kortmana kungs, kurš kopā ar 
Gebhardta kungu un citiem vācu labvēļiem 
sūta arī novēlējumu: „Lai 1. septembrī acīs 

iemirdzas prieks un vēlēšanās palīdzēt kā-
dam citam, kuram tobrīd dzīvē klājas grūti”. 
Visiem pedagogiem un skolēniem sveicie-
nus sūta arī   H. Kortmana kunga tulkotāja 
un tuvākā palīdze Latvijā Silvija Raģele.

  
Visiem vēlu  veiksmīgu jauno mācību 

gadu! 

 Ritma Rubina,
Jēkabpils novada sociālā dienesta 

vadītāja
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Zemnieku saimniecība „Austrumi” – 
augusta saulē un jaunības starojumā

Nagļu ģimene.

Nagļu ģimenes māja „Austrumi”.

Augusta beigas un septembra sā-
kums ir svarīgs laiks ne tikai skolas bēr-
niem un pedagogiem, bet arī ikvienam 
lauksaimniekam, tādēļ šī mēneša izdevu-
mā šķita būtiski runāt ne tikai par izglītību 
un pašvaldības aktualitātēm, bet arī par 
to, kā klājas mūsu novada lauksaimnie-
kiem. Ražas novākšanas aizņemtībā vie-
noties par laiku sarunai nebija viegli, taču 
– viena no visjaunākajām novada saim-
niecībām tomēr šo laiku saulainā pēcpus-
dienā atrada.

Šķiet, tieši jaunība ir tas vārds, kas 
vispirms raksturo Rubenes pagasta „Aus-
trumus”, jo tās saimniekam Raivim Nag-
lim ir 26 gadi, un saimniecei Santai – tikai 
23.  Saimniecība ir Raivja tēva iekopta, un 
darbu pie tās uzsākuši abi kopā, taču jau 
no 2008. gada jauniešiem nācies uzsākt 
strādāt pilnīgi patstāvīgi, jo tēvs aizgājis 
mūžībā. 

„Citas iespējas nemaz neizskatīju,” 
saka Raivis „tā jau bija plānots, ka palik-
šu strādāt saimniecībā. Šīs ir arī manas 
dzimtas mājas, nekādu domu doties 
projām nekad nav bijis.”  Un kā Santa? 
„Santai nebija izvēles... ģimene tomēr ir 
pirmajā vietā. Un arī meitiņai labāk ir augt 
laukos,” stāsta saimniece. Santa gan 
ārēji nemaz neatgādina lielas saimniecī-
bas īpašnieci – trausla, eleganta meitene 
ar spurainu blondo matu griezumu un... 
svaigu manikīru! Arī sākotnējās intereses 
maz saistītas ar lauksaimniecību – Santa 
mācījusies Zasas mākslas skolā un pēc 
devītās klases beigšanas nav bijis daudz 
jādomā – mācības turpinātas Rīgas Di-
zaina un mākslas koledžā. Arī šobrīd 
darbs šajā jomā nav pārtraukts – viņas 
gleznu izstāde ir apceļojusi teju visu no-
vadu. Izglītību gan plānots turpināt citā 
jomā: „Šogad iestājos mācīties Bebre-
nē, vetārstos. Gribu pati visu zināt par 
saimniecību.”  Un saimniecības apjoms 
ir nopietns – 30 slaucamas govis, kopā 
ar jaunlopiem ganāmpulkā saskaitāmas 
90 galvas. Apsaimniekojami 130 hektāri 
zemes, no kuriem puse tiek nomāta. Var-
būt viss tiek darīts ar citu rokām, ja reiz 
tādas saimniecības īpašnieki ir smaidoši 
un laika arī viņiem netrūkst? „Nē,” abi 
jaunieši smejas, „pamatā ar visu tiekam 
galā paši, ir gan sezonas strādnieki; kopā 
– strādājam četri cilvēki.” Protams, abi 
atzīmē – saimniekošana jau bija uzsākta, 
arī nomācošu kredītu tai nebija, tomēr – 
laika periodā no 2008. gada ganāmpulks 
ir trīskāršojies, un nākotnes plānos ietilpst 
to palielināt līdz 50 slaucamām govīm. 
Par saimniecības dažādošanas metodēm 
gan Nagļi nedomā – viņus nevilina glie-
mežu vai strausu audzēšana, tūrisms un 

citas modernākas lietas; ir nolemts turē-
ties pie piena lopkopības, kas ir jau apgū-
ta nozare, attīstoties tieši šajā jomā. 

„Un nav arī tā, ka nekur nevarētu 
aizbraukt – bijām Zviedrijā, un, nupat šo-
vasar, tai laikā starp sienu un graudiem 
– nedēļu ilgā ceļojumā,”  viņi stāsta. 

Vai tiešām viss ir tik labi? Visas sa-
runas laikā, ņemot vērā gan sarežģīto 
ekonomisko situāciju, gan negatīvās in-
formācijas pārpilnību, pat uzkrītoši šķiet 
tas, ka Nagļu ģimenei ne par vienu tēmu 
nav sakāms nekas slikts – nedz par valsti, 
nedz pašvaldību, nedz kaimiņiem, nedz 
Eiropu... pat ne par neizbraucamajiem 
ceļiem! Protams, ja subsīdijas mūsu lauk-
saimniekiem pielīdzinātos vidējam Eiro-
pas Savienības līmenim, daudz vairāk 
jauniešu paliktu laukos, saredzot saim-
niekošanas perspektīvu. Un, ja uzklātu 
asfaltu ceļam no Zasas līdz Rubeņiem, 
tad vairs pat nevarētu izdomāt, ko iebilst 
pret dzīvi laukos. „ Bet patiešām, nu nav 
mums par ko sūdzēties, nav! Klājas labi, 

viss ir kārtībā, ar visu tiekam galā, piena 
iepirkuma cenas šobrīd ir pieņemamas. 
Arī šīs ziemas periodu – divas nedēļas 
bez elektrības – pārdzīvojām tīri ciešami,” 
saka Santa.  

Kādas priekšrocības viņi saskata dzī-
vei laukos? „Laukos tu esi brīvs – pats no-
teicējs pār savu laiku, vari plānot darbus 
un dzīvi. Un – pats atbildi par savām kļū-
dām, tādēļ jau arī mums nav neviena, kam 
pārmest. Miers un klusums, daudz telpas 
gan radošajam darbam, gan ģimenei. Jū-
tamies droši arī par savu meitiņu – viņa 
spēlējas pagalmā, ir pieskatīta, aug vese-
līga un priecīga. Pilsētā ilgi uzturēties ne-
varam – tur ir troksnis, nevajadzīgs stress, 
steiga, aizvien gribas ātrāk nokļūt mājās.” 

Ko varētu ieteikt jauniešiem, kuri do-
das prom no laukiem un pat no Latvijas? 
„Tomēr mēģiniet pieturēties pie laukiem, 
īpaši – ja vecākiem jau ir uzsāktas kaut 
vai nelielas saimniecības. Tas  ir daudz 
drošāk un perspektīvāk, nekā strādāt par 
minimālo algu pilsētā. Esi taču saimnieks 
pat sev! Saimnieks pār savu laiku, savu 
zemi, savu dzīvi!” 

Šī atbilde skan gluži kā no Edvarda 
Virzas „Straumēnu” saimnieka, nevis sti-
līgas mūsdienu jaunietes mutes. Tomēr 
– to saka spriganā un tik ļoti jaunā Santa 
Nagle. 

Ne mazāk pārsteidzoši svarīga savā 
vienkāršībā  ir „Austrumu” saimnieka at-
bilde uz jautājumu, kas ir galvenais, lai 
saimniekošanu uzsāktu: „Galvenais ir 
zeme.” Saka Raivis Naglis. 

„Austrumos” ciemojās Ieva Jātniece
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velo braucējam ir skaidrs, ka pārvietošanās 
kļūs drošāka, nu jau redzams jaunais velo-
gājēju celiņš. To nodrošina projekta „Velo–
gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības 
uzlabošanai Rubeņu ciemā”, īstenošana. 
Projekta plānotais budžets Ls 118499,07 no 
kura 84% līdzfinansē Eiropas Savienība, 3% 
Latvijas valsts, 13% Jēkabpils novada paš-
valdība. Projektā paredzēta ielas apgais-
mojuma izbūve, apgaismotu gājēju pāreju 
izveidošana, nobrauktuvju renovācija un 
pielāgošana invalīdu vajadzībām, ceļazīmju 
un aizsargbarjeru uzstādīšana, horizontālo 
apzīmējumu ieklāšana.

Būvdarbus veic SIA „Būtība”. Apvieno-
tais velosipēdistu un gājēju celiņš Rubeņu 
ciemā tiek izbūvēts gandrīz visas apdzīvo-
tās vietas garumā gar valsts autoceļu P72 
Ilūkste – Bebrene – Birži.  Gājējiem un tiem, 
kuri pārvietojas ar velo, vairs nevajadzēs tik 
ļoti uzmanīties no garāmbraucošajām ma-
šīnām, savukārt bērniem ceļš uz skolu un 
mājup būs pilnīgi drošs 

Dubultu ciema iedzīvotāji un braucēji, 
kuri mēro ceļu „Siliņi – Aknīste”, nevar ne-
pamanīt kultūras nama pārvērtības. Kalna 
pagastā tiek īstenots projekts „Jēkabpils 
novada Kalna pagasta kultūras nama vien-
kāršota rekonstrukcija” Nr. 11-05-L32100-
000018, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. 
Projekta ietvaros jau ir veikta daļēja jumta 
seguma un logu nomaiņa. Darbi, kurus veic 
SIA „J-Būve”, turpinās. Vēl paredzēts veikt 
dūmvadu remontu, ieejas lieveņa remontu 
un uzbrauktuves izbūvi personām ar īpa-
šām vajadzībām, ārsienu remontu. Plāno-
tais kopējais budžets Ls 32 214,90, tai skaitā 
ELFLA līdzfinansējums Ls 28993,41, pašval-
dības līdzfinansējums Ls 3 221,49. 

Dignājas pamatskola papildina 
Comenius projektu saimi

Dignājas pamat-
skola šogad ir viena 
no 64 veiksmīgajām 

Salaveča veltes izdalītas…

Projektu aktualitātes apšvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībai 

apstiprināti 5 jauni projekti 
LEADER programmā

Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimnie-
cības pārvaldes Lauku Atbalsta dienests ar 
24. augusta lēmumiem ir apstiprinājis jau-
nus projektus, kuri tiks realizēti visā pašval-
dības teritorijā. Apstiprinātie projekti:

„Informācijas tehnoloģiju nodrošināša-
na iedzīvotājiem lauku dzīvesdziņas popula-
rizēšanai Leimaņu pagastā” Nr. 11-05-LL13-
L413202-000003, „Sporta centra izveide un 
labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju 
veselības nostiprināšanai” Nr. 11-05-LL13-
L413204-000003, „Informācijas stendu iz-
veide un uzstādīšana publiskās infrastruk-
tūras uzlabošanā Jēkabpils novada paš-
valdībā” Nr. 11-05-LL13-L413201-000001, 
„Krēslu iegāde Rubeņu kultūras namam 
pasākumu norises kvalitātes uzlabošanai” 
Nr. 11-05-LL13-L413202-000002, „Vides iz-
glītības attīstība Dunavas daudzfunkcionāla-
jā centrā” Nr. 11-05-LL13-L413203-000002. 
Kopā summējot visu projektu plānotos bu-
džetus, pašvaldībā tiks piesaistīti Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļi Ls 17 000 ap-
jomā. Šo finansējumu plānots izlietot akti-
vitātēm, kas veicinās vietējās sabiedrības 
iniciatīvas, uzlabos materiāli tehnisko bāzi, 
lai cilvēkiem pagastos uzlabotos pieejamība 
jauno tehnoloģiju pielietošanas, informāci-
jas un citu radošu aktivitāšu nodrošinošiem 
resursiem. Nepieciešamais līdzfinansējuma 
apjoms pašvaldībai ir 10% no projekta bu-
džeta. Projektu ietvaros  plānota pamatlī-
dzekļu iegāde.

Vasaras rosība Dunavas, Rubeņu 
un Dubultu ciemos

Dunavas pagastā iedzīvotājiem jā-
piecieš īslaicīgas neērtības sarakto ielu 
dēļ, jo notiek būvdarbi. Te tiek īstenots 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfi-
nansēts projekts „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā” 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021. 
Būvdarbus veic SIA „Ošukalns celtniecība”, 
noslēgtā līguma summa ir Ls 78989,75. No 
projekta attiecināmajām izmaksām 85% 
līdzfinansē ERAF, bet 15% ir Dunavas pa-
gasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta 
vadītājs A. Baltarunķis ir pārliecināts, ka būv-
darbi tiks pabeigti laikā un projekta īsteno-
šana iekļausies plānotajā laika grafikā – līdz 
oktobrim.

Rubeņu ciemā ikvienam gājējam un 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Rubenes veloceliņš.

izglītības iestādēm Latvijā, kuras saņēmu-
šas projektu apstiprinājumu. Tiek uzsākta 
Eiropas Savienības Mūžizglītības program-
mas Comenius apakšprogrammas „Skolu 
partnerības” projekta European Chamber 
Music (Eiropas kamermūzika), līguma Nr. 
2011-1-ES1-COM06-34753 4 īstenošana. 
Projekta mērķis ir uzlabot kultūras apmaiņu 
starp Eiropas valstīm, apgūt jaunu pieredzi, 
uzlabot svešvalodas prasmes. Skolēniem 
un skolotājiem būs iespēja apgūt Eiropas 
valstu mūziku, paplašināt zināšanas par 
Eiropas kultūras dažādību, pielietot jaunās 
tehnoloģijas. Plānots iesaistīt projektā vēl 
divas izglītības iestādes – Ābeļu un Duna-
vas pamatskolas, lai paplašinātu projekta 
pieejamību mūsu pašvaldības bērniem. 
Projekta īstenošana ilgs no 01.08.2011. līdz 
31.07.2013, budžets 14000 eiro. Jāatzīmē, 
ka aktivitāšu īstenošanai līdzfinansējumu 
nevajag, ES nodrošina finansējumu 100% 
apjomā. Darbs pie projekta sagatavošanas 
notika jau pagājušā gada ziemā, bet nu 
varam īstenot iecerētos nodomus kopā ar 
skolām no Spānijas, Itālijas, Polijas, Lietuvas 
un Turcijas. Mūzikas skolotāja A. Bikauniece 
projekta sagatavošanas laikā nodrošināja 
materiālu par iespējamo repertuāru, kas šķi-
ta interesants visiem partneriem. 

Plānotās aktivitātes: kopīga repertuāra 
izvēle, programmas sagatavošana – mē-
ģinājumi ar muzikālo pavadījumu, kopīga 
logo izveide, Comenius stenda izveide katrā 
partneru institūcijā un kopīga bloga izveide, 
dziesmu ierakstīšana, diska noformējuma 
dizains, simbola izveide, projekta publicitā-
tes nodrošināšana, īstenošanas atspoguļo-
šana pašvaldības mājas lapā, Ziemassvēt-
ku apsveikumu sagatavošana partneriem, 
partneru institūciju skolēnu regulāra sazinā-
šanās ar vēstuļu, interneta (e-pastu, video) 
palīdzību, skolēnu vecāku informēšana un 
projekta novērtēšana. Skolas direktore A. 
Ķiploka pēc koordinatoru un kontaktper-
sonu semināra apmeklējuma 24. augustā 
Rīgā atzina, ka viņai ir izveidojusies labāka 
sapratne par Mūžizglītības piedāvātajām ie-
spējām skolēniem un pedagogiem. 

Projekta uzsākšanas sanāksmē 17.08. 
tika pārrunāti ar administrēšanu, īstenoša-
nu, finansēm, novērtēšanu saistīti jautāju-
mi. Skolas direktore ir apmierināta, ka sko-
la ir spējusi piesaistīt ES finanšu līdzekļus, 
kas ļaus paplašināt skolēnu un pedagogu 
redzesloku. Pirmā starptautiskā projekta 
sanāksme notiks novembrī Itālijā, projek-
ta koordinators M. Canteras no Spānijas ir 
uzsācis sanāksmes organizēšanu. Turpmā-
kie divi gadi Dignājas pamatskolā ienesīs 
jaunas, vēl nebijušas vēsmas, dos iespēju 
darīt jaunus, vēl nezināmus darbus, iepazīt 
pārstāvjus no vairākām Eiropas valstīm, po-
pularizēt projektā iesaistītās skolas un pro-
jektā iesaistītajiem veikt brīvprātīgo darbu. 
Ceru, ka pedagogi būs atsaucīgi, skolēni 
ieinteresēti, vecāki atbalstoši. Ar gandarī-
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Senioru sadancis „Lecam pa vecam”

jumu jāatzīmē, ka Dignājas skola šogad ir 
veiksminiece. Šajā programmā citā projekta 
pieteikumā kā partneris startēja Rubenes 
pamatskola, savukārt, Jēkabpils novada 
pašvaldība kopā ar Zasas vidusskolu un 
Rubenes kultūras namu iesniedza projekta 
pieteikumu Comenius Regio apakšprog-
rammā, bet tie netika atbalstīti. Konkurence 
ir liela, tomēr tas nevar būt par šķērsli, lai uz-
drīkstētos meklēt sadarbības partnerus Ei-
ropas valstīs un izstrādāt jaunus projektus.

Turpinās Comtour projekta 
īstenošana

Iesācies ES Mūžizglī-
tības programmas Grund-
tvig apakšprogrammas 
starptautiska mācību part-
nerību projekta „A community approach to 
Engaging Disadvantaged Adults through 
Tourism” (Kopienas pieeja pieaugušo no-
darbināšanā laukos caur tūrismu), saīsinā-

tais nosaukums ComTour otrais īstenošanas 
gads. Šajā projektā mēs esam vadošais 
partneris. Projektā piedalās pieaugušo 
izglītības institūcijas no Skotijas (Lielbritā-
nija), Somijas, Turcijas, Spānijas. Projekta 
mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes, at-
balstīt viņu iniciatīvas, veicināt uzņēmējdar-
bību lauku apvidos. Pirmajā gadā ir īsteno-
tas divas starptautiskas sanāksmes, viena 
no tām notika mūsu pašvaldībā. Uz vietām 
pagastos ir organizēti apmācību semināri, 
popularizēti labas prakses piemēri, apgūta 
vietēja mēroga un starptautiska pieredze, 
notikusi kultūras apmaiņa. ES finansējums 
ir 15000 eiro un tas sastāda 100% no pro-
jekta budžeta. Pēc projekta sanāksmes pie 
mums Latvijā maijā vasaras mēnešos darbs 
nav apstājies. Ir sagatavots kopsavilkums 
projekta novērtēšanas apkopojumam, tiek 
strādāts pie katra partnera izstrādātās SVID 
analīzes apkopošanas, kas tiks prezentē-
ta nākošajā kopīgajā sanāksmē. Katrs no 
sadarbības partneriem ir veicis kādu no 
ieplānotajiem kopīgajiem darbiem un arī 

īsteno aktivitātes savās institūcijās. Esam 
izveidojuši projekta logo, kopīgu bukletu 
angļu valodā. Koordinatori regulāri apmai-
nās ar informāciju, bet partneris Skotijā or-
ganizē starptautisko sanāksmi, kuras gal-
venā tēma būs paveiktā darba analīze un 
rezultātu izplatīšanas kopīgas stratēģijas 
izstrāde. Tā kā šis gads ir pasludināts par 
brīvprātīgā darba gadu visā Eiropā, tad ai-
cinu interesentus pieteikties uz aktivitātēm 
projekta ietvaros, lai, savstarpēji apmaino-
ties ar informāciju un zināšanām, varētu 
bagātināties paši un dalīties pieredzē ar 
citiem. Septembrī pašvaldībā tiks organi-
zēts seminārs, kurā nākošās starptautiskās 
sanāksmes dalībnieki E. Meņķis, I. Tomāne 
un A. Tropiks prezentēs savus sagatavotos 
darbus, ar kuriem iepazīstinās pārējos part-
nerus. Sanāksmes dalībnieki oktobrī kopīgi 
strādās pie projekta noslēguma konferen-
ces sagatavošanas.  

Mūžizglītības projektu koordinatore 
G. Dimitrijeva

Kopš 2010. gada novem-
bra Jēkabpils novada pašval-
dība īsteno ESF līdzfinansētu 
projektu „Būvinženiera pie-
saiste Jēkabpils novada paš-
valdībā”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0./10/
IPIA/VRAA/01. Projekta vajadzību noteica 
intensīvais būvdarbu plāns pie publiskās 
infrastruktūras sakārtošanas pašvaldībā. 
Projektu 100% apjomā līdzfinansē Eiropas 
Sociālais fonds. Kopējais budžets Ls 15822.

19. jūlijā apritēja gads, kopš pašvaldī-
bā strādā būvinženieris Sandris Dimants. 
Darbs ikdienā viņam saistās ar būvobjektu 
uzraudzību, būvniecības normatīvo aktu 
prasību nodrošināšanu būvniecības pro-
cesā, sadarbību ar pakalpojumu sniedzē-
jiem, pašvaldības iestāžu vadītāju, darbinie-

Būvinženiera darbs pašvaldībā
ku konsultēšanu. Darba diena 
Sandrim ir spraiga – būvobjektu 
apsekošana, tikšanās ar būvnie-
kiem, projektētājiem, tomēr lielu 
darba laika daļu Sandris pavada 

pie datora. Tad tiek apkopota informācija, 
veidotas un koriģētas tāmes, sastādīti būv-
niecības un projektēšanas darbu līgumi, 
noformēti darbu pieņemšanas – nodošanas 
akti. Sandris ir klāt visur, kur notiek darbi, 
kas saistīti ar būvniecību vai tās plānošanu. 
Viņš ir iesācis un turpina datu bāzes veido-
šanu. Ir savākta un sistematizēta informācija 
par būvniecības objektiem katrā pagastā. 
Ir izveidota sistēma, kas atvieglo ikdienas 
darbu. Īpaši atzinīgi Sandris novērtē iespēju 
strādāt programmā AutoCad, kas dod ie-
spēju racionāli izmantot laiku un arī tiek no-

drošināta augsta darba precizitāte. Projekta 
ietvaros Sandrim bija iespēja mācīties, no 
projekta budžeta tika apmaksāti seši semi-
nāri. Viņš pats izvēlējās sev aktuālas tēmas, 
piemēram, tāmēšana, ģeosintētiskie mate-
riāli un citas. Kā atzīt Sandris, mācības deva 
iespēju paplašināt profesionālās zināšanas 
un prasmes, tikties ar kolēģiem, piedalīties 
diskusijās ar pasniedzējiem. Nākošā gadā 
mācības tiks turpinātas, jo projektā plānoti 
divi apmācību kursi.

Sandris uzskata, ka darbs pašvaldībā 
viņam ir devis iespēju veidot profesionālas 
attiecības, uzlabot saskarsmes spējas, kas 
ir neatņemama sastāvdaļa no komplicētā 
būvniecības procesa.

Projekta vadītāja 
G. Dimitrijeva 

29. jūlijā Rubeņu parkā notika I Jēkab-
pils novada Rubenes pagasta senioru sa-
dancis „Lecam pa vecam”. Parkā pulcējās 
dejotāju kolektīvi arī no kaimiņu novadiem, 
lai kopā radoši darbotos, sniegtu koncertu 
un vienkārši atpūstos.

Pirmajā pasākuma daļā kolektīvu da-
lībnieki vija ziedu vītni „Dejas ceļš”, ar ko 
atklāja koncertu, otrajā daļā visus priecēja 
„Veišu muzikanti”ar koncertprogrammu „Ak 
šie saldie 30 gadi...”, Trešā daļa – kopīga 
maltīte, nobeigumā – lustīgi danči.

Pasākumā piedalījās senioru deju ko-
pas  – „Vēlziedes” (Varakļāni), „Magnolijas” 
(Kalsnava), „Rudzupuķe” (Bebrene), „Sau-
lespuķes” (Dviete), „Draiskās Peonijas” 
(Rubeņi), „Gārsenieši” (Gārsene).



2011. gada 6. septembris8

Ģimeņu nedēļa Kalna pagastā
Laiks pēc saulgriežiem ir īpašs. Viss 

zied un smaržo, dārzi dāvā pirmo ražu un 
skolēni steidz izdzīvot vasaras brīvdienas. 
Lauku ļaudīm darba pilnas rokas, bet arī 
enerģijas tik daudz, kā nevienā citā gadalai-
kā. Un tieši tāpēc biedrība „Cerību logi”, jau 
otro gadu pēc kārtas, nolēma rīkot pasāku-
mu Kalna pagasta ģimenēm, šoreiz piedā-
vājot radoši darboties visas nedēļa garumā. 
Bet nu visu pēc kārtas.

1. diena – 18. jūlijs. Aušanas nodarbība.
Biedrība pamatoti var lepoties ar sa-

vām stellēm un prasmīgu audēju, kas savā 
mākā labprāt dalās ar jebkuru interesentu. 
Lūk, ko par šīm nodarbībām saka Gunita: 
„Bija interesanti iepazīties ar aušanas pa-
šiem pamatiem. Prieks par cilvēkiem, kuri 
ceļ godā senču darbu un tradīcijas. Man 
patīk tamborēt un adīt, nu radusies arī inte-
rese par aušanu.”

2. diena – 19. jūlijs. Ārstnieciskā vin-
grošana.

Veselā miesā vesels gars. Šo patiesību 
jau pusgadu ir atzinušas un novērtējušas 
vismaz 8 pagasta sievie-
tes, kuras katru nedēļu 
tiekas ārstnieciskajā vin-
grošanā. Zinošas, serti-
ficētas treneres vadībā 
vingrojumi tiek piemek-
lēti individuāli katram, 
lai ikviens fiziski justos 
labāk un možāk.

 Šajā dienā par brī-
vu varēja vingrot visi, 
kuri to vēlējās. Un vin-
grošanas zāle bija cilvē-
ku pilna. „Mēs gribējām, 
lai pēc iespējas vairāk 
cilvēku pārliecinātos, 
cik svētīgas ir šādas nodarbības veselībai. 
Uzlabojam ne tikai savu fizisko pašsajūtu, 
bet gūstam daudz pozitīvu emociju, vingro-
jot kopā. Kopš apmeklējam šīs nodarbības, 
mums nav vajadzīgi nekādi medikamenti,” 
tā ar prieku apgalvoju visas neatlaidīgās 
vingrotājas.

Varbūt tiešām der nopietni padomāt 
par savu veselību un piebiedroties?

3. diena – 20. jūlijs. Dekupāža.
Daudz krāsainu salvešu, līme, otas, 

stieplītes, pērlītes, burciņas un interesantu 
formu pudeles. Tas viss bija vajadzīgs, lai 
pagatavotu oriģinālas lietiņas, kas mājās 
ienestu jaunas, krāsainas vēsmas. Tā tapa 
lukturīši mājai, dārzam, dažādiem svētkiem, 
arī dāvanām. Dekupētas pudeles, kas lielis-
ki iekļaujas jebkurā interjerā.

„Man patika šī nodarbība tāpēc, ka tā 
bija jautra. Es iemācījos to, ka salvetes nav 
tikai, lai noslaucītu muti, bet arī mākslā,” 
pārsteigts atzina Dins.

4. diena – 21. jūlijs. Adīšana un tam-
borēšana.

Tika piedāvāti oriģināli risinājumi, kā 
īsā laikā notamborēt cepurītes vasarai, no-

maziem līdzekļiem var gūt perfektu rezul-
tātu,” priecājās Līga. „Skaistas lietas tērpu 
papildināšanai,” piebilda Anita. „Ar minimā-
liem līdzekļiem var izgatavot interesantas 
dāvanas saviem draugiem un radiniekiem. 
Turpmāk to izmantošu savā darbā,” nolēma 
atraktīvā skolotāja Aiva.

6. diena – 23. jūlijs. Ziedu paklāju vei-
došana.

Visklusākā šinī nedēļā bija sestdiena. 
Tāpēc, ka daudziem šinī dienā jau iepriekš 
bija ieplānoti pasākumi ar ģimeni vai kā ci-
tādi pavadīt brīvdienu. Tad vēl katra pilso-
ņa pienākums, doties uz referendumu, un 
paust savu viedokli nobalsojot.

Bet neskatoties uz aizņemtību, liels 
paldies jāsaka Malvai un Zanei par skaisto 
ziedu paklāju pie kultūras nama. 

7. diena – 24. jūlijs. Ģimeņu sporta 
diena.

Viskuplāk apmeklēta bija tieši šī diena. 
Ģimenes sacentās zābaka mešanā, svaru 
bumbu celšanā, bluķa mešanā, šautriņu 
mešanā, mērķī šaušanā. Sacensību gars 
sita augstu vilni, katrs centās parādīt labā-
kos rezultātus. Tomēr smiekli, draudzīgi 
uzmundrinājumi un pozitīvais noskaņojums 
bija pats galvenais šinī dienā. 

Pēc sacensībām varēja aplūkot radošo 
darbiņu izstādi, kas bija tapuši nedēļas lai-
kā. Visiem par prieku vietējie pašdarbnieki 
parādīja sadzīvisku skeču latgaliešu valodā.

Tā nemanot bija pienācis pusdienlaiks. 
Lielais katls, kurā jau no rīta puses vārījās 
zupa, tika izēsts tukšs. Pēc sporta aktivi-
tātēm apetīte visiem bija lieliska. Paldies 
saimniecītei Līgai!

Apbalvošana. Ar dāva-
nu kartēm un maziem nieci-
ņiem tika apbalvoti visi, kas 
piedalījās un guva labākos 
rezultātus sportā gan indivi-
duāli, gan kopā ģimenēs, arī 
ziedu paklāju veidotājas un 
mazie mākslinieki, kuri zīmēja 
uz asfalta bērnišķīgi patiesus, 
skaistus, krāsainus zīmēju-
mus!

„Paldies par jauki pava-
dīto dienu. Prieks, ka tādā ne-
lielā pagastā tiek domāts par 

cilvēku, ģimeņu būšanu kopā. Paldies par 
iespēju piedalīties arī manai ģimenei (no 
Bauskas). Paldies par sirsnību, kas valda 
šejienes cilvēkos. Un kur nu bez pusdie-
nām! Tās bija vienkārši fantastiskas! Prie-
cājos par radošām idejām. Lai jums veicas 
arī turpmāk!” Tādus jaukus vārdus sacīja 
Beikuļu ģimene, kura ciemojās pie radiem 
mūsu pagastā, un arī piedalījās visās spor-
ta aktivitātēs. Pozitīvas atsauksmes bija no 
visiem dalībniekiem. 

Tāpēc – uz tikšanos nākamgad Ģime-
ņu nedēļā!

              Dace Štāle,    
Biedrības „Cerību logi” locekle

adīt vai notamborēt čībiņas pašiem vai 
ciemiņiem. Nodarbība bija interesanta arī 
ar to, ka adīja un tamborēja ne tikai mei-
tenes, bet arī zēni un pat viens cienījama 
vecuma vīrs. Prieks par tādu atsaucību. 
Atsauksmēs Līga rakstīja: ”Adīšanas un 
tamborēšanas nodarbībā tika piedāvātas 
jaunas, netradicionālas idejas, ko var ātri 
īstenot. Paldies par idejām!” 

5. diena – 22. jūlijs. Brošu gatavošana.
Gan griežot no auduma, gan tamborē-

jot ziedlapiņu pie ziedlapiņas, tika darinā-
tas skaistas, romantiskas brošas kleitām, 
mēteļiem, cepurēm, somām un kurpēm. 
Brošas plauka kā krāšņas puķes, viena 
par otru skaistākas un oriģinālākas. „Ar 
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Iespaidi Tartu Eiropiādē

Ar mērķi apzināt mūsu tau-
tas mutvārdu mantojumu – senās 
dziesmas, devāmies ciemos pie 
mūsu pagasta vecākās iedzīvo-
tājas Vilmas Kancānes Rubenes 
pagasta Slatē. Viņa dzīvo kopā ar 
meitu, mazbērniem, mazmazbēr-
niem un mazmazmazdēļiņu. Tātad 
Kancānu mājās „Kalna Mārtiņos” 
mīt 4 paaudzes. 

Vilmas kundze bija ļoti prie-
cīga par apciemojumu, jo ir bijusi 
aktīva pašdarbniece. „No mazām 
dienām dziedu. Tētis bija dziedā-
tājs un muzikants. Spēlēja Slates 
pūtēju orķestrī, arī kapelā” – stās-
ta Vilma Kancāne. Arī Vilmas tante 
dziedājusi  pirmo soprānu Rubeņu 
korī, kurš tajos gados bijis vislielā-
kais Ilūkstes apriņķī. Tāpat arī spēlējusi teāt-
ri Slatē. Vislabāk atceras „Trauslo meiteni”, 
kurā spēlēta galvenā loma. Kaut arī smagi 
strādājusi, kultūra bijusi līdzās visus gadus.  
Mērojusi tālos 7 km līdz Slates centram uz 
mēģinājumiem.

Dziesma mūža garumā...

Vilmas dziesmu pūrā ir pierakstītas lie-
las dziesmu klades, kurās apkopotas tautā 
zināmas un arī nezināmas dziesmas, kuras 
dziedātas pagājušajā gadsimtā mūsu no-
vadā. Izejot cauri dziesmu grāmatām, mūs 
pārsteidza Vilmas tantes brīnišķīgā atmiņa. 

Reti kurai dziesmai bija pie-
mirsušies vārdi. Arī melodiju 
viņa atcerējās tām daudza-
jām dziesmām un dalījās 
ar mums savā dziedājumā. 
Atcerējās sava tēva mīļākās 
dziesmas. Mūsu folkloras 
kopai mantojumā būs inte-
resantas dziesmas, kuras 
viņa mums uzticēja. Mēs 
pavadījām brīnišķīgu vakaru 
Kancānu mājās. Vilmas tan-
te ir  cilvēks ar gaišu skatī-
jumu, labestību un pozitīvu 
domāšanu neskatoties uz 
lielo gadu skaitu, jo nākošā 
gada pavasarī viņa svinēs 
95. dzimšanas dienu. Tas tie-
šām ir cienījams vecums un 

lai Vilmas tantei laba veselība, izturība un 
dzīvesprieks.   

Pie Vilmas Kancānes ciemojās 
Inta Tomāne, Aīda Bikauniece 

un Ārija Vaska

Vilma Kancāne prmajā rindā pa vidu. 

Jau kopš 1964. gada, kad pir-
mo reizi notika Eiropiāde Beļģijā 
Antverpenes pilsētā, šī tradīcija 
turpinās līdz mūsdienām, tikai kat-
ru gadu citā valstī. Uz šo pasāku-
mu brauc aktīvākie deju kolektīvi, 
kā arī muzikanti, kas spēlē deju 
kolektīviem pavadījumus – akar-
deonisti, kapelas, folkloras kopas.

Latvijā Eiropiāde notika 2004.
gadā – Rīgā un atbildīgā par pasā-
kuma norisi bija Indra Filipsone, 
kas arī ir viena no svētku vicepre-
zidentiem svētku organizēšanā 
pašlaik. 

48. Eiropiāde – lielākais deju 
kolektīvu festivāls Eiropā šogad 
notika Igaunijā, Tartu pilsētā no 
20. līdz 24. jūlijam. Latviju šajā 
festivālā pārstāvēja 22 deju kolek-
tīvi no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, 
Piņķiem, Gulbenes, Priekuļiem, Ik-
šķiles, Valmieras, Dundagas un citam vie-
tām, kā arī mūsu kapela „Spēlētprieks” no 
Jēkabpils novada.

21. jūlijā atklāšanas koncertā Tartu 
stadionā Latvija dejoja latviešu tautas deju 
„Cūka driķos”, kas arī ir igauņiem labi 
pazīstama – publika latviešus uzņēma ar 
lielām ovācijām. Deja ir tikai 2 min. gara, 
bet iespaidi radās vienreizēji, jo horeogrā-
fija ir nepārspējama. Pirms Latvijas dejoja 
portugāļi, kuri atstaja diezgan vienmuļu 
iespaidu.

Mūsu kpelas uzdevums bija spelēt 
visiem Latvijas deju kolektīviem pavadīju-
mus lielajos koncertos, bet ielu koncertos 

spēlējām deju kolektīviem „Rīdzenieks” un 
„Dejotprieks” no Rīgas.

Kad bija brīvs laiks un nebija jāspēlē 
ielu koncertos, devāmies apskatīt un iepa-
zīt Tartu vecpilsētu, muzejus, amatnieku 
tirdziņus. Amatnieki piedavāja savus dar-
bus plašā klāstā – kalumi, pinumi, linu iz-
stradājumi, viss, ko sirds vēlas. Satikām arī 
daudz latviešu amatniekus, kas piedalījās 
tirdziņā ar saviem izstrādājumiem.

Atmiņā palicis arī brivais vakars, kad 
devāmies uz Peipusa ezeru, kur atpūtas 
namiņā muzicējām, cepām šašliku, ēdām 
līdzi paņemtos Latvijas labumus un pro-
tams, arī peldējāmies. Mājas saimniece 

cienāja ar žāvētām zivīm 
un klausījās latviešu tautas 
dziesmas.

Visu Eiropiādes laiku 
bija atvērts Forums – vieta, 
kur katra valsts sevi pārstā-
vēja ar sev raksturīgām lie-
tām – Latvijai tās bija maize, 
medus, Latvijas balzāms, 
dzērvenes pūdercukurā un 
daudzas citas lietas: bukleti 
par Latviju, Rīgu, fotoizstā-
des par deju kolektīviem. 

Tartu šajās dienās ska-
nēja daudzu tautu valodas, 
melodijas. Nebija tādas 
ielas vecpilsētā, kur nede-
jotu kāds deju kolektīvs 
vai nedziedātu folkgrupas. 
Koncerti notika arī baznīcās. 
Protams, katru vakaru lielajā 
laukumā notika nakts balles 

līdz plkst. 02.00, kad varēja iemācīties citu 
tautu tautas dejas, iepazīties ar citu valstu 
mūziķiem, kultūrām. 

Mūsu kapelai visvairak iznāca drau-
dzēties ar Lietuvas, Austrijas, Vācijas mū-
ziķiem.

Eiropiādes noslēguma dienā, 24.jūlijā, 
4 stundu ilgā gājienā devāmies no Tartu 
Universitātes uz Tartu stadionu, protams, 
kapellām spēlējot un deju kolektīviem de-
jojot, saņemot igauņu tautas atbalstu, ap-
plausus, saucienus – kas visus vienoja un 
stiprināja mūsu kaimiņu draudzību.
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Noslēguma koncerts 24. jūli-
ja vakarā ar deju „Pērtiņš” jeb tau-
tā saukto „Skroders sēž uz aku” 
atkals pārsteidz visus skatītājus. 
Latvija sevi parādīja kā nepārspē-
jamu valsti ar deju tradīcijām. 

Kapela „Spēlētprieks” ir sevi 
pierādījusi ar lielisku sniegumu 
valsts mērogā jau otro gadu. Pa-
teicoties Eiropiādei 2010. gadā 
Italijā – Bolzano pilsētā, radās 
doma organizēties mūziķu gru-
pai, kuri savā brīvajā laikā grib 
ne tikai uzspēlēt, bet arī paceļot 
pa pasauli, iepazīties ar citiem 
mūziķiem, dejotājiem, mācīties saprasties, 

gūt 18 dejas – kas nemaz nav tik 
maz. Jāsaka paldies visiem kape-
las dalībniekiem par izturību – Jā-
nim Bisānam (Ābeļi), kas ne tikai 
spēlēja ģitāru, dziedāja, bet arī 
mūs ar savu busiņu nogādāja Tar-
tu, Ivetai Bērziņai (Ābeļi) dziedātā-
jai, perkusīvo instrumentu spēlē-
tājai, Daigai Galviņai (Aizkraukle) 
flautistei, Līgai Butānei (Aizkrauk-
le) lieliskajai vijolniecei. 

Vēlreiz atmiņās no Tartu 
pakavējoties:

Aīda Bikauniece, 
(Dignāja) akardeoniste un 

„Spēlētprieks” kopā vācēja
saorganizēties vēl kaut kam nebijušam. 

Gatavojoties Eiropiādei vajadzēja ap-

Zemkopības ministrija aicina Latvijas 
lauksaimniekus pievērst uzmanību tam, ka, 
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem no 
akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāz-
eļļu), ko izmanto lauksaimniecības produk-
cijas ražošanai, lauksaimniecības zemes ap-
strādei un meža vai purva zemes apstrādei, 
kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī 
zemes apstrādei zem zivju dīķiem, līdz ar to 
dīzeļdegvielu, kurai tiek piemērots akcīzes 
nodokļa atbrīvojums, lauksaimnieks var iz-
mantot lauksaimniecības produkcijas ražo-
šanai, kas ir:

1. zemes apstrāde (aršana, kulti-
vēšana u.c. zemes apstrādes darbi), kul-
tūraugu sēja un stādīšana, sējumu kopšana 
(miglošana, mēslošana, vagošana), ražas 
novākšana un nogādāšana līdz kaltei un/vai 
glabāšanas vietai;

2. lopbarības sagatavošana, nogā-
dāšana līdz glabāšanas vietai un izdale, 
ūdens piegāde ganībās un novietnēs, kūts-
mēslu krātuves uzturēšana un kūtsmēslu 
izkliedēšana.

Bezakcīzes dīzeļdegvielu nedrīkst iz-
mantot produkcijas transportēšanai ārpus 
saimniecības uz realizācijas vietu, t.i., grau-
du vai dzīvnieku transportēšanai pircējam, 

uzpircējam u.tml., kā arī bezakcīzes dīzeļ-
degvielu nedrīkst izmantot vieglajās automa-
šīnās.

Valsts ieņēmumu dienests, veicot saim-
niecībās pārbaudes par bezakcīzes dīzeļ-
degvielas izlietojumu, pārbaudi veiks arī par 
grāmatvedības uzskaiti par saimniecisko 
darbību un grāmatvedības dokumentiem. 

Zemkopības ministrija jau informēja, ka, 
ņemot vērā lauksaimniecības produkcijas 
ražotāju intensīvo darbu vasaras mēnešos 
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. 
gada 3. maija noteikumiem Nr. 344 „Kārtība, 
kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdeg-
vielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības ze-
mes apstrādei un meža vai purva zemes ap-
strādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, 
kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, 
Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz šā gada 
15. augustam piešķirs nākamo dīzeļdegvie-
las, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvoju-
mu, apjomu – 30 litrus par vienu atbilstošās 
platības hektāru. Līdz ar to uz šā gada 15. 
augustu būs piešķirti 80 (50+30) litri par vie-
nu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma 
piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2011. 

Aktuāla informācija lauksaimniekiem par bezakcīzes 
dīzeļdegvielas izmantošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Jēkabpils nodaļas rīkotais piere-
dzes apmaiņas brauciens Sekmīga akvakultūras saimniecību pieredze Vidzemē.

Norises vieta: Vidzeme – Madonas novads, Vecpiebalgas novads, Priekuļu novads.
Datums: 20.09.2011.

Laiks Maršruts Saturs Lektors
10:00 –
12:00

Madonas nov., 
Liezēres pag., 
z.s. „Mežvidi’’

Zivju audzēšanas pieredze z.s. „Mežvidi’’
Sekmīga akvakultūras un tūrisma attīstība

Ilmārs un Ingrīda 
Šķēles, z.s. „Mežvidi” 
īpašnieki

12:30 – 
13:00

Vecpiebalgas 
nov.,
Vecpiebalga

Zivsaimniecības attīstības un ezeru apsaim-
niekošanas pieredze Vecpiebalgas nov.
Neliela ekskursija pa Vecpiebalgu

Benita Zvejniece, 
Vecpiebalgas nov. 
lauku attīstības spec.

14:00 – 
14:30

Veselavas pag., 
z.s. „Brīvnieki”

Pusdienas

14:30 – 
16:30

Priekuļu nov., 
Veselavas pag., 
z.s. „Brīvnieki”

Zivju un vēžu dīķu ierīkošana, dīķu sistēmas
Ūdenskrātuvju apsaimniekošana Akvakultū-
ras dažādošanas iespējas 

Andris Actiņš
z/s „Brīvnieki” īpaš-
nieks

Pieredzes apmaiņas brauciens lauksaimniekiem
Pieredzes apmaiņas brauciens ir bez-

maksas. Izbraukšana no Jēkabpils autoos-
tas plkst.8:00. Pieteikties līdz 10. septem-
brim. Pieteikšanās un sīkāka informācija: 
t. 65207071, 26511259 vai anitaputka@
inbox.lv 

Z.S. „Mežvidi” ir labās prakses saim-
niecība gandrīz visās laukos attīstāmajās 
nozarēs.

Zivsaimniecība, tūrisms, biškopība un 
mežsaimniecība ir tie četri vaļi, uz kuriem 
balstās „Mežvidu” tagadne un nākotne, te 
var mācīties, ko iespēj cilvēks, ja viņam dota 
prasme saskatīt. Ar attapību un čaklu darbu 
radies apbrīnas vērts saimniekošanas mo-

gada 30. oktobrim. Atbalsta pretendenti par 
to tiks informēti.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvoju-
mu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģis-
trējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Sa-
raksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek 
aktualizēts un publicēts LAD mājas lapas 
www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.

LAD atkārtoti izvērtēs un piešķirs dīzeļ-
degvielas daudzumu deklarēto un apstip-
rināto lauksaimniecības zemju apstrādei, 
neprasot minimālos ieņēmumus no lauk-
saimnieciskās darbības lauksaimniekiem, 
kuri ir pieteikušies dīzeļdegvielas limita pie-
šķiršanai līdz š.g. 1. jūnijam un atbilst vienai 
no šīm prasībām:

1. ir sākuši saimniecisko darbību un 
reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā laika posmā no 2010. 
gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam;

2. 2011. gadā pirmo reizi deklarējuši 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā 
platību maksājuma saņemšanai 2010./2011. 
saimnieciskajā gadā.

Atgādinām, ka 2011. gadā pieteikšanās 
2011./2012. saimnieciskā gada bezakcīzes 
dīzeļdegvielai notika līdz 2011. gada 1. jū-
nijam.
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Vairs Tevis nav –  tā ļaudis teic,
Un putns kliegs, pār kapu diedams,
To čukstēs vējš, tev garām skriedams
Un pelēks skums pēc Tevis lauks,
Kas Tavu sviedru lāsi dzēris...

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:
Berta Lielā Zasas pagastā 
04.06.1919. – 08.07.2011. 

Jānis Eriņš Zasas pagastā 
16.06.1935. – 16.07.2011. 

Leonīds Fjodorovs Rubenes pagastā 
07.09.1951. – 19.07.2011. 

Arnolds Resnis Zasas pagastā 
01.08.1926. – 27.07.2011. 

Pēteris Setkovskis Rubenes pagastā 
27.06.1936. – 20.08.2011. 

Jermolajs Podskočijs Ābeļu pagastā  
01.08.1938. – 20.08.2011. 

Vija Tomiņa Dunavas pagastā 
14.10.1960. – 22.08.2011.

Taisija Kuzmiča Ābeļu pagastā 
20.09.1948. – 27.08.2011.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Vasaras periods projektā „Zināšanas 
un iespējas”  tika veltīts radošām lietām – ja 
pavasarī noritēja mācības interešu aizstāvī-
bas, darba organizācijas, juridiskajos jautā-
jumos, tad jūlija mēnesī – uzņēmām viesus 
no Invalīdu sporta kluba „Optimists” un da-
lījāmies ar viņiem savā pieredzē radošo pa-
sākumu organizācijā, lai arī viņi varētu da-
žādot savu darbību – ne tikai sportot, bet arī 
nodarboties ar dažādiem mākslas veidiem. 

Tūlīt pēc „Siena dienu” plenēra noslē-
guma – no 4. līdz 6. jūlijam – organizējām 
floristikas un siena skulptūru veidošanas 
nodarbības arī „Optimista” biedriem. Šo-
brīd, augusta mēnesī, ir uzsākta otrā pro-
jekta publicitātes semināra organizēšana. 
Plānots, ka seminārs notiks septembra 
otrajā pusē, un  tā programmā iekļausim 
arī sadraudzības spēles starp „Optimista” 
biedriem un Jēkabpils novada sportistiem. 
Tāpat – gatavojam programmas  turpmāka-
jam apmācību nodarbību periodam. 

Savukārt, projekta „Mana zeme. 
Mana dzīve. Mans mantojums” ietvaros 
pie mums, Kaldabruņas skolā, no 1. līdz 5. 
augustam ap 30 bērni pulcējās nometnē 
„Radītprieks”. Nometnes programma bija 
tiešām piesātināta – gatavojām vitrāžas zā-
les logiem, veidojām no māla, gleznojām 
uz koka dēlīšiem, kausējām stikliņus, strā-
dājām ar dabas materiāliem. Tapa vasaras 
dienasgrāmata un „Ūdenszīmju” karoga 
skices, kā arī – Ligzdiņas sapņu putniņiem, 
kurās līdz nākamajai vasarai glabāsies bēr-
nu sapņi un vēlēšanās. Un tad – varēsim 
pārbaudīt, kas piepildījies... Nedaudz laika 
palika arī izklaidei – skaistā, saulainā dienā 
visi devāmies uz ezeru.

Šajā mēnesī radoši bija ne tikai bērni 
– 5. augustā uz nodarbību „Stils un mode” 
pulcējās Māmiņu kluba dalībnieces, savu-
kārt 9. un 10. augusts tika veltīts dekupāžas 
tehnikas apgūšanai. Un, jāatzīmē, ka kluba 
apmeklētāju loks pieaug, un mūsu nodarbī-
bas aizvien biežāk sāk apmeklēt arī kaimiņu 
novadu cilvēki.

Vēl viena svarīga šī mēneša aktualitāte 
– novadpētniecības ekspozīcijas veidoša-
nai sākam apkopot senlietas. Un vēlamies 
pateikt paldies ziedotājiem – Agrai Ozoliņai, 
Indrai Zvirgzdiņai, Dzidrai Rubiķei, Laimo-
nim Jankovskim. Taču, it īpaši – Jānim Jur-
ķim, kurš ar savu transportu un lielu entuzi-
asmu palīdzēja un joprojām palīdz senlietu 
nogādāšanā uz Kaldabruņas skolu.

Jau augusta sākumā saņēmām ziņu no 
Lauku atbalsta dienesta par to, ka apstip-
rināts mūsu biedrības projekts „Jumta se-
guma vienkāršota renovācija Kaldabruņas 
skolas ēkai”. Tas nozīmē – būsim zem jau-
na jumta vēl šogad! Projekta īstenošanai 
piešķirti Ls 9996,40, no kuriem 90% finansē 
ELFLA un 10% kā līdzfinansējums ir piešķirti 
no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Paldies atbalstītājiem! Jumta 

Biedrībai „Ūdenszīmes” darbīga vasara

nomaiņas darbus plānojam sākt oktobrī, 
kad stārķi būs aizlidojuši,  tos veiks SIA „J 
– Būve”, kas arī iepriecina, jo ar šo uzņēmu-
mu veiksmīgi sadarbojāmies jau remontējot 
virtuvi. Tas  rada patīkamu pārliecību par to, 
ka jumts būs skaists un kvalitatīvs. 

Pie tam – mūsu jaukās meitenes – An-
nija Tomāne un Lelde Valaine, kuras strādā 
biedrībā Jauniešu darba prakses ietvaros, 
nupat ir saņēmušas sertifikātus par angļu 
valodas apguvi. Daudzas vasaras dienas 
tika pavadītas kursos Aknīstē pie  skolotā-
jas Skaidrītes Medveckas, kura mācījusi ne 
tikai angļu valodu, bet arī – daudzas lietas 
par dzīvi, starptautiskiem projektiem un va-
lodas praktisko pielietojumu. Nav nekādu 
šaubu par to, ka valodas zināšanas abām 
meitenēm noderēs, taču – ir mazliet žēl, ka 
viņu prakses laiks „Ūdenszīmēs” jau tuvo-
jas noslēgumam. Ceram, gan, ka nešķirsi-
mies pavisam, vismaz – nākamajās Siena 
dienās gan Lelde, gan Annija būs klāt ar 
skaistu ideju kādai skulptūrai un čaklām ro-
ciņām visiem sīkajiem darbiņiem.

Ieva Jātniece

delis. Uz Linkas upītes kaskādi veido septiņi 
dīķi, kas kopumā aizņem apmēram 60 hek-
tāru, uzcelta pamatīga zivju māja meliorāci-
jas novadgrāvī.

Arī „Mežvidu” drava pārsteidz ar nepa-
rastumu un izdomu. Kalna galā ābeļu, vītolu 
un pūpolkoku aizvējā uzbūvēta, kā saim-
nieki smejot saka, bišu ferma. Gaišajā koka 
ēkā zem jumta rindā novietoti 40 stropi ar 
skrejām uz dienvidu pusi.

Z.S. „Brīvnieki” ir izveidoti 15 dīķi, kur 
kritums no augšējā līdz apakšējam ir 14 
metru. „Brīvnieku” saimnieks apmeklējuma 
laikā iepazīstinās brauciena dalībniekus ar 
dīķu sistēmām, audzējamām zivju sugām 
un to saderību, biežāk sastopamajām 
problēmām un to risinājumiem. Prasmīgais 
saimnieks audzē arī mežu, nodarbojas ar 
lopkopību, biškopību, pielieto bioloģiskās 
metodes augkopībā, kopumā apsaimnieko-
jot 250 hektāru lielu zemes platību, piestāt 
aicina Zemnieku spēka akmens – piemiņas 
zīme latviešu zemnieku drosmei, apņēmībai 
un izlēmībai, vēstures brīžos aizstāvot savu 
tautu un zemi. Akmenī iekalti gadskaitļi – 
1841. un 1997. Tad zemnieki stājās pretī va-
rasvīru īstenotajai politikai lauksaimniecībā. 

Lelde un Annija ar sertifikātiem.

Dekupāžas nodarbības.



2011. gada 6. septembris12

Tik katram laimes bija, 
Cik ielika šūpulī, 
Cik kuram māmuliņa 
Maziņam iedziedāja.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlijā reģistrēta 1 dzimšana:

Justīne Zasas pagastā.

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņu audzinot!

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” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi septembrī

Ābeļu pagasts
01.09. plkst. 9.00 Ābeļu pamatskolā Zi-
nību dienas pasākums
02.09. plkst. 22.00 Ābeļu tautas 
namā balle „Paliec sveika vasariņa...”             
Spēlē: grupa „Galaktika”
23.09. plkst. 14.00 Ābeļu tautas namā  
Miķeļdienas pasākums sadarbībā ar 
Ābeļu pamatskolas folkloras kopu „Mi-
kālēni”

Dunavas pagasts
18.09. plkst. 16.30 Dunavas skolas tra-
dīciju zālē Dvietes kultūras nama drama-
tiskā kolektīva izrāde 
Danskovīte „Ontons i Anne”

Leimaņu pagasts
25.09. plkst. 14.00 Leimaņu tautas 
namā Sēlpils kultūras nama dramatiskā 
kolektīva jautra luga ar dancošanu. Ju-
kums Palevičs „Preilenīte”

Rubenes pagasts
14.09. plkst. 13.00 Rubenes kultūras 
namā interešu kopas „Gardēdis” tema-
tisks pasākums „Vasaras veltes ziemai”
23.09. plkst. 22.00 Rubenes kultūras 
namā balle. Spēlē grupa „Titāniks”
30.09. plkst. 12.00 Rubenes kultūras 
namā Jēkabpils novada senioru pasā-
kums veltīts starptautiskajai veco ļaužu 
dienai. Viesi – Gulbenes novada Lejas-
ciema kultūras nama senioru jauktais 
ansamblis „Satekas”
Informācija par pasākumu un pieteikša-
nās uz vietas pagastu pārvaldēs vai pie 
kultūras darbinieka līdz 26.09.

Zasas pagasts
01.09. plkst. 10.00 Zinību diena
09.09. plkst. 22.00 Zasas kultūras namā 
diskotēka
16.09. plkst. 15.00 Zasas kultūras namā 
A. Skujiņas dzejas izrāde 
„Labvakar, es esmu Austra” 
Piedalās Zasas kultūras nama amatier-
kolektīvu dalībnieki
22.09. no plkst. 9.00 līdz 17.00 
A/c „Rūme” Latvijas – Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas 
atvērto durvju diena

 Septembrī Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē izstāde „Sēļi – portreti”

 12.09.  – 23.09. Kalna pagastā 
bērnu zīmējumu izstāde „Mana mīļākā 
dzejoļu grāmata”

01.09. – 05.09. pie Leimaņu tautas 
nama zinību dienai veltīta izstāde ”Sa-
runas ar ziediem”

29.09. – 05.10. Leimaņu tautas 
namā izstāde „Miķelītis bagāts vīrs”

12.09. – 19.09. Ābeļu tautas namā 
ražas izstāde „ Nāk rudens sētiņā...”

 Dzejas dienu pasakumi 
Raina muzeja „TADENAVA”

09.09. plkst. 14.00  Raiņa dienas Ta-
denavā

Aicināti piedalīties literāti: Lūcija Ķu-
zāne, Andris Grīnbergs, Māris Salējs, Ro-
nalds Briedis

LR kultūras ministres Sarmītes Ēlertes 
priekšlasījums „Rainis. Latvija. Sapnis.”

VA MMA direktores Ritas Meinertes 
priekšlasījums „Dzejnieks un viņa muzejs 
21. gadsimtā”

23.09. plkst. 14.00 „Dzejas prieki”
Aicināti piedalīties literāti: Inese Zan-

dere, Inga Gaile, Kārlis Vērdiņš, Vidvuds 
Medenis

plkst. 17.00 „Noskaņas”
Aicināti piedalīties literāti: Inese Zan-

dere, Inga Gaile, Kārlis Vērdiņš, Vidvuds 
Medenis. Mūziķis Jēkabs Nīmanis

A. Skujiņas dzejas teātris „Labvakar, 
es esmu Austra”. Zasas kultūras nama 
amatierkolektīvi

Trešdien, 14. septembrī, plkst. 14.00 
Kalna pagastā pie Doktorāta ēkas 

Svinīgs pasākums veltīts 
Aleksandra Grīna piemiņai 

Pasākums notiks LPS projekta 
„Mežu dienas 2011” ietvaros 

Labvakar, es esmu Austra!
Ar šādu nosaukumu Zasas kultūras namā 

šā gada 16. septembrī plkst. 15.00 notiks dze-
jas izrāde, veltīta Austras Skujiņas atcerei.

Dzejnieces Austras Skujiņas uztveres 
ziņā vienkāršā, bet dziļi cilvēciski izjustā dzeja 
kļūst arvien vajadzīgāka mūsdienu pretrunu 
sašķeltajā sabiedrībā.

Ne velti Rīgas un Daugavpils teātros ir 
skatuviskas versijas par dzejnieces romantis-
ko personību un viņas traģiski īso dzīvi. Tapu-
šas jaunas dziesmas ar dzejnieces vārdiem.

Varētu teikt – mūsdienīga, apskaužami 
populāra dzejniece, kas spēj uzrunāt līdz sirds 
dziļumiem. Caur saviem pārdzīvojumiem un 
izjūtām rosina klausītāju vai lasītāju aizdomā-
ties par sevis paša attieksmi pret dzīvi. Par dzī-
ves jēgu, personas pilnības sasniegšanu, par 
iejūtību un sapratni pret sev tuviem cilvēkiem.

Traģiska dzīves uztvere, pretrunas, kvē-
las alkas pēc laimes un gaišas mīlestības – šīs 
izjūtas ir Austras Skujiņas dzīves pavadones.

Dzejas izrādē Austru Skujiņu ļoti nosacīti 
ar mistisku pieskaņu atveido Anda Svarāne un 
Una Kukle.

Dziesmas ar dzejnieces tekstiem dzied 
Viesturs Celmārs, Ginta Audzīša muzikālais 
noformējums.

Izrādes veidotāji ļoti cer uz tikšanos ne 
tikai ar dzejas mīļotājiem.

Inārs Baltmanis, režisors

 Zasas pasta piegādes punkts aicina 
darbā pastnieku – automobiļa vadītāju 

darbam Dunavas pagastā. 
Pieteikties pa tālruni 27891947, Ingrīda 


