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Dzīvosim vienkārši

N

esen, lasot angļu rakstnieku
V.T.Kistenmahera un L.Zaiverta
grāmatu”Dzīvo vienkārši”, guvu sev
svarīgus ieteikumus, lai padarītu dzīvi
vienkāršāku, atvairītu negatīvo, atšķirtu patiesi noderīgo, orientētu sevi uz
panākumiem. Domāju, ka arī jums,
cienījamie lasītāji, būs interesanti izlasīt šos padomus.
Padomi vienkāršai un bezrūpīgai
dzīvei sakārtoti noteiktā secībā. Viens
no svarīgākajiem ir laiks – dalīt darbus,
veselībā – trenēties, rūpēties par sevi,
bet neizlutināt sevi, attiecībās – līdzsvarot esošās un vēlamās attiecības,
partnerattiecībās – pieķerties, bet
nekļūt atkarīgam, pašnovērtējumā –
mīlēt, cienīt un vienkārši uzdrīkstēties
dzīvot.
Ir sācies krāsainais un brīnišķīgais
rudens laiks. Šis laiks ceļ spārnos vasaras bezbēdībā sakuplojušos zarus,
pamazām iztukšojot to lapu krājumus,
atdodot lapas vējiem – pa vienai, tad
saujām, tad klēpjiem, un pamale kļūst
caurskatāmāka.
Arī mēs varam sākt izvērtēt, kā ir
sākusies saimniekošana jaunajā novadā. Vai saņemam to, ko gaidījām?
Cilvēku dzīve novadā rit savu
gaitu, un gribas ticēt, ka rudens lapu
zelts dos dvēselei spārnus un iedvesmu
lieliem darbiem.
Aktualitātes
* Dzīvosim vienkārši
* Sociālajā dienestā rit spraigs
darbs
* Iespējas kļūt par stipendiātiem
* Informācija lauku saimniekiem
* Izglītība - mūsu nākotnes galvenā vērtība
* Strādāsim mūsu novada labā
Novada domē
* 27.augusta domes sēdes lēmumi
* 7.septembra ārkārtas domes
sēdes lēmumi
* Pļaviņu novada domes 2009.
gada 31. jūlija saistošie noteikumi nr.1 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums” (pielikumā)
* Pļaviņu novada domes 2009.
gada 31. jūlija saistošie noteikumi nr.2 „Par Pļaviņu novada
sociālajiem pabalstiem, to piešķiršanas kārtību” (pielikumā)
Izglītība
* Jauniešu iniciatīvu centram
”Ideja” gada jubileja
Bez pagātnes nav nākotnes
* Ritma un ritms
Vārds uzņēmējiem
* Krīzes laiks paver jaunas iespējas
Kultūra
* Pļaviņas apciemo Sandra
Kalniete
* 1.septembris kā dzintara lāsīte
* Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Pasākumi oktobrī.
Pļaviņu novada kultūras centrā
* Gudrais zobiņš
* Adīšanas radošā darbnīca
* Aicina jaunus dalībniekus
2009./2010. gada mākslinieciskās pašdarbības sezonā
Tūrisma centrā
* Foto izstāde „Pļaviņu novads
šodien”
* Par Bebrulejas piemiņas akmeni
Sports
* Latviešu sporta dzīve ārzemēs
Apsveikumi. Pateicības.
Sludinājumi. Informācija

bezmaksas

Aktualitātes
A. Lasmane

Sociālajā dienestā rit spraigs darbs

K

opš šī gada 1.septembra ir izveidots Pļaviņu
novada Sociālais dienests, par tā vadītāju ir
apstiprināta Valentīna Babre, tādēļ aicināju viņu
uz sarunu par turpmākajām iecerēm.
Kā turpmāk tiks organizēts darbs Pļaviņu novadā?
Pļaviņu novada dome, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, ir izveidojusi novada Sociālo dienestu, kas nodrošina
Pļaviņu novada iedzīvotājiem sociālo palīdzību
un sociālo pakalpojumu sniegšanu – materiālu
vai morālu atbalstu personai, kura nespēj nodrošināt sevi vai savu ģimeni un patstāvīgi tikai
ar saviem spēkiem pārvarēt radušās sociālās
grūtības un kurai, aktīvi līdzdarbojoties, ir vēlēšanās mainīt savu pašreizējo dzīves situāciju.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālo atbalstu krīzes situācijā nonākušām
trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu

P

to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Kādus pabalstus piešķir Pļaviņu novada
Sociālais dienests?
Novadā tiek izstrādāta vienota pabalstu
sistēma. Katrā pašvaldībā strādās sociālie darba speciālisti. Novada iedzīvotāji varēs griezties
pie sociālajiem darba speciālistiem gan pārvaldēs, gan novada domē. Lēmumi tiks pieņemti
dienestā atbilstoši likumdošanai.
Pļaviņu novada Sociālais dienests darbosies saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, „Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības
likumu”, saistošajiem noteikumiem „Par Pļaviņu
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem, to
piešķiršanas kārtību”.
Materiālo un sociālo palīdzību varēs saņemt ģimenes, kuras atbilst trūcīgās ģimenes
statusam. Pašvaldībā arī tiks sniegti mājas aprūpes pakalpojumi, dažādas konsultācijas, būs
iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus, sociālo rehabilitāciju, pakalpojumus ārpusģimenes

aprūpes iestādēs.
Ar 1. oktobri stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. „2 Par Pļaviņu novada sociālajiem
pabalstiem, to piešķiršanas kārtību”. Obligātie
valsts pabalsti: garantētā minimālā ienākuma
pabalsts (bērniem Ls 45 mēnesī, pārējiem - Ls
40); dzīvokļa pabalsts; pabalsts bāreņiem.
Kur, kad un pie kā var griezties iedzīvotāji, ja nepieciešama dienesta palīdzība?
Sniedzot palīdzību, Sociālais dienests sadarbojas ar Valsts Nodarbinātības dienestu, kur
bezdarbnieki (kam nav nekādu ienākumu) varēs
saņemt stipendijas. Stipendijas apmērs ir Ls
100,- mēnesī.
Varbūt vēl ko vēlaties teikt?
Daudzu problēmu risināšana ir komandas
darbs, un šeit piesaistām skolas pedagogus,
ārstus, policiju. Strādājot komandā, vieglāk motivēt klientu mainīties un problēmu var atrisināt
īsākā laika periodā.
Uzsākta sociālās mājas projekta izstrāde.
Paldies par sarunu!
Lai iecerētais īstenotos!

Informācija lauku saimniekiem

ļaviņu novadā darbu ir sākusi Valsts Lauku
tīkla Pļaviņu novada lauku attīstības speciāliste Inese Eiduka. Tautā šis amats ir ieguvis
nosaukumu - zemnieku konsultants. Tāpat kā
pirms reformas pie konsultantes varēs iegūt
jaunāko informāciju par aktualitātēm Lauku
attīstības programmās, Valsts Lauku tīkla pasākumiem, Lauku attīstības biroja piedāvātajām
apmācībām un informatīvajām dienām. Pie
Ineses Eidukas varēs griezties arī pēc konsul-

tācijām nodokļu jautājumos, dažādu atskaišu
aizpildīšanā, kas saistītas ar iepriekšējo projektu realizāciju, kā arī par platībmaksājumu
iesniegumu aizpildīšanu un iespējām realizēt
jaunus projektus savas saimnieciskās darbības
uzlabošanai un paplašināšanai.
Pagaidām Lauku attīstības speciālistes
darba telpas atrodas Pļaviņu novada, Vietalvas
pagasta pārvaldē, bet ar laiku tiks nodrošinātas
arī apmeklētāju dienas Aiviekstes un Klintaines

pagastu pārvaldēs.
Pieņemšanas laiki:
darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.00.
Ārpus pieņemšanas laika par jums interesējošiem jautājumiem var zvanīt pa tālruni
29255047 un rakstīt uz e-pastu
ineseeiduka@one.lv
Inese Eiduka

Iespējas kļūt par
stipendiātiem

P

ļaviņu novada dome ir iesaistījusies Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākumā „Apmācība
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja
darba devējs ir pašvaldība”, kurš tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros.
Laikā no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada
beigām Pļaviņu novada iedzīvotājiem plānots
izveidot darba praktizēšanas vietas. Pļaviņu
novada pašvaldība 2009. gadā nodrošinās
45 darba praktizēšanas vietas: Aiviekstes
pagastā – 10, Klintaines pagastā – 6, Pļaviņās – 11, Vietalvā – 18.
Bezdarbnieki galvenokārt strādās kā
sētnieki, palīgstrādnieki, kapu uzraugi, labiekārtojot novada teritoriju, sakopjot mežus,
ceļus pilsētā un pagastos. Darbam pašvaldībā bezdarbniekus norīkos NVA Aizkraukles
nodaļa, bet līgumu ar viņiem slēgs Pļaviņu
novada pašvaldība. Bezdarbnieki, kuri vairs
nesaņem bezdarbnieka pabalstu un vēlas
strādāt kādā no pašvaldības nodrošinātajām
darba praktizēšanas vietām, tiek aicināti pieteikties reģistrācijai NVA Aizkraukles nodaļā.
Bezdarbniekiem par pilna laika darba
praktizēšanu (40 stundu nedēļā) ik mēnesi
tiks maksāta stipendija 100 latu apmērā.
Bezdarbnieka statuss tiks saglabāts, bet
nodokļu maksājumi, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas no stipendijas summas
netiks veiktas.

Izglītība – mūsu nākotnes galvenā vērtība
A. Lasmane

„Bez atbildības par savām domām,
vārdiem un darbiem nav personības, ir tikai
persona, pie tam vāja un mazvērtīga. Vienīgi cilvēka griba ir tā, kas cilvēku ceļ, ved
viņu pretim pašpiepildīšanai, dara viņu par
personību”. /P.Dāle/

T

ā ir teicis izcilais latviešu filozofiskās domas veidotājs. Ir sācies jaunais mācību
gads skolā, skola ir atguvusi savu vēsturisko nosaukumu, šobrīd tā ir Pļaviņu novada
ģimnāzija, tādēļ par aktuāliem jautājumiem,
izglītības reformām un sagaidāmo nākotni
uz sarunu aicināju Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoru, deputātu Vladimiru Samohinu,
kurš skolu vada kopš 2008.gada janvāra.
Lūdzu, īsi novada iedzīvotājus iepazīstiniet ar sevi!
Esmu dzimis 1959. gada 8. septembrī, mācījies Taurupes vidusskolā, beidzis
Daugavpils Pedagoģisko institūtu, fizikas
un matemātikas fakultāti, ir ģimene, labprāt
spēlēju hokeju un futbolu, aizraušanās ir
modernās tehnoloģijas.
Vai var teikt, ka jaunajā mācību gadā
izglītība mūsu novadā būs prioritāro
nozaru sarakstā salīdzinājumā ar citām
sfērām?
Kamēr vien strādāšu par Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoru, izglītība Pļaviņu
novadā būs prioritāte.
Vai pārmaiņas izglītības sistēmu noturēs līdzsvarā, vai arī būs zaudējumi?
Domāju, ka pārmaiņas administratīvajā
aparātā jau bija vajadzīgas sen, jo nebija,
no kā prasīt atbildību. Izglītības sistēmai
valstī nav ilgtermiņa stratēģijas, jo ar katras
jaunas personības parādīšanos izglītības
ministra amatā mainās prioritātes izglītības
sistēmā valstī kopumā.
Kas katram no visu līmeņu izglītības
darbiniekiem būtu darāms, lai atjaunotu
daudzpusīgu, harmonisku sadarbību ar

skolēnu ģimenēm, pašvaldību, uzņēmējiem?
Lai atjaunotu daudzpusīgu, harmonisku
sadarbību ar skolēnu ģimenēm, pašvaldību,
uzņēmējiem, ir svarīga līdzatbildība jaunā
cilvēka izglītošanā, attīstīšanā, pilnveidē
ne tikai skolā, bet arī sabiedrībā, jāpalielina
vecāku loma. Ja katrs izglītības darbinieks
veiktu pienākumus, kas uzticēti, sadarbība
veidotos laba. Ir svarīgi veidot sadarbību
ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, rīkot
uzņēmēju dienas, kur viņi dalītos pieredzē.
Svarīgi būtu neskaust citus, bet atbalstīt, lai
kopīgi varētu paveikt iecerēto.
Kādu Jūs redzat novada ģimnāzijas
nākotni?
Triju gadu garumā redzu mūsu skolu kā Pļaviņu Valsts ģimnāziju. Taču, lai to
sasniegtu, ir noteikti būtiski kritēriji - skolēnu skaits 150, kvalitatīvi izglītības rādītāji,
maksimāli apmierinātas skolēnu vajadzības
pēc interešu izglītības nodarbībām, kultūras
un masu pasākumiem, sporta aktivitātēm.
Skolu redzu kā vienu no vadošajām izglītības iestādēm valstī.
Kādi ir ģimnāzijas mācību rezultāti?
Droši vien ir absolventi, ar kuriem varat
lepoties.
Ir labi mācību darba rezultāti. Gada
beigās visvairāk bija optimālu vērtējumu (no
6 līdz 8) - 52% no visiem iegūtajiem vērtējumiem, 34% vērtējumu ir viduvēji (4 un
5), 9%vērtējumu ir augsti (9 un 10), un5%
vērtējumu ir vāji (mazāk par 4). Tāpat ir labi
rezultāti centralizētajos eksāmenos. Šogad
mūsu skolēni ieguva divpadsmit A līmeņa

vērtējumus. Tos ieguva angļu valodā - Pēteris Ņikiforovs, ķīmijā - Anita Šķinuma, krievu
valodā - Renāte Zaltāne un Margarita Purvinska, vācu valodā - Līga Langenfelde, matemātikā - Jānis Zaikovs un Signe Gravāne,
vēsturē - Iveta Soņeca, Pēteris Ņikiforovs un
Laila Gutke, latviešu valodā un literatūrā Kristīne Kaļva un Pēteris Ņikiforovs. Kopumā
augstie A, B un C līmeņi veido 72,5% no visiem iegūtajiem līmeņiem.
Lepojos ar Pēteri Ņikiforovu, Kristapu
Medni, Renāti Smeķi, Kasparu Zaltānu, Anitu Šķinumu.
Kādi bērni izvēlas jūsu skolu?
Skolu izvēlas vietējie novada iedzīvotāji,
taču ir arī skolēni no Kalsnavas. Tas liecina
par to, ka jābrauc un jāprezentē sevi visa
mācību gada garumā. Tādēļ aicinu ikvienu
līdzdarboties šajā darbā, lai skolēni vēlētos
mūsu skolā mācīties.
Ja Jūs būtu Izglītības un zinātnes ministrs, ko Jūs noteikti izdarītu, ko noteikti
nedarītu?
Pirmkārt, veidotu izglītības politiku
kopumā, otrkārt, pētītu, analizētu nepieciešamību pēc attiecīgajām specialitātēm
augstskolās, norādot prioritātes, līdz ar to
augstskolās uzņemtu pēc nepieciešamības,
treškārt, atstātu 2-3 aģentūras, ceturtkārt,
ieviestu e-dokumentācijas apriti.
Noteikti nedarītu: nemētātos ar kadriem,
nebrauktu bezjēdzīgos komandējumos, nediktētu uzdevumus izglītības iestādēm, bet
gan ņemtu vērā vadošo izglītības speciālistu
viedokli. Likvidētu dažādas inspekcijas, lai
būtu mazāk birokrātijas.
Kā vērtējat Latvijas izglītības sistēmu
un kā raugāties uz skolotāju algu ievērojamu samazinājumu?
Uzskatu, ka Latvijas izglītības sistēmā
valda haoss, skolotāju algas samazinājums
ir nepamatoti liels.
Kas noteikti būtu „jāiemācās”, „jāpārmācās” pedagogiem?
Jāiemācās obligāti viena svešvaloda,
maksimāli jālieto tehnoloģijas, obligāta ir

datorprasme ne tikai lietotāja līmenī. Uzskatu, ka pārmācīties varētu kaut ko radniecīgu
esošajai specialitātei.
Vai, Jūsuprāt, pedagogiem ir motivācija audzināšanas darbu veikt inovatīvi?
Domāju, jā, jo pretējā gadījumā zūd
saikne skolotājs-skolēns.
Lai pedagoģiskā darbība būtu kvalitatīva, svarīgi ir zināt, cik vienoti un
pedagoģiski korekti izprotam izglītības
mērķi un tam atbilstīgo sasniedzamo rezultātu. Cik skaidri šobrīd šie mērķi, kāda
ir skolotāja, skolēna, vecāku atbildība?
Šobrīd izglītības mērķi nav skaidri, vecāku līdzatbildība pedagoģiskajā darbībā ir
minimāla un rezultāti bez vienotas līdzatbildības nav iespējami.
Sabiedrībā daudz debatē par mācību satura un darba formu pēctecību
visos izglītības posmos. Kā šo problēmu
izjūt/ neizjūt ģimnāzijas pedagogi?
Domāju, ka daudzos priekšmetos,
īpaši eksaktajos, tā nav iespējama, jo, lai
skolēns pietiekošā līmenī pārbaudītu savas
zināšanas, skolās nav pietiekamas materiāli
tehniskās bāzes, trūkst zinātniski tehniskas
laboratorijas.
Skolēnu brīvprātīgais darbs savas
skolas labā. Kā to vērtējat?
Brīvprātīgo skolēnu darbu vērtēju pozitīvi, jo tādējādi skolēni mācās veidot savu
sabiedrisko un praktisko dzīvi, kā arī apliecina savas prasmes, iemaņas, līdzatbildību
skolas tēla spodrināšanā.
Viens no Eiropas Savienības izglītības uzdevumiem ir realizēt iekļaujošo
izglītību. Vai tā ir iespējama Jūsu vadītajā
skolā?
Jā, ir. Esam iesaistījušies projektā ”
Pļaviņu novada ģimnāzijas infrastruktūras
uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”, ir uzsākti būvniecības darbi,
ekspluatācijā objekts jānodod 1.decembrī.
>> 2. lpp. >>

Pļaviņu Ziņas
>> 1. lpp. >>

Šobrīd tiek diskutēts par jauna darba
laika uzskaites sistēmu skolotājiem, tas ir,
par 40 stundu darba nedēļu. Kāds ir Jūsu
viedoklis par to? Ko iegūs/ zaudēs pedagogs, vecāki, skolēni, skolas administrācija?
Ja darba laiks ir adekvāts 40 stundu darba nedēļai, kur darba diena sākas plkst. 8.00,
beidzas 17.00, to atbalstu, jo administrācijai,
vecākiem, skolēniem būtu vieglāk strādāt,
visi pedagogi būtu sastopami darba vietā, tas
atvieglotu dokumentāciju.
Sabiedrības pasūtījums skolai mainās. Pirms kāda laika akcents tika likts
uz jauniešu gatavību darba tirgum, šobrīd
vairāk uz jauniešu patstāvību - spēju pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību. Kā
skolā tiek veicināta skolēna patstāvība?
Skolēnu patstāvība tiek veicināta, piedāvājot viņiem dažādas interešu izglītības
nodarbības, darboties līdzpārvaldē, kā arī apmeklējot mākslas, mūzikas un sporta skolas.
Deputāti piedāvā divas iespējas - slēgt
līgumu ar kādu no izglītības pārvaldēm par
šī pakalpojuma pirkšanu vai veidot jaunu
štata vietu novadā. Kura no šīm iespējām
būtu, Jūsuprāt, optimālākā? Kāpēc?
Manuprāt, optimālākais variants būtu
pirkt pakalpojumu no kādas novada izglītības pārvaldes, izvērtējot to piedāvājumu, jo
šobrīd nezinu cilvēku, kas spētu realizēt izglītības menedžmentu.
Vasaras mēnešos ir paveikti daudzi
darbi, kas ir izdarīts? Ko vēlaties vēl paveikt šogad?
Ir paveikts ļoti daudz. Pašu spēkiem ir
labiekārtoti vairāki kabineti, koplietošanas

telpas, izveidots un iekārtots internāts. Vēlētos vēl skolai nomainīt logus, pārbūvēt skolas
priekšu, veikt renovāciju, uzlikt bruģi, sakārtot
iekšpagalmu, stadionu u.c., lai radītu pilnvērtīgus apstākļus bērnu un novada iedzīvotāju
labklājībai.
Skolai ir izveidota filiāle. Kādas ieceres ar to saistās?
Odzienas skolas filiāli redzu kā Pļaviņu
novada tūrisma un sporta kompleksu, kur
izveidots internāts, kur var rīkot dažādas
nometnes, izveidot observatoriju, iekārtot un
izveidot vides takas, treniņu bāzi sportistiem, jo uzskatu, ka novada ģimnāzija ir tādā
līmenī, lai skolēni iegūtu kvalitatīvu izglītību
un pilnvērtīgi realizētu savas spējas un vajadzības, kā arī ir izveidota kvalitatīva, mācību
procesam atbilstoša materiāli tehniskā bāze.
2010.gads ir Dziesmu un deju svētku
gads. Kādas ieceres?
Neskatoties uz finansiālām problēmām,
atbalstīsim deju kolektīvus un korus piedalīties aktivitātēs, lai kvalitatīvi sagatavotos un
piedalītos šajos svētkos. Protams, ja valstī
šie svētki notiks.
Nosauciet savu dzīves kredo!
Skats uz horizontu ar pozitīvu domāšanu
un neatlaidīgu darbu.
Darbs turpināsies, būs ikdiena un
svētki. Kādas tradīcijas vieno skolas kolektīvu?
Šajā laika posmā ir izveidojušās divas
tradīcijas, kuras iepriecina mūs un vieno. Šie
svētki ir Skolotāju diena un izlaidumi.
Ko skola piedāvā novada iedzīvotājiem?
Skola ir atvērta visiem, kas vēlas izmantot kādu no piedāvātajām iespējām. Piedāvā-

jam šādus pakalpojumus:
- apmācīt datorprasmi;
- izmantot bibliotēkā pieejamo fondu;
- izmantot internetu;
- izīrēt telpas;
- organizēt kursus u.c.
Informāciju var saņemt pa tālr.65133844
vai skolas mājas lapā www.png.edu.lv
Uz ko aicināt un ko vēlat novada iedzīvotājiem, sev?
Aicinu būt iejūtīgiem, saprotošiem, vienotiem, atbalstot citam citu. Novada iedzīvotājiem vēlu izturību, veselību, iziet no jebkuras situācijas ar optimisma dzirksti. Pats sev
vēlu vairāk laika un veselības.
Kam vēlaties pateikt paldies?
Vislielāko paldies gribu izteikt Pļaviņu
novada domei par atbalstu finanšu līdzekļu
piešķiršanā un ieceru realizēšanā.
Paldies vēlos pateikt visiem skolēniem,
kas piedalījās projektu nedēļā gaismas pils,
tas ir, skolas, tēla spodrināšanā, vecākiem
par sadarbību ar skolu, uzņēmējiem par sadarbību un atbalstu, baptistu draudzei par atbalstu, sadarbības partneriem no Vācijas Ginteram Lampenšerfam (Günter Lampenscherf)
un Peterim Langbēnam (Peter Langbehn).
Visam izglītības procesam un skolai ir
jāspēj nepārtraukti mainīties, pielāgoties jaunām prasībām, turklāt neaizmirstot realizēt
galveno izglītības mērķi - radīt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski
attīstītu, brīvu un atbildīgu, radošu kultūras
personību. Lai izdodas viss iecerētais!

ciālā budžeta ieņēmumus Ls 122769 apmērā un
izdevumus Ls 195429 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
* Apstiprināt finanšu līzinga atmaksu K-Rahoitus oy filiālei Latvijā „K-Finance” par traktoru Ls
4908.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes darbinieku
štata sarakstus un algas apmēru ar 2009.gada
1.septembri saskaņā ar pielikumiem Nr. 1.1.-1.23.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumus 2009. gadā Ls 2752944 apmērā
saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes pamatbudžeta izdevumus 2009. gadā Ls 3257066 apmērā
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
* Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu
2009.gada sākumā Ls 723348 apmērā un plānoto
atlikumu gada beigās Ls 154698.
* Apstiprināt aizņēmumu atmaksu Valsts kasei Ls
46346 apmērā un SIA „Vides investīciju fonds” Ls
18092, kopā Ls 64528.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes 2009.gada
speciālā budžeta ieņēmumus Ls 122769 apmērā
un izdevumus Ls 195429 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
* Apstiprināt finanšu līzinga atmaksu K-Rahoitus oy filiālei Latvijā „K-Finance” par traktoru Ls
4908.
* Apstiprināt „Pļaviņu novada domes dienesta
mobilo telefonu izmantošanas noteikumus”.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu saskaņā
ar pievienoto projektu. Nolikums stājas spēkā ar
2009. gada 01. septembri.
* Ar 2009.gada 1.oktobri izveidot Pļaviņu novada aizbildnības un aizgādnības iestādi – Pļaviņu
novada bāriņtiesu (turpmāk tekstā – bāriņtiesa),
kuras sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un 3
bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas lietvedību kārto
sekretārs. Noteikt par Pļaviņu novada bāriņtiesas
darbības teritoriju Pļaviņu novada administratīvo
teritoriju. Pļaviņu novada domei nodrošināt Bāriņtiesas darbību Pļaviņu pilsētā, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastu teritorijās. Noteikt, ka
bāriņtiesa darbojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Bāriņtiesas nolikumu.
Ievēlēt uz pieciem gadiem Pļaviņu novada bāriņtiesu šādā sastāvā: priekšsēdētāja – Inga Navenicka, bāriņtiesas locekļi Maruta Zālīte (Aiviekstes
pagastā), Rita Zaharāne (Vietalvas pagastā), Vija
Miķelsone (Klintaines pagastā) . Sakarā ar Pļaviņu novada bāriņtiesas izveidošanu un tās locekļu
ievēlēšanu pārtraukt Pļaviņu pilsētas, Aiviekstes,
Klintaines un Vietalvas bāriņtiesu darbību ar 2009.
gada 30. septembri. Bāriņtiesu locekļiem sakarā ar
bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu izmaksāt
Bāriņtiesas likuma 931. panta kārtībā pienākošos
pabalstu.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes Dzīvokļu jautājumu, Administratīvo lietu Dabas un vides aizsardzības komisiju nolikumus.
* Apstiprināt par Novada vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāju Initu Gozi, vietnieci Aigu Daugavieti,
par Administratīvo lietu komisijas priekšsēdētāju
Valentīnu Babri, vietnieci Birutu Pudnieci. par Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāju Armandu Lasmani, vietnieci Kristīni Rulli, par Dzīvojamo
māju un pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas priekšsēdētāju Silgu Stučku, vietnieku Aldi
Lazdu, par Dabas un vides aizsardzības komisijas
priekšsēdētāju Guntu Lazdu, vietnieku Jāni Cauni,
par Iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Kasparu
Meinuzu, vietnieku Aivaru Bardovski, par Novada zemes komisijas priekšsēdētāju Līgu Rudzīti,
vietnieku Mārtiņu Daģi, par Civilās aizsardzības
komisijas priekšsēdētāju Aināru Arnīti, vietnieku
Ingu Krasovski.
* Apstiprināt Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu
mācību maksas vecāku līdzfinansējumu vienam
mēnesim Ls 7 (septiņi lati) apmērā. Noteikt Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu vecāku vienreizēju
līdzfinansējumu gadā Ls 2 (divi lati) apmērā.
* Atteikties no nekustamā īpašuma, kas atrodas
Daugavas ielā 75, Pļaviņās, pirmpirkuma tiesībām.
* Atļaut SIA „JB PROMOTION” nodarboties ar
saimniecības preču tirdzniecību.
* Atļaut A.J. dzīvojamo māju, saimniecības ēkas,
pagrabu Pļaviņu novadā, Klintaines pagastā, „Ādmines -2” nodot ekspluatācijā.
* Slēgt vienošanās ar Vietalvas pagasta teritoriālā
plānojuma grozījumu ierosinātājiem par līdzfinansējuma segšanu no saviem līdzekļiem.
* Noteikt katram teritoriālā plānojuma grozījumu
ierosinātājam šādu līdzfinansējuma samaksas
apmēru:
- par apmežošanu no Ls 0,001 līdz Ls 0,005 par 1
m2 transformējamās platības;
- par dīķsaimniecību no Ls 0,002 līdz Ls 0,007 par
1 m2 transformējamās platības;
- par karjera izstrādi no Ls 0,006 līdz Ls 0,011 par
1 m2 transformējamās platības.
* Piešķirt E.G., kas dzīvokļu uzskaites rindā reģistrēta 22.05.2008. un rindā sastāv ar kārtas nr. 3,
piešķirt apdzīvojamo platību Pļaviņās, Rīgas ielā
29 -67.
* Atļaut deklarēt dzīvesvietu I.M. Pļaviņās un iekļaut I. M. vārdu, uzvārdu un personas kodu dzīvokļa īres līgumā.
* Anulēt ziņas par A. S. deklarēto dzīvesvietu Pļaviņās.
* Anulēt ziņas par J.P., A.P., A.P., I.P. deklarēto dzīvesvietu adresē Aiviekstes pagastā.
* Apstiprināt SIA „Livland” izstrādāto Zemes ierīcības projektu „Draudavas” saskaņā ar Zemes
ierīcības projekta lietu.
* Izsniegt SIA „Vēsmas 3” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē „Jaunbārzdaiņi”:
* Apstiprināt „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta
mērķdotāciju Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
* Nodrošināt Pļaviņu pilsētas domes 2009.gada

Pateicos par sarunu! Novēlu pabeigt iecerēto un ar savu domu, darbību, zināšanām
atbalstīt Latvijas izaugsmi!

Strādāsim mūsu novada labā!
A. Lasmane

29.

septembrī Pļaviņu kultūras
centra mazajā zālē notika Pļaviņu novada domes vadības organizētā
tikšanās ar Pļaviņu novada uzņēmējiem
un zemnieku saimniecību vadītājiem, lai
pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas novada ietvaros, izveidotu novada
Uzņēmēju padomi. Visus sagaidīja novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde.
Uzņēmēji un zemnieku saimniecību vadītāji bija ieradušies kuplā skaitā. Šī bija
lieliska iespēja iepazīties savstarpēji,
uzzināt citam par citu.
Pasākumā prezentāciju sniedza tūrisma centra vadītāja Vita Jesere, kura
iepazīstināja klātesošos ar tūrisma piedāvājumu novadā, iespējām prezentēt
savu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību, kā arī jauniešu iniciatīvu centra
”Ideja” vadītāja Ināra Upeniece. Viņa
izteica pateicību domes priekšsēdētājai
G.Žildei par iespēju tikties šajā pasākumā, aicināja visus apvienoties kopienā,
lai savstarpēji sadarbotos, informēja par
paveikto un stāstīja par iecerēm. Domes
priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Arnītis
informēja klātesošos un aicināja racionāli
izmantot novada zemi, uzsākot būvniecību stratēģiski svarīgākajās vietās. Šajā
tikšanās reizē tika uzdoti daudzi būtiski

jautājumi, par kuriem vajadzētu domāt
visiem kopā, kā stratēģijas izstrādāšana
tūrisma attīstībā, darba vietu radīšana
uzņēmumos, to koordinēšana, muzeja
veidošana, novada attīstības plāns, tā
veidošana, jaunatnes programmas izstrādāšana, ceļu uzturēšana, pilsētas
brenda veidošana, pašvaldības policijas
loma, pilsētas vizuālā tēla latviska un
kvalitatīva veidošana, novada uzņēmēju
iesaistīšana projektos, kontrole par cilvēkiem, kas strādā pilsētas sakopšanā,
Lielās ielas sakārtošana, šķeldas iepirkums, bruģa klājums pilsētā u.c.
Galvenā atziņa, uz kuru aicināja vairāki uzņēmēji – strādāsim mūsu novada
labā, būsim patrioti!
Tika izveidota Uzņēmēju padome,
kuras viens no galvenajiem kritērijiem vēlme darboties.
Padomē darbosies Vija Kučinska, Arvīds Apfelbaums, Andris Zeps, Normunds
Vingris, Dainis Liepiņš, Arvīds Pīpkalējs,
Ingus Akmens.
Tikšanās radošajā un darbīgajā gaisotnē radās daudz labu ideju, domu turpmākajai sadarbībai, izskanēja aicinājums
pašvaldību darbiniekiem un deputātiem
būt lepniem par savu zemi, savu pilsētu, un arī citi lai mūs pazītu kā skaistu,
interesantu, dažādu iespēju mazpilsētu.
Lai veicas!

Novada domē
2009. gada 27. augusta Pļaviņu novada domes sēdes lēmumi
* Izdarīti grozījumi „Pļaviņu mūzikas skolas nolikumā”.
* Apstiprināt Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļas, pirmsskolas izglītības iestādes „Bērziņš”,
„Jumītis”, „Zīļuks” „Rūķītis” nolikumus.
* Izveidot komisiju Pļaviņu novadam piešķirtās
mērķdotācijas interešu izglītībai sadalīšanai 5 cilvēku sastāvā: Pļaviņu novada ģimnāzijas direktors
Vladimirs Samohins, Pļaviņu novada ģimnāzijas
direktora vietniece Lana Ivanova, Pļaviņu novada
domes deputāts Pēteris Kalniņš, Pļaviņu novada
domes deputāts Aigars Lukss, Aizkraukles rajona
sporta skolas direktores p.i. Brigita Krauze. Komisija darbību veic laika periodā no 2009.gada
1.septembra līdz 1.oktobrim.
* Novirzīt 2009. gada 29. aprīlī noslēgtā līguma Nr.
1-21/26 „Par līdzfinansējumu investīciju projektam
no Aizkraukles rajona padomes budžeta” ietvaros
saņemto līdzfinansējumu Ls 75000 (septiņdesmit
pieci tūkstoši latu) apjomā šādiem mērķiem:
- Ls 7381 (septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit
viens lats) futbola stadiona „Gostiņi” rekonstrukcijai, minētā objekta projekta izstrādes un autoruzraudzības darbu finansēšanai;
- Ls 67619 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti
deviņpadsmit lati) objekta Raiņa ielas rekonstrukciju posmā no Odzienas ielas līdz Torņupītei Pļaviņu pilsētā darbu finansēšanai - izpildīto darbu
samaksai.
* Aizņēmuma, kas paredzēts objekta Raiņa ielas
rekonstrukcija posmā no Odzienas ielas līdz Torņupītei, darbu pabeigšanas finansēšanai, saņemšanas gadījumā šī lēmuma 1.2. punktā norādītā
summa Ls 67619 apmērā tiks piešķirta futbola
stadiona „Gostiņi” rekonstrukcijai. Gadījumā, ja
aizņēmums netiks saņemts, 2009. gada 29. aprīlī
noslēgtā līguma Nr. 1-21/26 „Par līdzfinansējumu
investīciju projektam no Aizkraukles rajona padomes budžeta” saistību izpildei, līdzfinansējumu Ls
67619 paredzēt kā prioritāti no 2010. gada budžeta
līdzekļiem.
* Veikt labojumu Pļaviņu 1.bibliotēkas štatu sarakstā, samazinot centrālās bibliotēkas direktores
atalgojumu par 50,00 latiem.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes darbinieku
štata sarakstus un algas apmēru ar 2009.gada
1.septembri saskaņā ar pielikumiem Nr. 1.1.-1.23.
* Apstiprināt Pļaviņu novada domes pamatbudžeta ieņēmumus 2009. gadā Ls 2752944 apmērā
saskaņā ar pielikumu Nr. 2.,izdevumus 2009. gadā
Ls 3257066 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.3.,
pamatbudžeta līdzekļu atlikumu 2009.gada sākumā Ls 723348 apmērā un plānoto atlikumu gada
beigās Ls 154698,aizņēmumu atmaksu Valsts
kasei Ls 46346 apmērā un SIA „Vides investīciju
fonds” Ls 18092, kopā Ls 64528, 2009.gada spe-

28.maija lēmuma Nr.31 „Par Madonas reģionālās
vides pārvaldes īpašuma pārņemšanu no bilances
uz bilanci” izpildi un pieņemt bezatlīdzības veidā
(no bilances uz bilanci) Vides ministrijai piederošo
nekustamo īpašumu Pļaviņās, Atvaru ielā 5, sastāvošu no zemes gabala, administratīvās ēkas,
garāžas un metāla garāžas.
* Noteikt Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā
apgādībā ņemtās personas uzturnaudas minimālo
apmēru 50% apjomā no valstī noteiktās minimālās
darba algas.
* Samazināt aprēķināto zemes izpirkšanas maksu
par lauksaimniecības zemi „Jaunkapari” Klintaines
pagastā, Pļaviņu novadā, par 28% no aprēķinātās
samaksas summas; par lauksaimniecības zemi
„Jaunžugņi” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā,
par 50% no aprēķinātās samaksas summas; par
lauksaimniecības zemi „Irbēni” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, un „Jaunirbēni” Klintaines
pagastā, Pļaviņu novadā, par 65% no aprēķinātās
samaksas summas; par lauksaimniecības zemi
„Rūķīši” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, par
50% no aprēķinātās samaksas summas.
* Apstiprināt maksu par viena skolēna pusdienām
2009./2010.gadā no 1.-4.klasei – 0,75 LVL, no 5.12.klasei- 0,90 LVL.
* Uzdot SIA „Bezdelīgas -1” ievērot Ministru kabineta noteikumus Nr. 605 „Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” noteiktās
prasības par 1.klases skolēnu ēdināšanas kārtību.
* Piešķirt finansu līdzekļus Ls 100,00 apmērā
ugunsgrēkā cietušo Bebru pagasta „Siliņu” māju
iedzīvotājiem.
* Atļaut Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora
V.Samohina amata savienošanu ar Pļaviņu novada
domes deputāta pienākumu veikšanu.
* Novirzīt finansējumu Ls 1080,00 apmērā (270,00
mēnesī līdz 2009.gada beigām) Aizkraukles rajona
sporta skolas treneru atalgojumam.

2009. gada 7. septembra Pļaviņu novada domes sēdes lēmumi
* Atļaut sadalīt īpašumu „Plikais purvs” trīs atsevišķos īpašumos: zemes gabali ar nosaukumu
„Plikais purvs”, „Maltupītes pļavas”, „Rīterupītes
pļavas”.
* Samazināt aprēķināto zemes izpirkšanas maksu par lauksaimniecības zemi ”Kalna Liepiņas”
Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā par 50 % Samazināt aprēķināto zemes izpirkšanas maksu par
lauksaimniecības zemi „Āres” Vietalvas pagastā,
Pļaviņu novadā, par lietošanā piešķirtās zemes
izmantošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā
par 25% no aprēķinātās summas; par lauksaimniecības zemi „Ķirši” Vietalvas pagastā, Pļaviņu
novadā, par lietošanā piešķirtās zemes izmantošanas laiku līdz tās pieprasīšanai īpašumā par 25%

Ar pilnu Pļaviņu novada domes lēmumu saturu var iepazīties Pļaviņu novada domē.
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no aprēķinātās summas; par lauksaimniecības
zemi „Ozoliņi” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā,
par 50 % no aprēķinātās samaksas summas.
* Iekļaut zemes vienības Vietalvas pagasta teritoriālā plānojumā paredzēto grozījumu pieprasījumu
sarakstā.
* Noteikt teritoriālā plānojuma grozījumu ierosinātājam šādu līdzfinansējuma samaksas apmēru:
par karjera izstrādi no Ls 0,006 līdz Ls 0,011 par 1
m2 transformējamās platības.
* Neiebilst kokogļu ražotnes izbūvei zemes gabalā
Pļaviņu novada, Vietalvas pagasta „Pilskalnos”
pēc attiecīgo atļauju saņemšanas.
* Piedalīties projektā “Pārmaiņu iespēja skolām”.
* Piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšprojektu īstenošanā apakšprioritātē
„Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos un mazattīstītos rajonos” - jaunatnes iniciatīvu centra
izveide Pļaviņu pašvaldības teritorijā Daugavas
ielā 50, izmantojot kā bāzi Jauniešu iniciatīvu centru „Ideja”.
* Ar 2009. gada 10. septembri reorganizēt Pļaviņu
kultūras namu un Vietalvas kultūras namu, izveidojot Pļaviņu novada kultūras centru (Daugavas iela
49, Pļaviņas) ar filiāli - Vietalvas klubs („Pagasta
māja”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads).
* Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, par
Pļaviņu novada kultūras centra ar filiāli -Vietalvas
klubs direktori ar 2009.gada 10.septembri apstiprināt Astrīdu Davidovu.
* Ar 2009. gada 10. septembri reorganizēt Pļaviņu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi „Bērziņš”,
„Rūķītis”,” Vietalvas pagasta pirmsskolas izglītības
iestādi „Zīļuks”, pievienojot tās Aiviekstes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādei „Jumītis”.
* Izdarīt pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis”
nosaukuma maiņu, nosaucot par Pļaviņu novada
pirmsskolas izglītības iestādi „Jumītis” (1. Maija
iela 4, „Kriškalni”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu
novads), ar filiālēm „Bērziņš” (Rīgas iela 11a,
Pļaviņas), „Rūķītis” (Lielā iela 37, Pļaviņas), „Zīļuks” („Pagastmāja”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu
novads).
* Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, par
Pļaviņu novada PII „Jumītis” ar filiālēm vadītāju
apstiprināt ar 2009.gada 10.septembri Ilzi Vilciņu.
* Ar 2009. gada 10. septembri reorganizēt Pļaviņu pilsētas 1. bibliotēku, 2. bibliotēku, Klintaines
bibliotēku, Aiviekstes bibliotēku, Vietalvas E. Prūsas vārdā nosaukto bibliotēku, izveidojot Pļaviņu
novada bibliotēku(Daugavas iela 49, Pļaviņas) ar
filiālēm : Aiviekstes bibliotēka (1.Maija iela 1-1,
„Kriškalni”,Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads),
Vietalvas E. Prūsas vārdā nosauktā bibliotēka
(„Brūklenes”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads),
Klintaines bibliotēka(„Kūlīši”, Klintaines pagasts,
Pļaviņu novads), Gostiņu bibliotēka (Lielā iela 19,
Pļaviņas).
* Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, par
Pļaviņu novada bibliotēkas ar filiālēm direktori apstiprināt ar 2009.gada 10.septembri Ināru Osīti.

Pļaviņu Ziņas
Izglītība

I

Bez pagātnes nav nākotnes

Jauniešu iniciatīvu centram „Ideja” - gads!

r pagājis viens gads, kopš Pļaviņās darbojas
jauniešu iniciatīvu centrs (JIC) „Ideja”. Domāju, ka nepamanīts šis fakts nepalika – mēs
esam, mēs darbojamies, mēs piedāvājam savas aktivitātes un iekļaujamies dažāda mēroga
pasākumos...
JIC „Ideja” veic 2 pamatfunkcijas:
1) tā ir VIETA, kur jaunieši var atnākt un
uzturēties, dažādu motīvu vadīti.
Kādam līdz autobusam ir atlicis brīvs laiks,
kāds vēlas sasildīties un paskatīties televīzijas
pārraides, cits – parunāties ar vienaudžiem vai
uzspēlēt kādu spēli. Nevienam netiek prasīts,
kāpēc viņš ir atnācis, taču uzklausīt mēģinām
katru, jo mūsdienu sabiedrības problēma – sarežģītā komunikācija ģimenē vai tās trūkums –
ir skārusi arī Pļaviņu novada iedzīvotājus.
Prieks, ka esam paplašinājušies telpu ziņā,
nu jau mūsu rīcībā ir Daugavas ielas 50 ēkas
pirmā stāva piecas telpas. Tāpēc varējām nodrošināt vasaras nodarbības bērniem (dejošana, rotaļas, galda tenisa spēle) un jauniešu grupu apmācības „Jaunatne darbībā”. Ļoti ceram
saņemt Šveices vēstniecības darbinieku solīto
finansējumu centra darbības paplašināšanai.
2) veikt dažādas aktivitātes. Jauniešu iniciatīvu centri paredzēti „vidējam” jaunietim, t.
i., jauniešiem, kas ir pietiekami aktīvi, lai savā
brīvajā laikā pieceltos no datorkrēsla, izietu ār-

pus mājas un kontaktētos ar vienaudžiem, bet
nav noslogoti, nodarbināti visu ārpusstundu
laiku mākslas, sporta, mūzikas skolās un pulciņos. Aktīvie jaunieši plāno un organizē centra
pasākumus, kas ir labs paraugs tiem, kas vēl
neuzdrošinās, nav pārliecināti par savām prasmēm.
Mūsu darbība ir vērsta neformālās izglītības
virzienā - jaunieši iemācās kaut ko jaunu, rod
priekšstatu par dzīves jomām nevis profesionālu pedagogu vadītās akadēmiskās stundās, bet
apmācītu jauniešu vadītās nodarbībās. Mūsu
jauniešiem šādas apmācības piedāvājām martā (Koknesē) un septembrī (Pļaviņās). Jauniešu
grupa piedalījās projektu rakstīšanas mācību
seminārā Rīgā. Šī gada laikā jaunieši strādāja
karjeras izglītības grupu nodarbībās un saņēma
individuālas konsultācijas. Organizējām Ēnu
dienas aktivitātes jauniešiem, grupu nodarbības
sākumskolas klašu bērniem rudens brīvdienās,
erudīcijas konkursu „NBS – 90”. Esam piedalījušies rudens un pavasara talkās, Vislatvijas
talkā, Bāru kalna kapsētas un Gostiņu baznīcas
teritorijas sakopšanā, palīdzējām skolotājiem
pensionāriem piemājas darbos. Nevaru teikt, ka
jaunieši ar lielu degsmi raujas darbos, bet, ar
viņiem runājot, pārliecinot, veidojas attieksmes,
un ir arī rezultāts.
Ar daudz lielāku aizrautību jaunieši pieda-

lās dažādos sporta un kultūras pasākumos, ekskursijās, akcijās. Lielākie no tiem: lāpu gājiens
uz Aiviekstes tiltu 2008. g. augustā, atstarotāju
dalīšanas akcija pagājušajā rudenī, labdarības
pasākums Koknesē, ekskursija uz jauniešu dienu Alūksnē un pa Pļaviņu novadu, izbraukumi
uz ledus halli Aizkrauklē un baseinu Salā, akcijas „Vizinām svētkus!”, „Lecam pa vecam!” un
pilsētas egles iededzināšanas svētki, pasākumi
„Klubu nakts”, Ziemassvētki un Valentīndienas
nedēļa centrā, strītbola groza atklāšanas svinības un pirmā darba gada noslēguma „Diena
citās noskaņās!”. Sniedzām organizatorisku atbalstu jauniešiem dalībai jauno ģitāristu sesijā
Madonā. Piedāvājām pērļošanas, angļu valodas
un deju nodarbības bērniem. Atbalstījām jauniešu un pieaugušo dažādu nevalstisko organizāciju pasākumus, piedalījāmies tajos.
Šodien lielu paldies saku ikvienam cilvēkam, organizācijai, kas ikdienas rūpēs un prieka
brīžos ir bijuši mums drošs balsts un padomdevējs. Vissirsnīgākais paldies un laba vēlējumi JIC „Ideja” brīvprātīgajai palīdzei Gundegai
Grandānei! Jā, tieši mēs, pieaugušie, ar savu
piemēru, gribasspēku, attieksmi, lēmumiem un
rīcību dodam iespējas jauniešiem.
Arī uz turpmāku sadarbību ar jauniešiem
un pieaugušajiem Pļaviņu novadā aicinotInāra Upeniece, JIC „Ideja” vadītāja

Kultūra

Pļaviņas apciemo Sandra Kalniete
I. Škapare

28.

augusta pēcpusdienā Pļaviņu novadu
apciemoja vislielāko vēlētāju atbalstu
guvusī Eiroparlamenta deputāte Sandra Kalniete. Kalnietes kundze ieradās kopā ar Pilsoniskās
Savienības centrālā biroja darbiniekiem.
Brauciena mērķis bija iepazīties ar jaunizveidoto Pļaviņu novadu, apzināt novada problēmas, tikties ar biedriem un vēlētājiem.
Kalnietes kundzi sagaidīt uz jaunizveidotā Pļaviņu novada Rīgas puses robežu devās
Pilsoniskās Savienības Pļaviņu novada domes
deputāti Aigars Lukss un Jānis Daģis. Iebraucot
Pļaviņu pilsētā, delegācijai pievienojās viens
no Pilsoniskās Savienības dibinātājiem Ansis
Saliņš.
Tad sekoja pusdienas, kuru laikā notika sarunas par aktualitātēm un problēmām novadā.
Tā kā Kalnietes kundze interesējās par jauniešu iespējām novadā, tad apmeklējām Pļaviņu

P

novada Jauniešu
iniciatīvu centru
„Ideja”. Kalnietes
kundze bija patīkami pārsteigta
par jauniešu lielo
aktivitāti.
Turpinājumā
sekoja delegācijas
brauciens pa Pļaviņu „sāpi” – Raiņa ielu. Nākamā
pieturas vieta bija Aiviekstes ieteka Daugavā
– Zviedru Skanstis, pēc tam – pilsētas peldbaseins.
Konferenču zālē „Ūdensrozes” notika tikšanās un sarunas ar vēlētājiem.
Kalnietes kundze bija patīkami pārsteigta
par sakopto Pļaviņu apkārtni.
Vēlākajās sarunās ar vēlētājiem viņa lielāko vērību pievērsa Eiropas Parlamenta darba at-

spoguļojumam un
Latvijas iespējām
Eiropas Savienībā.
Tad sekoja atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem. Tikšanās noslēgumā
informāciju par
Pļaviņu
domes
darbu sniedza izpilddirektors Bardovska kungs.
Pēc tikšanās ar Kalnietes kundzi Pļaviņu iedzīvotāji un partijas biedri guva daudzas vērtīgas
atziņas,tomēr pati nozīmīgākā no tām – mūsu
nākotne ir atkarīga no tā, cik aktīvi un godprātīgi
mēs paši iesaistīsimies tās veidošanā.
Pilsoniskās Savienības Pļaviņu nodaļa
saka lielu paldies visiem interesentiem, kas
atnāca uz tikšanos un piedalījās interesantajā
diskusijā.

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

ļaviņu novada dome arī šogad ir iecerējusi
Latvijas Valsts gadadienā godināt Pļaviņu
novadā dzīvojošos laulātos pārus, kuriem šogad
apritējušas lielas kāzu jubilejas: Zelta, Smaragda, Dimanta kāzas.
Pļaviņu Dzimtsarakstu nodaļa savu iespēju robežās ir izpētījusi Pļaviņu pilsētas un
apkārtējo pagastu 1949., 1954. un 1959.gada
laulības reģistrācijas dokumentus un apzinājusi
novadā pašlaik dzīvojošos laulātos pārus, kuru
laulības šajos gados reģistrētas Pļaviņu novada
teritorijā.
Jāatzīst, ka Dzimtsarakstu nodaļai nav reā-

li iespējams iegūt informāciju par pirms 50, 55
un 60 gadiem citās administratīvajās teritorijās
reģistrētajām laulībām.
Tāpēc arī šogad aicinu pieteikties Pļaviņu
Dzimtsarakstu nodaļā šos laulātos pārus pašus. Tāpat aicinu arī tuviniekus sniegt ziņas par
ģimenēm, kuras šajā gadā svinējušas (vai līdz
š.g. beigām svinēs) savas lielās kāzu jubilejas.
Jūs taču esat vienisprātis ar mani - viņi to
ir pelnījuši!
Vēl tikai neliela piebilde. Atmiņa mūs nereti
pieviļ… Lai izvairītos no gadījumiem, kad mutiski sniegtās ziņas diemžēl nereti neapstiprinās

dokumentāli, lūdzu informācijas sniedzējus
norādīt pirms 50,55,60 gadiem notikušo laulību
precīzu datumu un vietu. Vislabāk, protams, uzrādot laulības apliecību.
Es zinu un saprotu to, ka tas ir apgrūtinājums ziņu sniedzējiem, taču Pļaviņu novada
Dzimtsarakstu nodaļai, tāpat kā Pļaviņu novada
domei, katra sava darbība ir jāpamato ar dokumentāliem faktiem.
Aicinot uz sadarbību un atsaucību,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Vija Liepiņa (tālr. 65133865)

1. septembris kā dzintara lāsīte

Visā pasaulē divi Daugavas nav(a),
Ir tikai tā, kas no Krievzemes ūdeņus veļ,
Ir tikai tā, kas no avotiem smeldzi sev smeļ,
Kuru sagaida jūra un pavada grava,
Kuru kā sagša sedz novakars zils,
Kuru zin’ teikas un daino ik sils.
/V. Lukss/

1.

septembris – Zinību diena! Prieka un
satraukuma pilna aktīvajiem skolas apmeklētājiem: skolēniem, skolotājiem, bērnu
vecākiem.
Vēlam visiem veiksmīgu Jauno mācību
gadu! Bet kāds bija šis septembris mums –
aktīvās skolotāja darba gaitas agrāk vai nesen
beigušajiem? Ziniet – priecīgs! Par to mēs,
skolotāji pensionāri, kas piedalījās pasākumā,
sakām sirsnīgu paldies pensionētai skolotājai,
Pļaviņu tautskolas vadītājai Edītei Kupčai,kas
bija ļoti interesanti izplānojusi šo dienu.
Autobuss mūs aizvizināja uz Klintaines
„Liepsalām” pie maizes ceptuves „Liepkalni”.
Tur, Daugavas krastā, stāv noenkurota vikingu
laiva „Lāčplēsis”.
Vispirms bija sirsnīga tikšanās ar laivas
kapteini Arvīdu Apfelbaumu un viņa palīgiem

Aināru un Kasparu. Esam lepnas, ka darbīgais
un neatlaidīgais kapteinis ir mūsu Pļaviņu ģimnāzijas bijušais audzēknis. Lai veiksme pavada
viņus arī turpmāk!
Patīkams pārsteigums bija arī tas, ka Zinību dienas sveicienus saņēmām no bijušajām
audzēknēm, kas strādā „Liepkalnos”.
Tad sākās brauciens ar vikingu laivu „Lāčplēsis”, kuru vadīja kapteiņa palīgs Ainārs un
viņa biedrs Kaspars.
Diena bija bezgala jauka. Pār mūsu galvām
pletās skaidra, zila debess, ap laivu skalojās
upes mierīgie vilnīši. Brauciena laikā jutāmies
pacilāti, ar lielu interesi vērojām gleznainos, dolomītā kaltos Daugavas krastus, kurus rotā zaļā
koku audze. Priecājāmies, ka pat cietajā klintī
augt spēju parādījis gan mazs bērziņš, eglīte, pīlādzītis, zaļā sūna. Īpaši siltas atmiņas izraisīja
Oliņkalna no ūdens paglābtā virsotne. Cik daudz
tur dziedāts un dejots! Palaikam laivas stūrmanis Ainārs mūs informēja par senču vēsturi gan
Daugavas kreisajā, gan labajā krastā. Fonā skanēja jauka, patīkamas emocijas izraisoša mūzika. Kaspars piedāvāja fotoattēlus ar senajiem
Daugavas skatiem. Skaists un neaizmirstams
brauciens Zinību dienā! Tas kā dzidra dzintara

lāsīte iekrita sirdī.
Brauciena noslēgums notika „Liepkalnu”
vasaras kafejnīcā pie tējas galda. Tas bija bagāti klāts - garšīgi pīrādziņi, smalkmaizītes, citi
gardumi. Paldies skolotāju arodbiedrībai!
Sirdij tīkamu pārsteigumu sagādāja pasākuma organizatore Edīte, apsveicot katru pensionāru ar Dinas Bitēnas – Sirmās dzejoli „Tev,
skolotāj....”, kura vārdos lasām: „Šis zvans no
zvana līdz zvanam – šis, skolotāj, ir tavs lauks,.
.. kur katrs vismazākais graudiņš auglīgā zemē
sēts.”
Par šo sveicienu Edītei Kupčai īpašs paldies!
Atceļā vēl bija pārsteigums. Viena no vecākajām pensionārēm Aina Avena uzaicināja
iebraukt pie viņas lauku mājās „Ozolos” pacienāties ar bumbieriem. Tā arī izdarījām. Gan cienājāmies ar bumbieriem, gan priecājāmies par
skaistajām dabas ainavām skolotājas dzimto
māju „Ozolu” apkārtnē.
Gaišu, sirsnīgu emociju pārņemtas, atgriezāmies mājās. Tās palīdzēs dzīvot mazliet
priecīgāk.
Visu pensionāru vārdā
Z. Gravāne, M. Baumane

E. Gailīte

Ritma unveterināro
ritms laboratoriju Pļaviņās, Ritma tiek

R

itmu Celmiņu visu mūžu vada un pavada
labs dzīves ritms. Skaisti nodzīvoti 70 gadi.
Dzimtā puse ir Seces pagasts. Skolas un jaunības gadi saistās ar Jaunjelgavu. Pēckara gados
lauku cilvēkus un bērnus nevizināja limuzīni,
bet galvenā satiksme notika ar velosipēdu.
Tātad jau tad bija vajadzīgs spēks, ritms, drosme. Ritmu audzināja un skoloja māmuļa viena,
tēti viņa neatceras. Tētis pirms kara, kā daudzi
lauku censoņi, gribēja nopelnīt lielāku naudu
ģimenei, dodoties ārpus Latvijas. Tad sākās
karš un lielā neziņa. Ritma pat nezina, vai tētis
pazuda plašajos lielceļos vai dziļajos jūras
ūdeņos. Palikušas vien atmiņas, kā abas ar
māmuļu gaidīja tēti atnākam daudzus gadus.
Ritma aktīvi piedalījās skolas un jaunatnes
pasākumos. Dziesma un mūzikas ritms ir viņas
sabiedrotie visu mūžu, ir spēlējusi pat ģitāru
vietējā ansamblī. Tālākie skolas gadi aizveda uz
Bebrenes veterināro tehnikumu un
Lauksaimniecības akadēmijas Veterināro fakultāti. Neaizmirstams un jauks ir studentu dzīves
laiks kopmītnē Jelgavā, iekļaušanās pašdarbības kolektīvos. Vislabāk patika dziedāt korī un
arī koncertēt. Studentu draudzīgo atmosfēru
Ritma izjūt vēl tagad, dzīvojot Latvijas viducī.
Ciemiņi pie viņas parādās bieži un negaidīti.
Nebrauc garām, bet apstājas un ieskrien.
Joprojām mīļas un gaidītas ir kursa biedru tikšanās. Jaukas atmiņas ir par praksi Vestienas
pusē. Jāpiemin arī Ritmas „izdevīgā” aizraušanās - kulinārija. Jau būdama studente Jelgavā,
apmeklēja kursus, arī māmuļa daudz iemācīja.
Slavenas ir Ritmas garšīgās biezpienmaizītes,
kāpostu tīteņi, daudzie salāti un citi gardumi.
Pat kaimiņi un radi aicina viņu dekorēt viesību
galdus. Šī māksla veiksmīgi tiek mācīta meitām
un mazbērniem.
Pirmā darba un dzīves vieta ir sovhozs
„Līdums” Iršu pagastā. Te nodibināta ģimene
un piedzimst vecākā meita Valda. Par Iršos
pavadītiem gadiem liecina daudzie draugi,
kūmas, radi. Strādājot Ritma iemanto precīza
darbinieka slavu, tāpēc, veidojot Stučkas rajona

atvilināta te strādāt. Sākumā viņa organizē un
vada Hematoloģijas nodaļu, vēlāk vada visu
laboratoriju un izbauda radīšanas prieku un
rūpes - kadru, iekārtu, reaģentu gādāšanu, visu
plānu un pasākumu izpildi -, apmeklē vairākus
kursus Latvijā un Maskavā. Ir nopelnītas licences un sertifikāti. Labas atmiņas ir par sadarbību ar Jēkabpils, Ludzas, Rēzeknes rajoniem, ar
Biržu rajonu Lietuvā un Pērnavu Igaunijā. Tiek
apceļota Lietuva, Igaunija, Krima, Azerbaidžāna.
Ritma bija deputāte Aiviekstes pagastā.
Sāpīgākais periods vadītājai bija kadru samazināšana, vēlāk arī - laboratorijas likvidēšana, jo
sāka veidot starprajonu veterinārās apkalpošanas tīklu un arī veikt centralizētos izmeklējumus
Rīgā.
Garīgo līdzsvaru Ritmai palīdz uzturēt
DZIESMA. Ilgus gadus Ritma dzied senioru
ansamblī, piedalās koncertos, konkursos. Abas
meitas - Valda un Elita - ir lielas dziedātājas un
dancotājas, izdarīgas visos pasākumos. Arī
mazbērni tiek virzīti pa mūzikas, mākslas,
sporta ceļu. Kristaps, Beāte, Raivo var lepoties
ar savu vecmāmiņu.
Pļaviņu tautskolā Ritma darbojas no dibināšanas brīža. Šis darbs saista, uzmundrina,
uztur dzīves ritmu un arī atņem „brīvo” laiku.
Pateicamies par iejūtību un uzmundrinošiem
vārdiem ikvienam ikdienas gaitā. Paldies par
„Finanšu ministres” darbu tautskolā. Te palīdz
dzīves un darba pieredze, māka iekļauties
ikdienas ritmā. Lai veiksme pavada vēl ilgus
gadus! Lai ritms nepamet Ritmu un kā vēlējums
ir K.Apšukrūmas dzejas rindas:
„Mirdz mūžs ar to,
ko citiem atdot proti,
Un kaut ar kādreiz
tavā dzīves ceļā
pa kādai nedienai ir bijis.
Vēl pieder Tev joprojām zvaigžņu rati
Un sapņu pilna mīļa, laba sirds.
Lai tā arvien mūs sagaida šai vietā,
Kad dālijas un virši silos zied,
Lai līst pār Tevi laimes zelta lietus,
Ik mūža gads kad prom no dzērvēm iet...”

Vārds uzņēmējiem

Krīzes laiks paver jaunas iespējas
A.Lasmane

Š

ajā rudens avīzes numurā iepazīstināšu Jūs,
cienījamie avīzes lasītāji, ar uzņēmējiem,
kuri krīzes laikā spēj ikvienam interesentam
piedāvāt lietderīgi pavadīt laiku. Tie ir Andris
Zeps un Marats Sakovičs, kuri atpūtas bāzē
„Mežezers”, nepabeigtajā jaunbūvē, izveidojuši peintbola laukumu ar izeju uz tuvumā esošo
mežiņu, ar ko tas atšķiras no tradicionālajiem
laukumiem zem klajas debess. Piedāvājumā ir
ekipējums un munīcija, un pēc spēles ikviens
var kaujas putekļus un sviedrus noskalot dušās;
tās tiek piedāvātas par velti. Tapšanas stadijā ir
netradicionāls apgaismojums, kas dos iespēju
peintbolu spēlēt arī diennakts tumšajā laikā.
Šis laukums ir tapis SIA „SMAILE AZ” sadarbībā ar peintbola klubu X3M un SIA „Mežezers
serviss”.
Kā ideja bija šāda pakalpojuma piedāvāšana?
Šīs idejas autors ir Marats - peintbola
instruktors. Ideju gribējām realizēt, lai rosinātu
cilvēkus lietderīgi pavadīt brīvo laiku, popularizētu kādreizējo atpūtas pērli ”Mežezers” un
kaut nedaudz mobilizētu cilvēkus pārvarēt šo
krīzes laiku.
Kas materiāli atbalstīja jūsu projektu?
Projekts tika realizēts saviem spēkiem, kā
arī palīdzēja jaunieši Jānis Jansons un Oskars
Zeps.
Tagad, kad uzņēmējiem vairāk par visu
rūp sava uzņēmuma dzīvotspēja, samazinātais
pieprasījums liek domāt par darbības sfēru paplašināšanu un klientu piesaisti. Tādēļ servisa

Pasākumi septembrī
No 9. līdz 24. oktobrim
Ļenas Okuņevas fotodarbu izstāde
15. oktobrī
Plkst.13.00 Latvijas Leļļu teātra izrāde
bērniem „Gudrais zobiņš”. Ieeja: Ls 1.00
22. oktobrī
Plkst.13.00 Adīšanas radošā darbnīca un
rokdarbu izstāde

kvalitāte ir viens no faktoriem, kas šodien var
nodrošināt veiksmīgu uzņēmējdarbību, tā uzsver Andris Zeps.
Jūs, Andri, esat uzņēmējs ar pieredzi:
sniedzat apbedīšanas pakalpojumus, atbalstāt ”Z spēki” futbola komandu, darbojaties
zemessardzē. Kur ņemat idejas un enerģiju
to realizēšanā?
Ikvienā darbā ir svarīgi, ka kopā darbojas
tādi paši enerģiski, gudri un mērķtiecīgi cilvēki.
Kādi ir uzņēmuma darbības kvalitātes
kritēriji, lai regulāri nodrošinātu to kvalitāti?
Kritērijiem jābūt pamatotiem, sasniedzamiem, tie ik pa brīdim jāpārskata, lai tos uzlabotu.
Kā novadā veicina uzņēmējdarbību?
Morāli tiekam atbalstīti, materiāli šobrīd
tas nav iespējams. To arī saprot visi uzņēmēji.
Mēs vēlētos, lai tiktu piedāvāti projekti, kuros
varētu iesaistīties.
Paldies par sarunu! Lai visas ieceres īstenotos un nestu prieku gan pašiem, gan ikvienam novada un Latvijas iedzīvotājam!
24. oktobrī
Plkst. 15.00 Pasākums Pļaviņu novada
pensionāriem. Pēc pasākuma: balle vecākajai paaudzei „Un atkal zilā vakarā”
13.-20 oktobrī
Vietalvas pagasta pārvaldes telpās Pļaviņu
mākslas skolas „studija” darbu izstāde
Par iespējamām izmaiņām pasākumu
norises plānā lūdzam sekot reklāmai!
Tālrunis uzziņām: 65134307

3

Pļaviņu Ziņas
Tūrisma centrā

Pļaviņu novada kultūras centrā

P

Tiek aicināti jauni dalībnieki 2009./ 2010.
gada mākslinieciskās pašdarbības sezonā

ļaviņu novada kultūras centrā (Daugavas
ielā 49):
Jauniešu deju kolektīvā „Daugaviņa” (vad.
Ineta Reitere)
Vidējās paaudzes deju kolektīvā (vad. Jānis
Reiters)
Sieviešu korī „Loreleja” (diriģente Staņislava
Kalniņa)
Bērnu vokālajā studijā (vad. Staņislava Kalniņa)
Senioru vokālajā ansamblī „Atvasara” (vad.
Staņislava Kalniņa)
Amatierteātrī (režisore Anita Kokina)
Lietišķās mākslas pulciņā „Skanstupe” (vad.
Svetlana Smilga) (aušana, tamborēšana, adī-

šana, izšūšana) tālr. 26047010
Deju studija „Indigo” (Inga Ščerbinska)
Karatē sporta klubā „Kadzan” (treneris Igors
Fetkuļins)
Klintaines pagasta pārvaldē „Kūlīši”
Līnijdeju kolektīvā „Drosmey” (vad. Elīza
Lasmane)
Vokālajā ansamblī „Dzirnas” (vad. Sigita Vilkaplātere)
Vietalvas pagasta pārvaldē „Pagastmāja”
Vokālajā ansamblī „ Zīle” (vad. Marita Vaivode)
Tālrunis informācijai 65134307

Adīšanas radošā darbnīca

22.

oktobrī plkst. 13.00 Pļaviņu novada
kultūras centra (Daugavas ielā 49)
mazajā zālē gaidīsim rokdarbnieces un visus
interesentus uz radošo darbnīcu, lai pilnveidotu
savas prasmes un iemācītos ko jaunu. Nodarbības vadīs novadpētniece Vizma Lejiņa, rokdarbnieces Inese Gailīte un Svetlana Smilga.

* ''Cimdu adīšanas tradīciju saglabāšana''
(iespaidi un ieguvumi no semināra Mazsalacā).
* Dubultcimdu adīšanas tehnika. Praktiskas nodarbības adīšanā. (Līdzi jāņem adatas un
triju krāsu dzija.)
* Cimdu raksti Krustpils novadā.
* Rokdarbu izstāde.

Gudrais zobiņš

K

as gan nezina, cik grūti dažkārt bērniem saprast, kā un kāpēc nepieciešams kopt zobus.
Tāpēc lieti noder par to atkal un atkal atgādināt.
Smaids ir tas, kas rotā cilvēka seju, bet jaukam
smaidam ir piederoši veseli, balti, kopti zobi.
Kāpēc tas jāzina, 2009. gada 15. oktobrī
plkst. 13.00 pirmsskolas un sākumskolas bērni
varēs uzzināt un redzēt Pļaviņu kultūras centrā,
Latvijas Leļļu teātra izrādē “Gudrais zobiņš”.
Izrādē darbojas gan cilvēki, gan lelles, gan attiecīgās vides uzskates līdzekļi. Mutei un zobiem

labvēlīgie un nelabvēlīgie spēki cīnās par savām
tiesībām mutē. Izrādās, ka zobi paši, īpaši pirmais priekšējais Kaula Zobiņš ir pietiekoši gudrs,
lai saprastu, kas viņa veselībai labs, kas slikts.
Bez tam Zobiņam ir gudra, spēcīga draugu komanda ar labo Dakteri Circeni priekšgalā, kas
laikus nāk palīgā cīņā ar zobu bojātājiem.
Izrāde tapusi ar Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra, "Orbit" un Pedigree Dentastix finansiālo atbalstu.

Foto izstāde „Pļaviņu
novads šodien”

T

uvojoties Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienai,
mūsu valsts dzimšanas dienai, Pļaviņu tūrisma informācijas centrs
izsludina foto izstādi „Pļaviņu novads šodien”.
Aicināti visi interesenti iesniegt
savas fotogrāfijas Pļaviņu tūrisma
informācijas centrā, Daugavas ielā
50, līdz 2009.gada 10. novembrim.
Izstādes fotogrāfijas būs apskatāmas Pļaviņu tūrisma informācijas
centrā. Veidosim savu foto izstādi
kopīgi!

Neliec mani, māmuliņa,
Bez ziediņa šūpulī;
Liec maizīti, liec naudiņas,
Liec gudro padomiņu.
/L.t.dz./
Sveicam septembrī reģistrētos jaundzimušos un vecākus
Pļaviņu Dzimtsarakstu nodaļā - Matīss Ozols, Gabriela
Bērziņa, Jorens Placēns, Rinalds Striķis

Baltās krizantēmas, baltie sniegi,
Pagaidiet, gan pienāks jūsu laiks.
Vēl mums plaukstās raibie puķuzirņi,
Vēl mums acīs saules stariņš draisks.
Baltās, cēlās krizantēmas – lūdzu piedodiet,
Jums vēl nāksies nedaudz pagaidīt.
/Ā. Āre/

Par Bebrulejas
piemiņas akmeni

Sveicam dzimšanas dienā –
apaļā jubilejā

S

akarā ar to, ka Bebrulejas piemiņas
akmens atrodas uz privātīpašuma zemes un ir apgrūtināta piekļuve
šai vietai, Pļaviņu novada dome vēlas
apspriest ar iedzīvotājiem ideju Bebrulejas akmeni pārvietot uz kopīgi
veidoto apstādījumu zonu Daugavas
krastā, pretī Pasta ielai.
Vēlamies dzirdēt Jūsu viedokli
par izteikto priekšlikumu.
Rakstiet mums e-pasta ziņas uz
dome@plavinas.lv vai iesniedziet savus priekšlikumus rakstiski Pļaviņu
novada domē, Dzelzceļa ielā 11, kā
arī Pļaviņu tūrisma informācijas centrā, Daugavas ielā 50, vai pa e-pastu
vita.jesere@inbox.lv

Pļaviņās
Inesi Parmonu
Danu Radionovu
Mariju Davidovu
Lindu Avotiņu
Santu Urbergu
Andri Pauliņu
Leldi Purniņu
Jekaterinu
Latčenkovu
Olgu Sārnu
Alekseju
Jeršeslavcevu
Viktoru Rudinski
Vladimiru Fominu
Zani Spēlīti
Svetlanu Nazarovu
Marinu Minajevu
Andru Nikotiņu
Raivo Salmani

Sports

Latviešu sporta dzīve ārzemēs
Sacensības notika vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, volejbolā, galda tenisā, šahā, boksā.
Amerikāņu zonā bija arī paukotāji un slēpotāji,
arī hokejisti.
1945. gada oktobrī Augstburgā (Vācija)
notika pirmie baltiešu sporta svētki. 1946. gadā
turpat – jau otrie. Kā raksta autori, tajos jau bija
nopietna un sīva spēkošanās ar kaimiņu valstu
sportistiem. Latvieši uzvarēja futbolā, volejbolā,
vieglatlētikā un boksā. Basketbolā zaudējām
lietuviešiem, dāmu volejbolistes arī bija otrās
aiz Igaunijas.
Vēlāk, 1947. gadā, tika rīkoti DP sportistu
sporta svētki. 1948. gadā Londonas olimpisko
spēļu laikā tika rīkotas DP meistarsacīkstes
daudzos sporta veidos. Bija tikšanās arī ar citu
valstu sportistiem, kuriem bija liels pārsteigums, kā, dzīvojot trūcīgās barakās, ar sliktu
uzturu, latviešu sportisti uzrāda labus rezultātus. Grāmatas autori min ļoti daudzus vārdus
un rezultātus, no kuriem visaugstvērtīgākais ir
Jāņa Stendzenieka rezultāts šķēpa mešanā –
67,26 m. Šeit gribu piebilst, ka tai laikā Padomju
Latvijas rekords bija kādi 63 metri, jo tai laikā
Latvijas vara neatzina pirmskara rekordus (arī
Otto Jurģa sniegumu, kas arī bija tālāks par 67
metriem).
1947./48. gada ziemā jau gadu iepriekš

izveidotā hokeja komanda „HC Augstburg”, kur
bija tikai latviešu hokejisti, uzvarēja Dienvidvācijas meistarsacīkstēs, bija ceturtie Visvācijas
meistarsacīkstēs un tajā gadā dažādās spēlēs
bija pieveikuši visas Vācijas komandas. Komandā spēlēja Alfons Ansons – vārtos ar Robertu
Bluķi, Viesturu Kleinopu, Ēriku Koņecki, Ojāru
Ritumu, Leonīdu Vedēju un Rūdolfu Veidi laukumā.
Laika posmā no 1947. gada līdz 1951.
gadam sākās DP nometņu izklīšana. Cilvēki
meklēja darba iespējas un izbrauca uz citām
valstīm. Tiek minēta Anglija, Austrija, Dānija,
Beļģija, Francija. Arī šajās valstīs nonākušie
sportisti turpināja aktīvi sportot.
1954. gadā Kaizerslauternē (Vācija) notika pirmās Eiropas latviešu meistarsacīkstes
basketbolā. Tajās uzvarēja Francijas latviešu
vienība: Aleksandrs Vanags, Jānis Zeberliņš,
Roberts Pērkons, Jānis Sproģis, Leonīds Lūsars,
Jānis Bebris un Edgars Grundmanis. Treneris –
Voldemārs Baumanis. Jādomā, ka tas pats, kurš
1935. gadā aizveda Latvijas vienību līdz Eiropas
čempioniem. Jau nākošajā gadā šī komanda
aizbrauca uz ASV.
Ar to arī beidzas nodaļa „Sports DP nometnēs”. Turpināšu iepazīstināt lasītājus ar latviešu
sporta dzīvi ārzemēs.
atvērtos logs uz manu brīvību.
Cik gan es tagad esmu laimīga! Saku
vislielāko paldies Modrim un viņa vīriem. Var
jau teikt, ka tas tikai tāds kaķis, ka par to
nevienam nemaksā, var pat piesaukt krīzi un
nez ko vēl, bet mans kaķa prāts saka – ja gribam un spējam izglābt kaķēnu, sagādāt prieku
viņa saimniekiem, tad arī ar citu vērtību glābšanu un saglabāšanu tiksim galā.
Paldies, gan kaķisks, gan cilvēcisks!

s jau esmu tikai kaķene, un vārds mans –
Žizele, bet mans stāsts ir par brīvības
garšu. Cik ilgi var istabā sēdēt, ja pagalms

mani jau sen vilina. Esmu centusies brīvībā
tikt arī agrāk, bet ātri tiku sagūstīta. Šoreiz gan
man paveicās, pa pašu nakts melnumu izspruku. Žēl tikai, ka suņupuika Džespers līdzi
nenāca. Pēc tiem satraukumiem jau neatceros,
kas gan lika būt tik ziņkārīgai... Vilinājumam
pakļāvusies, pa pirmo caurumu mājas sienā
līdu iekšā... Interesants tunelis... Atpakaļ vairs
netiku, saucu palīgā, žēlojos. Biju kā slazdā.
Smalkais kažoks – putekļos, skaņā balss pārvērtusies vārgā čukstā, pēdiņas noberztas, bet
sirsniņā tāda sāpe...
Te dzirdu – sauc manu vārdu, meklē
mani, tikai ne pati varu izlīst, ne mani var
izvilkt.
Paiet laiks, manu sprostu satricina troksnis, putekļu mākoņi, vīriešu balsis... Spēka
kļūst arvien mazāk, pārņem bailes...
Tikai pēc tam man saimniece izstāsta, ka
mani izglāba īsti vīri – Modris Vītols un viņa
palīgi. Viņi taču izsita mājas sienā caurumu, lai

Svecīšu vakari
Pļaviņu novadā

10.oktobrī: * plkst. 15.00 Aiviekstes pagasta
Krūmēnu kapos
* plkst. 16.00 Aiviekstes pagasta Ķūģu kapos
* plkst. 16.00 Pļaviņu Bārukalna kapos

* plkst. 18.00 Vietalvas kapos
17. oktobrī plkst. 16.00 Klintaines pagasta
Brīvkapos
7. novembrī plkst. 14.00 Rīteru kapos

R. Baltiņš

Š

ā gada vasarā Klintaines pagasta avīzītē biju
iesācis rakstīt par Latvijas sportistu gaitām
ārzemēs pēc Otrā pasaules kara. Pirmajā rakstā bija ietverta informācija par sporta iespējām
un sportošanu kara gūstekņu nometnēs Putlosā
(Vācija) un Zedelheimā (Beļģija).
Šo nelielo rakstiņu, kurus gribu jums piedāvāt, materiāli ir ņemti no 2001. gadā Latviešu sporta padomes ārzemēs izdotās grāmatas
„Trimdas latviešu sporta vēsture”. Rakstu turpinājumā ir runa par sporta dzīvi DP (displaced
persons – „pārvietotās personas”) nometnēs.
Pēc vācu datiem1945. gadā Lielvācijas teritorijā bija 265000 Latvijas pilsoņi. Taču daudzi
latvieši dažādu iemeslu dēļ izvairījās no reģistrēšanās Apvienoto Nāciju dibinātajā organizācijā UNRRA, kur nevarēja reģistrēties arī kara
gūstekņi. Tāpēc UNRRA dibinātajās nometnēs
(tādas bija apmēram 300) 1945. gadā atradās
120000 Latvijas pilsoņi. Šajās nometnēs tad
arī izveidojās „Jaunekļu kristīgās savienības”
YMCA. Šīs organizācijas saņēma arī materiālu
atbalstu no UNRRA, kā rezultātā radās sporta
bāzes, inventārs, iespēja trenēties, sacensties,
arī izbraukt uz sacensībām arī uz citām okupācijas zonām (angļu, amerikāņu un franču).

Pateicības
Cilvēks ir kā saule...
ilvēks ir kā saule, jo vairāk siltumu izstaro,
jo spožāk mirdz." /V. Spāre/
Sirsnīgi pateicos skolotājai Edītei Kupčai
par jauko ekskursiju ar vikingu kuģi "Lāčplēsis"
1. septembrī, kura tika noorganizēta Pļaviņu
vidusskolas pensionētajiem skolotājiem . Mēs
visi baudījām neaizmirstamus mirkļus, braucot pa mūsu Daugavu. Tāpat izsaku pateicību
Apfelbauma kungam un viņa palīgiem par
izsmeļošo stāstījumu.
Paldies visiem!
Skolotāja Daina Kūlaine

C

Žizeles brīnumainā izglābšanās

E

Žizeles ģimene – Saviči
Paldies!

S

ociālais dienests izsaka pateicību novada
deputātiem, kuri atbalstīja novada pirmklasniekus, uzsākot skolas gaitas. par saziedotajiem līdzekļiem septiņiem pirmklasniekiem
tika nopirktas - darba burtnīcas, papīrs kopēšanai, dienasgrāmatas, grāmatas, vāciņi,
somas, kancelejas preces.

Alekseju Ķibildu
Praskovju
Mačuļsku
Rolandu Staņko
Ruslanu
Kravčenko
Ingu Rudzrogu
Ritmu Celmiņu
Ņinu Ņuhtinu
Lūciju Tutiņu
Ņinu Zagirovu
Janīnu Maļinovsku
Modri Svilānu
Ludmilu Grustani
Vietalvā
Ilutu Zeiļu
Uldi Ērgli
Leoni Eiduku

Sludinājums

1.

oktobrī Pļaviņās darbu uzsāk jauna solāriju studija „Blue Box”. Latvijā cilvēka
organismam tik nepieciešamās saules ir par
maz, tādēļ saprātīgās devās, izmantojot kvalitatīvus solārijus, mēs to varam kompensēt.
Solāriju studijā „Blue Box” būs divi Vācijā

Sludinājums

S

IA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
piedāvā no priedes materiāliem sekojošus
izstrādājumus:
• pildiņu durvis; • kurvju kleidas;
• kājlīstes;
• stiklu līstes;
• stūra līstes;
• futerlogus;
• apdares dēļus ar spundi;

Informācija

E

iropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Pļaviņās” ietvaros
Pļaviņās notiek kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija, kanalizācijas
sūkņu staciju (KSS) būvniecība un jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.
Jauni kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti pa Raiņa
ielu posmā no Atvaru ielas līdz Torņupītei, pa
Daugavas ielu posmā no Odzienas ielas līdz
Pļavu ielai, pa Dzelzceļa ielu posmā no autoostas līdz Pļavu ielai, pa Pļavu ielu, pa Upes
ielu posmā no JIIC „Ideja” līdz Raiņa ielai
aptuveni 2,6 km garumā. Šobrīd notiek kolektora izbūve pa Pļavu un Dzelzceļa ielu. Visi
Dzelzceļa ielas privātmāju iedzīvotāji var sākt
kārtot jautājumus, kas saistīti ar pieslēgumu
pie pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Izbūvējot kolektoru, pretī katrai dzīvojamai mājai līdz privātīpašuma robežai tiks
izbūvēts pievads ar skataku uz robežas, pie
kuras tad arī privātmājas iedzīvotājs varēs
pievienoties. Pievienošanās kārtība ir ļoti
vienkārša:

"Pļaviņu novada Ziņas"
var saņemt
Klintainē - bibliotēkā, pārvaldē

Aiviekstē
Kasparu Zaltānu
Pēteri Bieriņu
Ilzi Zundāni
Liliju Lubgāni
Klintainē
Rutu Skudru
Līgu Baltiņu
Mārtiņu Medni
Moniku Bērziņu
Vili Voitu
Ļubovu Usani
Elitu Mežmali
Jevgēniju
Arhipovu
Dāvi Dzenīti
Agitu Kačkāni

ražoti solāriji, un tie būs aprīkoti ar jaunākās
paaudzes Eiropas standartiem atbilstošām
spuldzēm. Piedāvāsim arī mūsu klimata joslai
un dažādiem ādas tipiem atbilstošu sauļošanās kosmētiku. Laipni lūdzam uz solāriju studiju „Blue Box” Pļaviņās, Daugavas ielā 85.
Natālija Mačuļska, administratore
• solu virsmas.
Cenas mērenas.
Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties
ar:
• Modris Vītols – SIA ”Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists, tālr: 26356621;
• Sergejs Volkovs – SIA ”Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” valdes loceklis, tālr: 65133059.
1) iedzīvotājs uzraksta iesniegumu SIA
„Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ar lūgumu
atļaut pieslēgties pie pilsētas centralizētās
kanalizācijas sistēmas, pievienojot īpašuma
apliecinošu dokumentu un zemes robežu
plānu,
2) SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
izsniedz Tehniskos noteikumus, kuros noteikta
pieslēgšanās kārtība (bezmaksas),
3) Pļaviņu novada domē nepieciešams
izņemt rakšanas darbu atļauju, kura jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” (bijušais Latvenergo),
SIA Lattelecom, SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” un Pļaviņu novada domi (viss
bezmaksas),
4) pēc saskaņojumu saņemšanas iedzīvotājs pats vai slēdzot līgumu ar būvfirmu
uzsāk pievienošanās darbus.
Sīkākai informācijai lūdzam
kontaktēties ar:
Aivars Bardovskis
Pļaviņu pilsētas domes izpilddirektors, projekta koordinators,
tālr. 26462756,
aivars.bardovskis@apollo.lv
Vietalvā - bibliotēkā, pārvaldē, veikalā
Gostiņos - bibliotēkā
Aiviekstē - bibliotēkā, pārvaldē
Pļaviņās - pašvaldības iestādēs, domē
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