
2011. gada 15. decembris 1

2011. gada 15. decembris    Nr. 24

Tuvojas 2011. gada beigas un drīz 
sāksies 2012. gads. Katra gada beigās ir 
pieņemts izteikties par aizgājušo un izteikt 
mērķus, vēlmes, ko gribētu sagaidīt no 
Jaunā gada. Šoreiz mēģināšu izteikties par 
veiksmēm un neveiksmēm, kā arī mērķiem 
un uzdevumiem, ko tieši likumdošana no-
saka veikt izpilddirektoram un tie ir:

1. Novada attīstības programmas rea-
lizēšana.

2. Budžeta projekta izstrāde un apstip-
rinātā budžeta izpilde.

3. Novada administrācijas vadīšana un 
visu novada iestāžu darba pārraudzība.

4. Pašvaldības pakalpojumu sniegša-
nas darba organizēšana.

POZITĪVIE ASPEKTI
1. Novadam ir apstiprināta attīstības 

programma 2011.– 2018. gadam un, ievie-
šot tās konkrētas sadaļas, nav vajadzīgs 
ilgs izskaidrošanas, pamatošanas un saga-
tavošanas laiks.

2. Pamatā programmā 3 gadu investī-
ciju un pasākumu plāna aktivitātes tiek pil-
dītas vai gatavotas izpildei.

3. Arī šogad piesaistītais un apgūtais 
ES un citu fondu fi nansējums novadā ir ap 
Ls 0,7 milj.

2012. tuvojas!

Lai Ziemassvētku brīnums Tev neiet 
garām rīt,
Lai Tavās siltās plaukstās Laimes 
zvaigznes krīt!
Lai visi ceļi balti,kur savu soli liec,
Ar domām apgarotām, lai Jauno gadu sāc! 
                  /V. Kokle Līviņa/

Ļoti drīz šis gads mums teiks ardievas, 
jo uz sliekšņa savu kārtu gaida nākošais, 
lai  dotu spēku, izturību, enerģiju jaunām 
iespējām, uzņemties atbildību un rūpes par 
saviem tuvajiem cilvēkiem. Jēkabpils nova-
da sociālā dienesta darbinieki mūsu novada 
ļaudīm novēl, lai Jaunajā gadā ikviena sirdī 
atrodas vieta sapratnei, līdzjūtībai, harmo-
nijai, labestībai. Lai dveselē mājo miers, sa-
glabājas veselība un sirdī pietiek vietas dzī-
vespriekam, možumam, smaidam.

Ar cieņu Jēkabpils novada sociālā dienesta 
vadītaja R. Rubina

2011. gada nogalē

4. Apstiprinātais un izpildē esošais bu-
džets devis iespēju kredītu apjomu Ls 1,1 
milj. uz gada sākumu samazināt gandrīz uz 
pusi, pildīt visas pašvaldības funkcijas un 
veikt daudzus pamatlīdzekļu  atjaunošanas, 
iegādes, celtniecības objektus tikai no bu-
džeta līdzekļiem.

5. Novads pirmo reizi iesniedza pietei-
kumu efektīvas pārvaldes gada balvai un, 
kaut arī to neieguva, saņēma atzinīgu darba 
novērtējumu.

6. Kaut arī inovācijas pārvaldē prasa 
pastāvīgu darbinieku izglītošanos, papildus 
darbu to ieviešanā, tas pamazām dod rezul-
tātu, tas ir, paātrinās dokumentu izskatīša-
nas ātrums, uzlabojas to kvalitāte, palielinās 
iekšējā kontrole neveidojot speciālas kon-
trolējošās institūcijas, operatīva trūkumu un 
sūdzību novēršana.

7. Pašvaldības pakalpojumu jomā labi 
rezultāti sasniegti izglītības, kultūras, spor-
ta, arī daļā komunālo pakalpojumu pieeja-
mības un kvalitātes nodrošināšanā. 

NEGATĪVIE ASPEKTI
1. Iedzīvotāju skaita samazinājums no-

vadā, prognoze 2011. gadā – 90 cilvēki, jeb 
tikpat cik 2010. gadā. It sevišķi tas izpaužas 
bērnu vecumā no 0–6 un 7–18 gadiem, jo 

tendence ir dzimstības samazināšanās, jau-
niešu aizbraukšana 17–18 gadu vecumā un 
aizbrauc ģimenes ar bērniem. 

2. Šīs grupas iedzīvotāju samazinā-
jums atstāj ietekmi uz budžetu, jo neno-
slogotās skolas prasa uzturēšanai gandrīz 
tikpat izdevumu, kā optimāli piepildītās, bet 
fi nanšu izlīdzināšanas dotāciju saņemšanā 
šis kritērijs ir ar vislielāko īpatsvaru, kā re-
zultātā novads saņem vienu no zemākajiem 
izlīdzinātiem ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju 
valstī. 

3. Projektēšanas fi rmām nesavlaicīgi 
un nekvalitatīvi izstrādājot tehniski ekono-
miskos pamatojumus projektiem, 3 ciematu 
ūdens saimniecības projektu apguve varēs 
sākties tikai 2012. gada otrā pusē un 2013. 
gadā, bet plānotām atkritumu izgāztuvju 
rekonstrukcijām valsts joprojām nav atvēru-
si  kārtas projektu pieteikšanai  un  sagata-
votos 6 izgāztuvju tehniskos projektus nav 
iespēju pieteikt izvērtēšanai .

4. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas 
programmai mūsu valstī līdzekļi drīz beig-
sies, bet mūsu dzīvokļu īpašnieki neizrāda 
interesi par dalību šajos projektos. Salīdzi-
nāšanai Krustpils novadā uz siltināšanu 
pieteikušās  11 daudzdzīvokļu mājas, Jē-

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Dunavas skolēni ciemojas pie Meža rūķa

kabpils – 1. Tas nozīmē, ka nākotnē šīs mā-
jas var nākties pilnībā renovēt par saviem 
līdzekļiem vai arī siltuma patēriņš un samak-
sa par to būs ļoti liela.

5. Kaut arī nākošgad sāksies Siliņi-Ak-
nīste ceļa asfaltēšana, nākošo gadu prog-
nozes valsts un arī pašvaldības ceļu uzturē-
šanā un attīstībā ir ļoti bēdīgas.

6. Nav vērojama tendence uzņēmēj-
darbības projektu, kuri radītu darbavietas 
novada iedzīvotājiem ne novadā, ne Jēkab-
pilī, palielināšanās.

7. Kaut arī nevalstiskās organizācijas 
novadā ir aktīvas, bet dialogs ar uzņēmē-
jiem un īpašumu turētājiem pašvaldībā 
praktiski nav, nav arī priekšlikumu, kā orga-
nizēt šo sadarbību. 

Gan pozitīvajiem, gan negatīvajiem 
aspektiem protams ir ļoti liels iespaids uz 
turpmāko novada attīstību un 2012. gads 
nesolās būt nemaz tik pesimistisks, kā daž-
reiz liekas. Ir atbrīvojušies līdzekļi un uzsākti 
projekti, kuru rezultātā varētu tikt sakārtoti 
vairāki infrastruktūras objekti. Tie ir Zasas 
pagasta pārvaldes ēkas, kuru izmanto vi-
dusskola, bibliotēka, pasts, siltināšana un 
renovēšana, Rubenes pirmsskolas izglī-
tības iestādes ēka, kur atrodas arī ārstu 
prakse un aptieka, siltināšana un renovā-
cija. Ceram izdalīt investīcijas no budžeta 
Zasas vidusskolas galvenās ēkas iekštelpu 

remonta un materiālās bāzes uzlabošanai, 
no budžeta līdzekļiem veikt Kalna pagasta 
kultūras nama renovācijas 2. kārtu. Ceram, 
ka iesāksies gada otrā pusē daļa plāno-
to ūdenssaimniecības projektu. Zasas un 
Rubenes ģimenes ārstu privātprakses ir 
piesaistījušas ES līdzekļus un pašvaldība 
palīdzēs ar līdzfinansējumu to remontam un 
aprīkojuma iegādei. 

Savus LEADER u.c. projektus turpinās 
6 nevalstiskās organizācijas un pašvaldība.  
Mēs esam pārliecināti, ka jaunu LEADER 
projektu rakstīšanā, kā parasti, mēs būsim 
aktīvi arī nākošgad. Protams, mūsu paš-
darbnieki un sportisti, izglītība saņems ne 
mazāku atbalstu, kā šogad. Ceru, ka 2012. 
gada budžets atļaus maksāt visus esošos 
sociālos pabalstus tādā pašā apjomā, kā 
šogad, tikai valdība plāno mainīt likumdoša-
nu un iespējams, ka darbaspējīgajiem pa-
balsta prasītājiem tie būs jāatstrādā, nevis 
tikai jāveic līdzdalības pasākumi. Ceram arī, 
ka katrā pārvaldē par budžeta līdzekļiem 
tiks veikti darbi  un organizēti pasākumi ne-
daudz vairāk, kā 2011. gadā.

Mēs saprotam iedzīvotājus, ka ļoti 
daudz informācijas, ko varam apkopot no-
vada avīzē un par ko fragmentāri raksta pre-
ses izdevumi, ir nepilnīga, tāpēc centīsimies 
sagatavot un aicināt pagastu darbiniekus, 
pārvaldniekus, sekretārus, bibliotēku vadī-

tājus, kultūras darbiniekus, sabiedrisko at-
tiecību  speciālistu, nozaru speciālistus, u.c. 
to sniegt vēl pilnīgākā veidā, jo viņiem tā ir 
visplašāk pieejama. 

Visvairāk sarūgtina, ka spriedumi par 
pašvaldības pieņemtiem lēmumiem un dar-
binieku veikumu rodas uz šo preses frag-
mentu pamata, bet pilno informāciju, kura 
visplašāk ir pašvaldības interneta mājas 
lapā, neviens nelasa un maz ir arī darbinie-
ku, kas to grib un var paskaidrot. Arī prese 
oficiālo normatīvo aktu datus neizmanto.

Kopumā par 2011. gadu jāsaka, ka 
mēs gan katrs atsevišķi, gan kopumā ad-
ministrācijas kolektīvs, lepojamies ar  mūsu 
novada cilvēkiem, kuri sevi parādījuši sim-
tos vai pat tūkstošos gadījumu, kā aktīvus, 
radošus, patriotiskus, strādāt gribošus un 
varošus, godīgus cilvēkus, es lepojos ar sa-
viem kolēģiem par atbalstu un sapratni ko-
pīgo, dažreiz, ne visai patīkamo uzdevumu 
veikšanā.

Vēlu, lai Ziemassvētki atnāk ar mieru, 
saticību, labestību un baltu, pūkainu zie-
mas sniegu un Jaunā gadā veselību, darba 
sparu, arī naudiņu, kura nepazustu banku 
džungļos, bet tiktu lietderīgi iztērēta.

Jānis Subatiņš,
izpilddirektors

07.12.2011. 

Negaidot dziļu sniegu un stipru salu, 
6. decembrī čaklākie un aktīvākie Duna-
vas pamatskolas skolēni devās Ziemas-
svētku egles meklējumos uz Tadenavas 
mežiem. Tur tos sagaidīja Meža rūķis, 
kas daudziem likās redzēts un satikts jau 
pagājušogad. Egļu mežā daudz – lielas, 
mazas, kuplas un ne tik zarotas. Kura 
būtu piemērotākā? To vaicājām rūķim, bet 
viņam viena jau nolūkota. Lai pie tās no-
kļūtu, jāiet pa izliktām zīmēm. Katrā vietā 
skolēniem jāveic kāds uzdevums, tikai tad 
var doties tālāk. Ir mīklu minēšana, tautas-
dziesmu un dzejoļu skandēšana, jāzina 
ticējumi par ziemu, līdz beidzot meža pļa-
viņā ieraugām rūķa noskatīto un atvēlēto 
egli. Sadevušies rokās ap egli, nodziedam 
„Reiz mežā dzima eglīte” un 
atzīstam to kā piemērotu un 
skaistu. Rūķim viss pa prā-
tam, bet pārbaudījumi vēl 
nav galā. Baudot karstu tēju 
un sildoties pie ugunskura, 
jādegustē dažādi kārumi, 
kas tapuši no meža veltēm, 
vēl jāprot noteikt dažādi čie-
kuri, augi, koki, kas aug mūsu 
mežos. 

Rūķis interesējās, kā sko-
lēniem sokas mācībās, kādas 
dziesmas un dzejoļus mācās 
Ziemassvētkiem, kā rotās egli. 
Šķiroties sarunājam, ka rūķis 

uzmanīs mūsu egli, lai tā vēl divas nedēļas 
bauda mieru un klusumu mežā, tad tā tiks 
posta jaukiem svētkiem un priecēs lielus 
un mazus dunaviešus.

Paldies Meža rūķim – allaž atsaucīga-
jai Ainai Timofejevai un Dunavas pagasta 
pārvaldes vadītājam Andrim Baltaruņķim 
par interesanto un izzinošo pastaigu pa 
meža takām!

Astra Liopa, 
Dunavas pamatskolas skolotāja  
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Novada amatnieki Norvēģijā
Pašā vētrainākajā laikā, orkāna vidū un 

īsākajās dienās gadā mūsu novada amat-
nieki viesojās Jēkabpils novada sadarbības 
partneru pašvaldībā Norvēģijā – Averojā. 
Laika apstākļi nespēja traucēt veiksmīgu 
pasākuma norisi un esam atgriezušies mā-
jās dzīvi un veseli, atveduši līdzi noderīgu 
informāciju un jaunu pieredzi.

Norvēģu partneri mūs uzņēma ļoti 
laipni, ceram, ka varēsim viņiem atmaksāt 
ar to pašu – turpmāk kopjot un stiprinot 
savstarpējo sadarbību. Ceļš bija tāls un 
nogurdinošs, taču, neskatoties uz to, esam 
ļoti apmierināti ar pasākuma rezultātiem. Ie-
skatam pastāstīšu nedaudz par brauciena 
gaitu un notikumiem.

25. novembra rītā brokastojām kopā ar 
Averojas pašvaldības galvu – Annu Kristīni 
Sorvik un Frodi Ressem, kurš bija norvēģu 
puses kontaktpersona pasākuma sagata-
vošanas laikā, savstarpēji sapazinā-
mies, ievingrinājām mēles angļu 
valodā un pasniedzām arī mūsu 
ciemakukuli. Tā kā viens no iemes-
liem mūsu amatnieku braucienam 
uz Averoju bija dalība Ziemassvētku 
amatniecības izstrādājumu tirdziņā, 
devāmies uz tirdziņa norises vietu.

25. novembra vakarā orkāns 
bija sasniedzis Averoju un mēģināja 
iepūst jūrā vieglākos no mūsu amat-
niekiem. Labi, ka starp mums bija arī 
cilvēki, kuri pieder pie smagā svara 
– tie laimīgi nogādāja trauslās amat-
nieces, kur vien nepieciešams. Norvē-
ģi tajā vakarā mums sagādāja vieglu 
pārsteigumu, aicinot piedalīties vaka-
riņās ar Averojas kultūras dzīves pār-
stāvjiem, kuras noritētu uz salas, 
5 minūšu brauciena attālumā no 
krasta. Lieki teikt, ka bijām sabijušies. Taču 
nospriedām, ka, gan jau viesmīlīgie partneri 
zina, ko dara, un uzticējām sevi mājinieku 
gādīgajām rokām un maza kuterīša kaptei-
ņa godaprātam. Tā kā pašlaik jūs lasāt šīs 
rindas, protams, ka viss bija kārtībā. Izvizi-
nājāmies pa viļņu galotnēm, nodibinājām 
kontaktus ar Averojas māksliniekiem, garšī-
gi pavakariņojām, noskatījāmies dokumen-
tālo filmu par vikingiem un gatavojāmies 
otrai dienai Ziemassvētku tirdziņā.

26. novembra vakarā Anna Kristīne 
Sorvik mūs uzaicināja uz adventes koncer-
tu tuvējā baznīcā. Koncertā skanēja Bahs, 
uzstājās Kristiansundas kamerorķestris, ko-
ris un solisti. Sēžot skaistajā, atturīgajā koka 
baznīcā un klausoties korāļos, mūs visus 
pārņēma viegla Ziemassvētku sajūta, pali-
kām klusi un ļoti sailgojāmies pēc mājām 
– pēc tiem, kuri nervozē, skatīdamies lai-
ka ziņas. Vēlāk, pēc koncerta, viesojāmies 
draudzes mājā, kur tikām cienāti ar gardām 
pankūkām un iepazināmies ar draudzes 
mājas saimnieci, kura arī nodarbojas ar vie-
tējo mākslinieku izstāžu organizēšanu un 

nelielu kultūras projektu realizēšanu.
Svētdienas, 27. novembra rītā, tikām 

pagodināti ar Annas Kristīnes Sorvik ielū-
gumu brokastīs pie viņas mājās. Līdztekus 
sarunām par turpmāko sadarbību kultūras 
jomā starp abām pašvaldībām, uzzinājām 
daudz par norvēģu sadzīvi, mums tika dota 
iespēja aplūkot Norvēģijas iedzīvotāja mi-
tekli no iekšpuses, iepazīties ar viņu gau-
mi un atturīgo, pamatīgo dzīvesveidu. Bija 
patiešām patīkami pamanīt uz viesistabas 
galda mūsu amatnieku austo galdautu un 
secināt, ka mūsu tautām ir līdzīga gaumes 
izjūta.

Mājup devāmies pa izslavēto Ziemeļu 
ceļu. Šis ceļš lielā mērā sastāv no tiltiem 
starp salām. Galvu reibinošas izjūtas, vēja 
brāzmas un ūdens šaltis – tas varētu būt 
Ziemeļu ceļa īss raksturojums. Anna Kris-
tīne Sorvik mūs pavadīja līdz pat Averojas 
pašvaldības robežai. Atvadoties lietū un viļ-
ņu šļakatās, vēlreiz pateicāmies Annai Kris-
tīnei Sorvik par viesmīlību un izteicām cerī-
bu drīz vien sagaidīt viņu Jēkabpils novadā.

Sadarbības līgums starp Jēkabpils no-

vada un Averojas pašvaldībām ir snie-
dzis novada amatniekiem iespēju ne 
tikai iegūt jaunu informāciju un piere-
dzi. Šis līgums ir atvēris mums durvis 
uz vienu no skaistākajām vietām uz 
Zemes – Norvēģiju. Tagad viss atka-
rīgs no katra paša atsevišķi un mums 
visiem kopā – vai spēsim pielietot šajā 
ceļojumā iegūto pieredzi un informā-
ciju lietderīgi, vai nenoslinkosim, vai 
uzturēsim kontaktus ar Averojas kolē-

ģiem un īstenosim kopīgus projektus.
Pateicos visiem, kuri ar savām rūpēm, 

darbu, finansēm, informāciju un klātbūtni 
darīja iespējamu šo brīnišķīgo notikumu – 
Jēkabpils novada domei, mūsu amatnie-
kiem, projektu speciālistei Guntai Dimitri-
jevai un Averojas pašvaldībai!

Daina Sauleviča, 
a/c „Rūme” koordinatore

daina.saulevica@gmail.com, 
tālr. 26239304

Averojas pašvaldības pārstāvji iz-
vēlas ziemassvētku dāvanas starp 

mūsu amatnieku izstrādājumiem.

Anna Kristīne Sorvik priecājas par mūsu 

dāvātajiem cimdiem.

Dunavas pagastā
Priecīgs notikums novembra bei-

gās noticis  Dunavas pagastā – Sudrab-
kalna ciemata abas daudzstāvu dzīvo-
jamās mājas ir pievienotas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Darbus veica SIA 
„Ošukalns celtiecība”, un objekts eks-
pulatācijā tika nodots 25. novembrī. 
Darbi tika veikti par Dunavas pagasta 
pārvaldes budžeta līdzekļiem, un papil-
dus pieslēgumam attīrīšanas iekārtām 
tika sakārtots arī pagasta ceļš. 



2011. gada 15. decembris4

    Jēkabpils novada Sociālais dienests izsludina 
         recepšu konkursu!

24. novembrī Jēkabpils novads sagai-
dīja Hardija Kortmana (Hardy Kortmann)
un Helmuta Gebharda (Hellmut Gebhardt) 
organizēto un sponsorēto sūtījumu no 
Minhenes, – kravas auto furgonu ar dažā-
dām sadzīves, higiēnas un bērnu precēm, 
tehniskajiem palīglīdzekļiem (ratiņkrēsli, 
elkoņu atbalsta spieķi), kā arī apģērbiem, 
apaviem. Kopā tika saziedoti apmēram 
600 kartona kastes un maisi. Kravas au-
tomašīna, ko no Vācijas uz Latviju vadīja 
Francs Ganslmaijers  (Franz Ganslmayer) 
un   Helmuts Vencke (Helmut Wenzke), 25. 
novembrī   ar visu septiņu pagastu pārval-
des palīdzību tika izkrauta Kalna pagasta 
kultūras nama telpās, kur tika sašķirota 
un izdalīta katram pagastam.  Pagastu so-
ciālie darbinieki uz dāvinājuma saņemša-
nu aicināja gan ģimenes ar bērniem, gan 
citus pagasta iedzīvotājus. Kā jau ierasts, 
saziņai ar vācu draugiem, palīdzīgu roku  
sniedza tulkotāja  – pensionētā skolotāja 
Silvija Raģeles kundze. Labdarības akci-
jas izdale pagastu pārvaldēs notika 10. 
decembrī, tajā piedalījās arī  labdarības 
akcijas organizatori un sponsori. Šai dienā 
iedzīvotājiem bija iespējas pateikties arī vi-
ņiem – gan ar siltiem vārdiem, gan ar pašu 
sagatavotām veltēm, ko Vācijas pārstāvji 
saņēma ar patiesu prieku.

Ritma Rubina,
Novada sociālā dienesta vadītāja 

Pirmssvētku laikā saņemts dāvinājums 
no Vācijas draugiem

Izdalot pārtikas pakas, sociālā dienes-
ta darbiniekiem palaikam nākas dzirdēt, 
ka no šajās pakās ieliktajiem produktiem 
neko garšīgu un barojošu gan pagatavot 
nevarot. Protams, tajās nav delikateses, 
taču – liekot lietā izdomu un pieredzi, no 
tiem pašiem produktiem varam izgatavot 
arī delikateses. Lūk, divas receptes iesaka 
Kaldabruņas Māmiņu kluba vadītāja Indra 
Zvirgzdiņa:

Kotletītes
Tām vajadzēs: 3 glāzes četrgraudu vai 

auzu pārslu; 3 olas, sāli, sīpolus, nedaudz 
melno piparu un eļļu cepšanai. Pagatavo-
šana: pārslas aplej ar ūdeni, pēc 20 – 25 
minūtēm, kad tās uzbriedušas, pievieno 
olas un garšvielas. Visu samaisa un liek uz 
pannas cepties. 

Pankūkas
Tām vajadzēs: 1 glāzi auzu pārslu, 1 

olu, sāli un cukuru pēc garšas, 2 ābolus. 
Pagatavošana: Auzu pārslas pārlej ar ūde-
ni, stundu ļauj uzbriest. Tad pievieno olu, 
sāli un cukuru, rīvētus ābolus. Cep uz pan-

nas un ēd tūlīt!
Abas receptes ir izmēģinātas un labi 

garšo itin visiem! 

Iesakiet savas receptes arī Jūs! 
Receptes sūtāmas Sociālā dienesta 
vadītājai Ritmai Rubinai: ritma.rubina@
jekabpilsnovads.lv. Tās tiks publicētas 
gan novada mājaslapā, gan avīzītē, gan 
arī – izplatītas pagastu pārvaldēm. Inte-
resantākajām receptēm – nelielas pār-
steiguma balvas! 
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Šogad Jēkabpils novada pašvaldības 
NVO iniciatīvu konkursā biedrība „Noska-
ņa” bija vienīgā organizācija, kas saņēma 
atbalstu divu projektu realizācijai. Šāds 
atbalsts saistāms ar to, ka „Noskaņas” dā-
mas ar savu pieredzi piekrita atbalstīt arī 
Zasas jauniešus – uzraugot un ar padomu 
palīdzot viņu iniciatīvas „ Atbalsts ielu vin-
grotājiem Zasā” īstenošanā. Šī projekta 
ietvaros, kam novada pašvaldība piešķīra 
Ls 190,-, tika iegādāts ielu vingrošanai  ne-
pieciešamais inventārs, kā arī septembra 
mēnesī 12 Zasas jaunieši organizēja ielu 
vingrošanas nodarbības. Iegādātais inven-

Biedrībā „Noskaņa” realizēti divi projekti
tārs ir lietojams ilgtermiņā – tas glabājas 
Zasas sporta zālē, un ielu vingrošanas 
kustība šai novada ciematā attīstīsies, 
piesaistot jauniešus. Lai nebojātu sporta 
zāles grīdas segumu, svaru stieņu uzgla-
bāšanai jaunieši ir izveidojuši speciālu 
grīdiņu.

Otrs projekts – „Daru sirdij tīkamu 
darbu” – tika realizēts mājīgajās „Noska-
ņas” telpās, un tajā iesaistījās vienmēr 
gaišās un darbīgās biedrības dāmas. Par 
novada pašvaldības piešķirtajiem līdzek-
ļiem Ls 120,- apmērā biedrība iegādājās 
nodarbību materiālus. Nodarbībās tika 

apgūts jauns rokdarbu veids – aksesuāru 
izgatavošana ziedu formā. Ziedus „No-
skaņas” dalībnieces gatavoja no auduma 
un dzijām adīšanas, tamborēšanas un 
mezglošanas tehnikās. Jaunās tehnikas 
apguvušas pašas, izmantojot pamācības 
no žurnāliem un grāmatām, kā arī palīdzot 
viena otrai. Vēl šī projekta ietvaros noticis 
arī pieredzes apmaiņas pasākums – Zasā 
viesos uzņemtas dāmas no Sieviešu tiesī-
bu institūta Pļaviņu un Kokneses reģionā-
lajām organizācijām. 

Par projektiem pastāstīja – 
„Noskaņas” vadītāja Vija Roze

Biedrība „Dzīves prasme” Dunavas pagastā
Ritot gada īsākajām dienām, tumsa 

aizvien uzmācīgāk piekļaujas mūsu logiem, 
it kā cerēdama ielūkoties mūsu dvēselēs. 
Lai neļautos tumšo dienu varai, Dunavas 
čaklās sievas cītīgi  darbojas, darinot dažā-
dus rokdarbus.

Patreiz aktīvi tiek strādāts pie Jēkabpils 
novada atbalstītā  NVO projekta „Apgūsim 
aušanu”  realizēšanas. Par projektā iegūta-
jiem līdzekļiem esam varējušas iegādāties 
nepieciešamos materiālus, lai veiksmīgi  
apgūtu aušanas prasmes. No pašiem pa-
matiem esam apguvušas audekla sagata-
vošanu un iekārtošanu stellēs. Prieks par 
pirmajiem darbiņiem, kuri tiek darināti dreļļa 
rakstā, taps gan linu dvieļi, gan galda sedzi-
ņas, ko nu kurai dalībniecei vairāk kārosies. 
Patīkami, ka sievām ir interese par aušanu, 
tad skaidri zinām, ka mūsu kopīgais mērķis 
ir sasniegts. Par aušanas prasmju ierādīša-
nu sakām paldies Rubenes pamatskolas 
skolotājai  Anitai Vērdiņai. 

Ir sakārtotas un sagatavotas darbam 
arī mazās stelles, uz tām mēs varam aust 
grāmatzīmes un prievītes. Lai apgūtu šīs 
prasmes, palīdzību lūdzām Bebrenes no-
vada pensionētai skolotājai Ārijai Grūbertei, 
paldies viņai par sadarbību, paldies par pir-
majām iemaņām, ko mums palīdzēja apgūt.

Biedrības dalībnieces gatavojot rok-
darbus izstādei, kuru varēs apskatīt no 13. 
līdz 16. decembrim sabiedrisko resursu 
centrā. Nu jau trešo gadu tiks rīkots Zie-
massvētku tirdziņš, kur varēs iegādāties 
svētku dāvanas saviem mīļajiem. Aicinām 
piedalīties arī citus interesentus ar saviem 

darinātajiem darbiem.
Biedrības „Dzīves prasme” 

nodarbības notiek vienreiz ne-
dēļā. Aicinām ikvienu, kam pa-
tīk lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
un apgūt jaunas prasmes.

Lai katrā mājā ar spožām sveču lies-
mām atnāk Ziemassvētku brīnums, lai 
katram izdodas ieraudzīt redzamo un ne-
redzamo! Īstajā brīdī apstāties un ielūko-

ties, dzīvot mierā 
un saskaņā. Patiesā 

laime mīt cilvēka sirdī 
un garā!

 Novēlam jums visiem 
gaišus Ziemassvētkus!          

Biedrības „Dzīves prasme“ 
dalībnieces

Projektu Pasākumi Ābeļu skolā, 
Latvijas 93. dzimšanas dienu gaidot 

08.11. Stāstnieks Ābeļos 
Stāstnieku konkurss mūsu skolas vēstu-

rē ieies ar to, ka visi stāstnieki piedalījās jau-
nās bibliotēkas atklāšanā. Svinīgi lentu pār-
grieza skolas direktors, un konkurss sākās.

Dalībnieki stāstīja pasaku, anekdoti un 
atgadījumu. Skolas Lielā stāstnieka titulu ie-

guva 2. kl. skolnieks Alens Butāns un 7. kl. 
skolniece Sintija Veigure.

09.11. Mārtiņdienas svinības
Skolas zālē sapulcējas daudz Ābeļu 

skolas skolnieku, kuri minēja Mārtiņdienu 
mīklas. Bija arī Mārtiņdienas izstāde un 
konkurss „smagākais kartupelis”, „lielākais 

sīpols un „vieglākais ķirbis.” 
Norisinājās arī degustēšanas sacensī-

bas, kurās bija jānosaka salātu sastāvdaļas 
un 1. vietu ieguva 8. klase.  

10.11. Ciemošanās diena novadpēt-
niekiem

8. klases skolēni apciemoja un inter-
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Salaveča veltes izdalītas…

25.11.2011. Ābeļu pamatskolas 8. un 9. klases devās uz Rīgas lidostu, lai iegūtu zināša-
nas par lidmašīnām, par to, kas notiek, ja kādam līdzi ir metāla vai dzelzs priekšmeti. Mums 
parādīja konfiscētos priekšmetus – tie bija visādi suvenīri, kas izskatījās pēc granātām, šķil-
tavas, kas izskatījās kā ieroči un tml.

Mums parādīja lidmašīnu, ar kuru ugunsdzēsēji trenējas nodzēst uguni dažās sekundēs. 
Agris Pastars, Ābeļu pamatskola

vēja viņu bijušos skolotājus Dzintru Veiguri 
un Ausmu Bērziņu. Skolotājas bija priecīgas 
par skolēnu patīkamajām pārmaiņām izska-
tā un raksturā, bet skolēni šo dienu nosauca 
par „gandrīz ideālo vakariņu” dienu. Bijām 
priecīgi, ka abas skolotājas vēl joprojām 
turpina aktīvu dzīvesveidu, darbojoties gan 
ģimenē, gan sabiedrībā.

11.11. Lāčplēša diena
Ābeļu pamatskolā notika „Lāčplēša 

skrējiens”. 1.–4. kl. skrēja apmēram 1km, 
bet 5.–9. kl apmēram 3 km,un 3 km skrējie-
nā 1. vietu zēniem izcīnīja Lauris Pučka, 2. 
vietu Toms Zekants, 3. vietu Edgars Liepiņš, 
bet meitenēm, kas skrēja 3 km, 1. vieta Lai-
nei Donānei,  2. vieta Santai Zariņai, 3. vieta 
Renātei Zekantei. 1.–4. kl. meitenēm 1. vietu 
izcīnīja Aivita Urķe, 2. vietu izcīnīja Rebeka 
Zekante, 3. vietu izcīnīja Vitnija Krodziniece. 
Bet 1.–4. kl. zēniem 1. vietu ieguva Ēriks Aiz-
upietis, 2. vietu ieguva Kristaps Krodzinieks, 
3. vietu ieguva Ēriks Saikins. Vakarā mēs 
gājām tradicionālajā lāpu gājienā no skolas 
uz kapiem. 

14.11. „Teci, teci valodiņa’’ pusfināls – 
Dignājas pamatskolā notika Sēlijas novada 
stāstnieku konkurss. Ābeļu pamatskolu pār-
stāvēja:

Alens Butāns, 2. klase;
Roberts Čakšs, 3. klase;
Artūrs Rubiķis, 3. klase;
Aivita Urķe, 4. klase;
Samanta Vinciune, 4. klase;
Annija Briška, 5. klase;
Paula Bokāne, 7. klase;
Rinalds Kļavinskis, 7. klase.
Pēc konkursa nolikuma dalībnieki sa-

centās, stāstot tautas pasaku, atgadījumu 
no dzīves un anekdoti vai kādu spoku stāstu. 
Vecuma grupā līdz 12 gadiem vislabāk tas 
izdevās Zanei Sinkevičai un Alīnai Bikaunie-
cei no Dignājas un mūsu Alenam Butānam. 
Vecākajā grupā interesantākie stāstnieki 
bija mājinieces Kitija, Klinta, Sandija, Vīpes 
stāstnieks Einārs un mūsu Paula Bokāne. 
Finālisti atkal stāstīs „pasaciņas” Latviešu 
biedrības namā Rīgā 26. novembrī.

17.11. LATVIJAI 93
Latvijas 93. dzimšanas dienai veltīts 

pasākums sākās 9:00 no rīta. Skolā bija ie-
radies Jānis Lācis, kurš cīnījās par Latvijas 
neatkarību Trešās Atmodas laikā. Šis cilvēks 
skolēniem pastāstīja par karu, par ieročiem, 
kādus viņš lietoja, par dienām, kad notika 
„kratīšana” (kad bruņoti līdz zobiem krievu 
karavīri ielaužas mājā un to izdemolē) un iz-
vešana. Pēc tam notika skolotāju sagatavo-
ta viktorīna, kurā skolēniem uzdeva jautāju-
mus par politiku, mūziku, literatūru, Latvijas 
vēsturi un ģeogrāfiju. Pēc šiem uzdevumiem 
katra klase piedalījās ierindas skatē. Pasā-
kuma noslēgumā visi skolēni noskatījās 
filmu „Latvijas dibināšanas hronika”. Pēc 
uzvarētāju komandu apbalvošanas nogar-
šojām jēkabpilieša Jura Utināna pašceptu 
gardu rupjmaizi un baudijām ierindas skatē 
laimēto kliņģeri. Priecīgo svētku noskaņu 
visi no mums aiznesa arī uz mājām. 

Toms Zekants, novadpētnieks 

Noslēdzies skiču konkurss par Kalna 
pagasta teritorijas „Doktorāts – A. Grīna 
piemiņas vieta – Rehabilitācijas centrs 
„Dūjas” labiekārtošanu”. 

Konkursā izvērtēšanai iesniegti pieci 
darbi: Aletas Baltmanes darbs  „Atraktīvie ga-
dalaiki”, Ilutas Šopoles darbs „Metāla veido-
jumi”, Agneses Vilcānes darbs „Apstādījumi 
un estrādes izveidošana”, Arta Januševiča 
darbs „Velotrases izveidošana”, Ilzes Adu-
mānes darbs „Dzīvnieku tēli un tautasdzies-
mas”. Visos darbos ir ņemtas vērā dabas un 
esošās vides vērtības, uzmanība pievērsta 
aktīvajai atpūtai. Izvērtējot darbus, konkursa 
komisija kā labākos atzīmēja Ilzes Adumānes 
un Agneses Vilcānes iesniegumus, kas arī 

Noslēdzies skiču konkurss

Ilzes Adumanes ideja.

Agneses Vilcanes ideja.

saņēma balvas. Idejas no šiem darbiem tiks 
izmantotas, plānojot teritorijas tālāku attīstī-
bu. Veicināšanas prēmijas tika piešķirtas pā-
rējiem trim darbiem, no kuriem teritorijas plā-
nošanā tiks pielietoti atsevišķi ierosinājumi. 

Mācību ekskursija uz Rīgas lidostu
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Noticis novada biedrību gada noslēguma pasākums
Trešdien, 23. Novembrī,  mūsu nova-

da biedrības pulcējās Mārtiņa fonda reha-
bilitācijas centrā „Dūjas” Kalna pagastā. 
Šai pasākumā pašvaldība sumināja no-
vada aktīvākās biedrības un nodibināju-
mus, pateicoties par šogad padarītajiem 
darbiem un organizētajām aktivitātēm.
Uz svinīgo pasākumu kopā bija pulcēju-
šie vairāk nekā 30 cilvēku no 10 dažādām 
sabiedriskajām organizācijām. Jēkabpils 
novadā aktīvi darbojas 15 biedrības un no-
dibinājumi.

Pateicības vārdus saņēma ikviens, 
taču īpašāk suminātas divas jaunās orga-
nizācijas: biedrība „Pūpols” un „Dzīves 
prasmes” – abas šogad dibinātas. Biedrība 
„Pūpols” Rubenes pagastā nodarbojas ar 
vides izglītību jaunatnei un tūrismu, to vada 
Līvija Štolniece. Savukārt „Dzīves prasmes” 
dibinātāja ir Dunavas tautas nama vadītāja 
Anita Ozoliņa, kas rosina vietējiem lauku 
ļaudīm izpausties rokdarbos, kā arī orga-
nizē izglītojošos pasākumus. Jāizsaka pa-
tiess prieks par to, ka katru gadu mūsu ne-
valstisko organizāciju pulks kļūst bagātāks 
par vairākām aktīvām biedrībām. 

Psiholoģiskās rehabilitācijas centra 
„Dūjas” vadītāja Elita Keiša ārkārtīgi gaidīja 
visus, rūpējoties par patīkamu atmosfēru. 
Telpas rotāja Adventa laika rotājumi – bija 
silti un smaržīgi.

Savukārt cienastu un simboliskas 
balviņas – sveces un sievišķīgus nieciņus 
– sagādāja Veselības ministrijas veselības 
veicināšanas koordinatore Dzintra Vanaga.

Pasākumā sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji runāja arī par darbu: kā sabied-
riskā darba veicējiem saglabāt sevi. Elita 

Keiša stāstīja, kā izvairīties no profesionālās 
izdegšanas, Dzintra Vanaga informēja par 
veselības koordinatora funkcijām, par to, 
ko biedrības un nodibinājumi varētu darīt 
veselības veicināšanas jomā pagastos un 
novadā kopumā, Ieva Jātniece stāstīja par 
iespējamajiem atbalsta veidiem organizāci-
jām, par to, kā organizācijas var iesaistīties 
nodarbinātības pasākumos, kā arī to, kā 
iegūt sabiedriskā labuma statusu.. Tāpat 
runāja par nākamā gada lielo Eiropas So-
ciālā fonda projektu, ko ieviesīs biedrība 
„Ūdenszīmes”, bet īstenos apmēram 90% 
Jēkabpils novada sabiedrisko organizāciju.

Lielu paldies biedrības teica arī paš-
valdībai, jo saņemtais atbalsts ir nozīmīgs 
to attīstībā. Galvenais – cieņa, izpratne un 
morālais atbalsts, kaut gan – bez pašvaldī-

bas sniegtā materiālā atbalsta biedrībām 
būtu grūti realizēt gan LEADER, gan ci-
tus projektus. „Materiālo atbalstu lielāku 
solīt nekādi nevaram, bet visu iespējamo 
morālo atbalstu gan! Ir liels prieks, ka Jē-
kabpils novadā ir tik daudz aktīvu, darbī-
gu un dvēseliski gaišu cilvēku,” uzrunājot 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus,  teica 
pašvaldības izpilddirektors Jānis Suba-
tiņš. Jāatzīmē, ka pašvaldības izpilddi-
rektors ne tikai sveica klātesošos, bet arī 
aktīvi un ar patiesu ieinteresētību  piedalī-
jās visās pasākuma norisēs, kas atkārtoti 
apliecina pašvaldības un nevalstiskā sek-
tora ciešo, izpratnes pilno sadarbību un 
ļauj visām iesaistītajām pusēm ar prieku 
sagaidītu gan svētku pasākumus, gan nā-
kamo darba gadu.

 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi 
Novembris Dignājas bib-

liotēkā bija pasākumiem ba-
gāts mēnesis. 11. novembrī 
– Lāčplēša dienā, Dignājas 
pamatskolas skolēni pieda-
lījās viktorīnā: „Ko Tu zini par 
Latviju?” Ļoti iepriecināja sko-
lēnu zināšanas par Latviju, 
jo uz retu jautājumu skolēni 
nevarēja rast atbildi. 1. vietu 
ieguva 4. kl. skolnieks Andris 
Gailis, 2. vietu ieguva 6. kl. 
skolniece Elīna Strade, bet 3. 
vietu dalīja 9. kl. zēni. Sadarbī-
bā ar pagasta pārvaldi, visiem 
uzvarētājiem tika pasniegtas 
nelielas balvas.

No 14. novembra līdz 
20. novembrim Latvijas bib-
liotēkās norisinājās Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļas pasākumi. Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa notiek Latvijā jau piecpadsmito reizi. 
Pasākuma ideja ir iepazīt Ziemeļvalstu litera-

tūru, veicināt tās popularitāti un lasītprasmi 
bērnu un jauniešu vidū. Arī Dignājas biblio-
tēkā notika divi pasākumi. Dignājas pamat-
skolā 8.–9. kl. skolēniem tika novadīta bib-

liotekārā stunda, kurā skolēni tika 
iepazīstināti ar Ziemeļvalstu litera-
tūras autoriem un viņu daiļrades 
fragmentiem. Tika lasīti H. Ibsena, 
K. Hamsuna un M. A. Nekses dar-
bu fragmenti.

Bet 14. novembrī Dignājas 
bibliotēkā pašiem jaunākajiem 
bibliotēkas apmeklētājiem notika 
pasākums, kurā lasītāji tika iepa-
zīstināti ar Ziemeļvalstu autoriem: 
H. K. Andersenu un. A. Lindgrēnu. 
Pasākums notika ļoti jaukā gaisot-
nē. Pasakas lasīja gan bibliotekā-
re, gan vecāko klašu meitenes, 
bet pašās beigās arī mazie lasītāji, 
kuriem tas bija ļoti interesanti un 
arī neparasti. Lai pasākums būtu 
izdevies, ar pagasta pārvaldes  at-

balstu tika sagādāti garšīgi našķi.                                                                                   

Dace Alkšāre,
Dignājas bibliotēkas vadītāja

Gailis, 2. vietu ieguva 6. kl. 
skolniece Elīna Strade, bet 3. 
vietu dalīja 9. kl. zēni. Sadarbī-
bā ar pagasta pārvaldi, visiem 
uzvarētājiem tika pasniegtas 

No 14. novembra līdz 
20. novembrim Latvijas bib-

Mācību ekskursija uz Rīgas lidostu
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Ziemeļvalstu autorus lasa arī Leimaņu pagastā

Aleksandra Grīna piemiņai veltīto izstādi apmeklē 
rakstnieka mazmeita 

1. decembrī Bērzgala pamatskolā 
pie bērniem ciemojās Tatu un Patu no A. 
Havukainena un S. Taivonena grāmatiņas 
„Tatu un Patu iepazīst profesijas”. Skolā 
notika Bērnu žūrijas rīkots pasākums, kurā 
tika iesaistīti visi skolas bērni. Pasākums 
veltīts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai,  
Latvijā šādi pasākumi notiek novembra 
mēnesī jau piecpadsmit gadus. Pasāku-
ma tēma šogad – humors Ziemeļos. Katru 
gadu Bērnu žūrijā ir grāmatas no Ziemeļ-
valstu autoru darbiem. Šogad tās ir: Vīs-
landeri, Juja un Tūmass „Mūmammas 
pavasara tīrīšana” un Aino Havukainena 
un Sami Toivonena „Tatu un Patu ērmī-
gās ierīces”.

Šīs abas grāmatiņas  ir smieklīgas, 
jautras un aizraujošas, tāpēc  bērni ar 
lielu interesi lasa. Bibliotekāres nelielajā 
stāstījumā bērni uzzināja par Ziemeļvalstu 
bibliotēku  nedēļas pirmsākumiem. Kopīgi 
vēlreiz atcerējāmies visas Ziemeļvalstis, 
kurās notiek šādi pasākumi, kopīgi risinā-
jām krustvārdu mīklu par A. Lindgrēnes 
darbiem, kuri arī ir humoristiski. 

Skolēni bija sagatavojuši nelielu ske-
ču no grāmatiņas „Mūmammas pavasara 
tīrīšana”. Grāmatiņas varone Vārna parādī-
ja Mūmammai un bērniem, kā visātrāk var 
sakārtot un iztīrīt māju. 

Pēc tam pasākuma vadīšanu pārņē-
ma Tatu un Patu, kuri ar nepacietību bija 
gaidījuši savu darbošanos. Vispirms abi 
brāļi iepazinās ar bērniem, nosaucot sa-

vus vārdus, lai viņi nesajauktu, kurš ir Tatu, 
kurš –  Patu. Turpinājumā abi brāļi kopā ar 
bērniem iepazinās un minēja profesijas, 
notika veiklības pārbaudes sacensības, 
kurās varēja izsmieties no sirds. Kopā ar 
skolēniem viesi mainīja grāmatas tekstu, 
un tas bija gana uzjautrinoši, veidoja „snie-
ga bumbas”, pikojās, pēc tam savāca pi-
kas maisos un veidoja sniegavīrus.

Pasākuma beigāsTatu un Patu novēr-
tēja skolas bērnu zīmējumus, kuros arī 

bija smieklīgākās epizodes un varoņi no 
Ziemeļvalstu rakstnieku grāmatām. Bib-
liotekāres, Tatu un Patu bija sagatavojuši 
pārsteiguma balviņas pasākuma dalīb-
niekiem. Tatu un Patu lomās iejutās Ilona 
Švābe un Iveta Gureviča no Jēkabpils Gal-
venās bibliotēkas. Liels paldies viņām par 
atraktīvo darbošanos kopā ar bērniem!

Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

17. novembrī Kalna pa-
gasta Doktorātā notika Valsts 
svētkiem veltīts pasākums, 
kas bija kupli apmeklēts un iz-
vērtās ļoti silts un sirsnīgs.

Šo pasākumu apmeklē-
ja arī mūsu izcilā novadnieka 
rakstnieka Aleksandra Grī-
na mazmeita Nora Romana. 
Kopā ar pasākuma dalībnie-
kiem viņa aplūkoja Aleksand-
ram Grīnam veltīto izstādi, 
dalījās pārdomās par rakst-
nieka darbiem un dzīvi. Nora 
Romana izteica gandarījumu 
un atzinību par Aleksandram 
Grīnam veltītās piemiņas vie-
tas un ekspozīcijas izveido-
šanu, kā arī pauda gatavību 
sadarboties un aktīvi iesais-
tīties rakstnieka piemiņas sa-
glabāšanā.

Pasākuma laikā Nora Romana izstā-
des papildināšanai dāvāja vairākas Alek-
sandra Grīna grāmatas.

Kopš izstādes atklāšanas 2011. gada 

No kreisās – Kalna bibliotēkas vadītāja M. Orbidāne, 
rakstnieka Aleksandra Grīna mazmeita Nora Romana, 

vēsturnieks, novadpētnieks A. Pērkons, 
Mežzemes bibliotēkas vadītāja G. Jaunzeme.

14. septembrī, ar to jau ir iepazinušies 
daudzi interesenti gan no tuvākām, gan 
tālākām vietām. Piemiņas izstādē var ie-
gūt plašu informāciju par Aleksandru Grī-

nu, viņa darbiem, kara gaitām 
un ģimenes dzīvi, var apskatīt 
daudzās fotogrāfijas, rakstnie-
ka rokrakstu, literāro darbu da-
žādu gadu izdevumus. 

Pēdējā laikā lasītāju intere-
se par Grīna daiļradi ir pieaugu-
si, bet diemžēl Kalna pagasta 
bibliotēkās ir diezgan liels šo 
grāmatu trūkums.

Tāpēc aicinām iedzīvotājus 
ziedot Aleksandra Grīna grā-
matas mūsu pagasta bibliotē-
kām! Būsim priecīgi gan par šo 
grāmatu senākiem, gan arī par 
jaunākiem izdevumiem.

Kontakttālruņi izstādes ap-
meklējumiem un grāmatu zie-
dojumiem: 

29939759 – Aigars Pērkons;  
65229537, 29197807 – Kalna 

bibliotēka;   
65229566 – Mežzemes bibliotēka.

Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja
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Jēkabpils novadā attālums nav šķērslis

Jēkabpils novadam raksturīga plaša 
teritorija un salīdzinoši zems iedzīvotāju 
blīvums. Teritoriālā reforma radījusi zinā-
mas problēmas – liela daļa iedzīvotāju, lai 
arī nesūdzas par Jēkabpils novada domes 
piedāvāto publisko pakalpojumu kvalitāti,  
tomēr nav apmierināti ar lielo attālumu, 
kāds jāmēro līdz novada administratīvajam 
centram Jēkabpilī, lai izmantotu šos pakal-
pojumus. Turklāt  dome klientu apkalpoša-
nā savulaik nepietiekamā līmenī izmantoja 
jaunākās informācijas tehnoloģijas, bet 
darbiniekiem pietrūka zināšanu efektīvai, 
uz klientu vērstai apkalpošanai. 

Lai risinātu situāciju, Jēkabpils nova-
da dome ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu šogad īstenojusi projektu, kā 
ietvaros uzlabota publisko pakalpojumu 
pieejamība. Vispirms pašvaldība, vadoties 
pēc iedzīvotāju aptaujas datiem un eksper-
tu rekomendācijām, izveidoja kvalitatīvu un 

pamatotu publisko pakalpojumu attīstības 
plānu un uz tā pamata apmācīja publisko 
pakalpojumu sniedzējus. 

Viens no projekta lielākajiem ieguvu-
miem – jauno informācijas tehnoloģiju ie-
viešana. Tagad domes darbiniekiem ikdie-
nas pienākumos palīdz vienota, elektronis-
ka dokumentu aprites sistēma ”Namejs” 
un iespēja rīkot video sanāksmes. Tas ne 
vien uzlabo publisko pakalpojumu kva-
litāti, bet arī ļauj ietaupīt laiku, pasta un 

transporta izdevumus, jo pagastu biblio-
tekāriem, lai piedalītos novada mēroga sa-
nāksmēs, vairs nav jāmēro tālais ceļš līdz 
novada centram Jēkabpilī. 

Jēkabpils novada projektu speciālis-
te Gunta Dimitrijeva stāsta: „Kopumā ie-
viestas vairākas iedzīvotājiem noderīgas 
pārmaiņas – novada mājas lapā pieejami 
iesniegumu komplekti, kā arī plānojam 
atjaunot video saziņu ar domes darbinie-
kiem. Īpaši pozitīvas atsauksmes no iedzī-
votājiem dzirdam par jaunizveidoto uzziņu 
grāmatu – tajā lasāma visa nepieciešamā 
informācija par novadu un katru pagastu, 
sākot ar amatpersonu vārdiem un telefonu 
numuriem.”

Minētais projekts ir īstenots Valsts 
kancelejas administrētās ESF aktivitātes 
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaug-
stināšana valsts, reģionālā un vietējā līme-
nī” ietvaros. 2010. un 2011. gadā Valsts 
kancelejas un Sabiedrības integrācijas fon-
da organizētā projektu konkursa rezultātā 
ESF atbalstu šajā aktivitātē līdz šim ir saņē-
mušas 22 pašvaldības un valsts iestādes. 

Rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti
Pateicoties Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) atbalstam, tūdaļ no-
slēgsies Jēkabpils novada biedrī-
bas “Ūdenszīmes” un Rīgas invalīdu 
sporta kluba „Optimists” kopīgais 
projekts “Zināšanas un iespējas”. 
Tā ietvaros organizācijas cēlušas 
savu biedru kapacitāti, lai spētu 
sniegt efektīvu atbalstu Jēkabpils 
novada cilvēkiem ar invaliditāti. Jā-
piebilst, ka līdz šim pašvaldībā ne-
darbojās neviena organizācija, kas 
pārstāvētu šo cilvēku intereses.

Projekta gaitā apzināti vietējie 
ļaudis ar invaliditāti un viņu problē-
mas. Savukārt, abu biedrību biedriem noor-
ganizētas apmācības par interešu aizstāvī-
bas jautājumiem un praktiski semināri par 
to, kā dažādot pakalpojumus cilvēkiem ar 
kustību ierobežojumiem. Semināros biedri 
noklausījās gan teorētiskas lekcijas, gan 
paši piedalījās dažādos praktiskos, radošos 
pasākumos. Tāpat „Zināšanas un iespējas” 
ietvaros norisinājies pieredzes apmaiņas 
pasākums, kura laikā rīdzinieki un jēkab-
pilieši diskutējuši par radošo pasākumu 

organizēšanu. Izveidota arī biedrības „Opti-
mists” mājas lapa www.riskoptimists.lv, bet 
pavisam drīz klajā nāks informatīvais buk-
lets cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Fakti, 
risinājumi, iespējas”.

„Ūdenszīmes” pārstāve Ieva Jātnie-

ce uzsver: “Projekta virsuzdevums 
ir – pievērst uzmanību  cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo 
mums blakus, kuriem daudz kas 
no ikdienā pierastā ir atņemts. Un, 
neraugoties uz to, viņi dzīvo pat 
daudz aktīvāk un pilnvērtīgāk nekā 
daudzi no mums, veselie – viņi mu-
zicē, veido mākslas darbus, mācās, 
strādā, apceļo pasauli, aktīvi sporto 
un pat uzvar pasaules čempionā-
tos.”

Apspriežot nākotnes plānus, 
jēkabpiliešiem ir daudz ieceru – tur-
pināt organizēt   sadraudzības spē-

les ar rīdziniekiem,  rīkot kopīgu ziemas un 
vasaras Saulgriežu svinēšanu, kā arī citus 
radošus pasākumus. 

Minētais projekts tiek īstenots Valsts 
kancelejas administrētās ESF aktivitātes 
„NVO administratīvās kapacitātes stiprinā-
šana” ietvaros. 2010.un 2011.gadā Valsts 
kancelejas un Sabiedrības integrācijas fon-
da organizēto projektu konkursu rezultātā 
ESF atbalstu līdz šim ir saņēmušas 52 bied-
rības un nodibinājumi.

Ābeļu bibliotēkā no 1. decembra līdz 
30. decembrim skatāma Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas izstāde „Ārzemju ekslibris 
1790–2010: Džeimsa Hovarda Freizera dā-
vinājums”.

Amerikāņu bibliofils un kolekcionārs, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas draugs 
Džeimss Freizers uzdāvināja šai bibliotē-
kai unikālu ārzemju mākslinieku ekslibru 

Ābeļu bibliotēkā – saistoša izstāde
kolekciju. Kolekcija ir neliela pēc apjoma, 
tikai 130 ekslibri, tai skaitā amerikāņu, ka-
nādiešu, angļu, itāļu, vācu, čehu, ungāru 
mākslinieku darbi; gan etiķetes, gan māksli-
nieciskas miniatūras: ģērboņu, šriftu, sižetu 
ekslibri; kā arī daudzas klasiskas iespied-
tehnikas: oforts, vara vai tērauda grebums, 
mecotinta, kokgrebums, cinkogrāfija utt.

Izstāde „Ārzemju ekslibris 1790–2010: 

Džeimsa Hovarda Freizera dāvinājums” ir 
sava veida pirmizrāde, jo visas grafiskās 
miniatūras Latvijā ir izstādītas pirmoreiz. Iz-
stādes veidotāju mērķis ir pievērst uzmanī-
bu vienam no unikāliem Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas krājumiem.

Laipni aicināti apskatīt šo izstādi! 
Iveta Survillo, 

bibliotekāre 
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Kalna pagastā noslēdzas projekts kultūras nama rekonstrukcijai

Mūžizglītības projekti 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Kalna pagasta Dubultu ciema kultūras 
nams iegūst jaunu izskatu – ELFLA pasā-
kuma 3.2.1. aktivitātes „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ir realizēts 
projekts „Jēkabpils novada Kalna pagasta 
kultūras nama vienkāršota rekonstrukcija” 
Nr.11-05L32100-000018.

Projekta ietvaros ir veikti vienkāršotās 
rekonstrukcijas darbi. Kultūras nama ēkai 
nomainīts jumts, nomainīti logi un durvis, 

veikts ārsienu remonts, dūmvadu remonts, 
pārbūvēti ieejas lieveņi.

Kultūras nama ēka sakārtota, lai uzla-
botu sabiedriskās pulcēšanās un atpūtas 
infrastruktūru Jēkabpils novada pašvaldībā 
Kalna pagastā. Protams, lai kultūras nams 
pilnvērtīgi atsāktu savu darbu, vēl nepiecie-

šams telpu remonts.
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2011.-

31.12.2011.

Kopējais projekta budžets Ls 32 055,48, tai 
skaitā ELFLA līdzfi nansējums Ls 28 849,93, 
pašvaldības līdzfi nansējums Ls 3205,55.

Maruta Cankale,
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 

Pašvaldībā tiek īstenoti divi ES Mūžiz-
glītības projekti. Pieaugušo mācību part-
nerību projekts Grundtvig apakšprogram-
mā „COMTOUR” ir uzsākts 2010. gadā, 
savukārt, Dignājas pamatskola 2011. gadā 
ir sākusi projekta „European Chamber 
music” īstenošanu.  Lielākais ieguvums 
no šādiem projektiem ir jaunas zināšanas, 
pieredze, prasmes starptautiskajā sadarbī-
bā un komunikācijā ar cilvēkiem no citām 
valstīm. „Comtour” projektā (Grundtvig 
apakšprogramma) esam viesojušies pie 
partneriem un arī pašvaldībā Zasas, Du-
navas uzņēmuši dalībniekus no Spānijas, 
Turcijas, Skotijas (Lielbritānija) un Somijas. 
Projektā ir iesaistīti pašvaldības speciālis-
ti, deputāti, uzņēmēji. „Comtour” projekta 
mērķis ir sniegt atbalstu vietējai sabiedrībai, 
lai aktivizētu jebkāda veida uzņēmējdarbību 
mūsu teritorijā, veicinot vietējā potenciāla 
izmantošanu tūrisma jomā. Bez starptautis-
kajām sanāksmēm projektā tiek īstenotas 
arī vietējās aktivitātes – apmācību semināri, 
tikšanās ar iedzīvotāju grupām, ir apzināta 
informācija par pakalpojumu sniedzējiem 
tūristiem, apskates vietām, kultūrvēsturis-
kajām vērtībām, aktīvas atpūtas iespējām 
pašvaldības teritorijā. Informācija tiek apko-
pota un gatavots tūrisma buklets, kurš būs 
gatavs uz nākošo tūrisma sezonu. Projekta 
ietvaros decembrī un janvārī katrā pagastā 
notiek sanāksmes, uz kurām aicināti iedzī-
votāji, biedrību pārstāvji, uzņēmēji un citi 
interesenti. Šis projekts ir arī izaicinājums 
pašvaldībai, jo esam koordinējošais part-
neris un tas nozīmē, ka, lai gan katrs starp-
tautiskais partneris rīkojas ar savu budžetu, 
tomēr projekta mērķu sasniegšanas nodro-
šināšana un atskaišu sagatavošana ir koor-
dinējošā partnera atbildība. Par projektu ik-
viens interesents var atrast informāciju pro-
jekta mājas lapā http://moodle.swapwest.
org, kuras saite ir mūsu pašvaldības mājas 
lapā. Tā ir pieejama, uzklikšķinot uz Mūžiz-
glītības programmas Grundtvig logo. 

Dignājas pamatskolā šogad mācību 
gads iesākās reizē ar jauna starptautiska 
Comenius apakšprogrammas projekta 
„European Chamber music” uzsākšanu. 
Projektā ir iesaistītas arī kaimiņu – Dunavas 
un Ābeļu pamatskolas. Šī projekta mērķis ir 

iepazīt Eiropas valstu mūzikas dažādību, kā 
arī dot skolēniem, viņu vecākiem un skolo-
tājiem iespēju komunicēt ar partneriem ci-
tās valstīs. Skolās tiek apzināti skolēni, kuri 
vēlas sarakstīties ar saviem vienaudžiem un 
tiks izveidots saraksts ar e-pasta adresēm. 
Decembrī visu partneru skolās tiek gatavo-
ti apsveikumi, kurus nosūtīs visu partneru 
skolām, notiek logo, projekta simbola izstrā-
de, kā arī mūzikas repertuāra apguve. Kā 
projekta gala produkts ir plānots disks, kurā 
būs ierakstīta apkopotā mūzika no katras 
partnervalsts. Laikā no 16. līdz 20. novem-
brim Itālijā notika pirmā projekta sanāksme, 
uz kuru devās skolas direktore un projekta 
koordinatore. Interesants ir fakts, ka pirms 
šīs sanāksmes partneri viens otru nebija re-
dzējuši; projekta iesnieguma sagatavošana 
notika, izmantojot mūsdienu komunikāciju 
tehnoloģijas.

Dignājas pamatskolas direktores 
Andas Ķiplokas iespaidi par projekta sa-
nāksmi Itālijā: „Viesojoties Foligno pilsētā, 
patīkami pārsteidza itāļu viesmīlība, kura 
izpaudās caur nemākslotu laipnību, sirsnī-
bu un ieinteresētību par saviem viesiem no 
piecām Eiropas valstīm – Latvijas, Spānijas, 

Turcijas, Lietuvas un Polijas. Sanāksmes lai-
kā mums arī bija iespēja ieskatīties itāļu sko-
las dzīvē. Klausījāmies viņu tautas mūziku 
skolēnu izpildījumā un sapratām, ka mums 
ir tik daudz kopīga un vienojoša. Bērni rādīja 
savu sniegumu ne tikai dziedāšanas māks-
lā, bet arī kopā muzicējot, jo skolās viņi ap-
gūst dažādu instrumentu spēli. Skolas dzī-
vē aktīvi līdzdarbojas skolēnu vecāki (spēlē 
orķestrī, piedalās pasākumu organizēšanā). 
Paldies itāļu draugiem par jauki pavadītām 
un iespaidiem bagātām novembra dienām. 
Projekta European Chamber Music (Eiro-
pas kamermūzika) ietvaros arī pie mums 
Dignājas pamatskolā 2012. gada septem-
brī viesosies projekta dalībvalstu pārstāvji. 
Esam sākuši plānot pasākumu virkni kopā 
ar saviem vietējiem sadarbības partneriem – 
Ābeļu pamatskolu un Dunavas pamatskolu. 
Tuvojoties Ziemassvētkiem, skolēni gatavo 
apsveikumus un tie tiks nosūtīti visiem pro-
jekta dalībniekiem. Apgūstam itāļu, spāņu, 
turku, poļu un lietuviešu muzikālo man-
tojumu, uzlabojam svešvalodas prasmes 
saziņai. Pašlaik arī notiek darbs pie kopīga 
logo izveides. Par projektu esam informēju-
ši skolēnus, viņu vecākus, skolotājus. 28. 

Projekta sanāksmē Itālijā.
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novembrī Dignājas pamatskolā projekta 
sanāksmē tikās visu trīs skolu – Dignājas, 
Ābeļu, Dunavas direktori un skolotāji. Lai 
pārrunātu detaļas par projekta īstenošanu. 
Lai mums visiem veicas kopīgajā darbā pro-
jekta īstenošanā!” 

Projekta ietvaros ir izveidots blogs, 
http://europeanchambermusic.blogspot.
com/, kurš ir pieejams, uzklikšķinot pašval-
dības mājas lapā uz Mūžizglītības program-
mas Comenius logo. Nākošā projekta sa-
nāksme notiks 2012. gadā no 29. februāra 
līdz 4. martam Murcijas pilsētā Spānijā; uz 
to dosies mūzikas skolotājas no Dunavas, 
Ābeļu un Dignājas pamatskolām.  

Informāciju apkopoja 
projektu koordinatore 

G. Dimitrijeva

Šā gada 26. novembrī norisinājās no-
vusa un galda tenisa turnīrs Dunavā. Spē-
lētāji bija ieradušies no Zasas, Rubeņiem, 
Dignājas un Dunavas. Novusā savā starpā 
sacentās 13 spēlētāji, savukārt galda teni-
sā – 10 spēlētāji. 

Spēlētāji izlozes kārtībā tika sadalīti di-
vās apakšgrupās, no katras apakšgrupas 
divi labākie sportisti turpināja spēles par 
godalgotām vietām. Novusā 3. vieta Uldim 
Auzānam no Dunavas, 2. vieta Jānim Rau-
biškam no Dignājas un meistarīgākais šajā 
turnīrā, izcīnot 1. vietu, bija Aivars Vēveris 
no Dunavas. Diemžēl novusā startēja tikai 

Jēkabpils novada novusa un 
galda tenisa turnīrs 2011

viena sieviete – Aina Plāne no Dunavas.
Galda tenisā pēc dinamiskām spēlēm 

3. vieta Normundam Rāznam no Rube-
ņiem, 2. vieta Artim Ūbelim no Zasas un 
spēcīgākais Jānis Kokins no Zasas.

Arī galda tenisā tikai viena daiļā dzi-
muma pārstāve Elīna Zaharevska mērojās 
spēkiem ar vīriem.

Paldies Uldim Auzānam un „Dunavas 
sabiedriskā resursu centra” darbiniekiem 
Sandim Ruļukam un Astrai Liopai par sa-
darbību. 

Indars Mucenieks,
Novada sporta koordinators

Šā mācību gada skolēnu sporta spē-
les sākās ar futbola sacensībām 1992.– 95. 
gadā dzimušajiem jauniešiem. Spēkiem 
mēroties bija ieradušās septiņas lielo sko-
lu futbola komandas, kuras spēlēja divās 
apakšgrupās. Pēc apakšgrupu spēlēm no-
risinājās cīņas par vietām. Mazāk veiksmī-
gāki šajās cīņās izrādījās Zasas futbolisti, 
kuri palika 7. vietā. Zasas komandā spē-
lēja – Mārtiņš Leitietis, Jānis Daudzvārds, 
Reimārs Zālītis, Pēteris Eigims, Krišjānis 
Krūkliņš, Arvis Gabranovs, Uldis Zvaniņš, 
Edgars Petrovskis, Māris Sēlis, Jānis Vē-
veris, Nauris Austrums, komandu sacen-
sībām sagatavoja skolotāji Jānis Kokins 
un Edvīns Grauzs. Par 5. vietu spēlēja Ata-
šienes komanda un JVĢ komanda, spēles 
rezultāts 0:5, JVĢ labā. Cīņā par 3. vietu 
laukumā devās Jēkabpils 2. vidusskolas 
komanda un Viesītes komanda, kur ar re-
zultātu 2:0 uzvaru šajā spēlē un 3. vietu 
izcīnīja Viesītes vidusskolas komanda, ku-
ras sastāvā spēlēja Matīss Melderis, Edijs 
Skrupskis, Jānis Kerubins, Edijs Čibulis, 
Jānis Sladzs, Edgars Līcis, Didzis Rubens, 
Kaspars Maslobojevs, Rihards Broničs, 
Didzis Pučinskis, Jānis Valainis. Koman-
du sacensībām sagatavoja skolotājs Jānis 
Osis. Par 1. vietu spēle norisinājās starp 
Salas komandu un Jēkabpils 3. vidussko-
las komandu. Šajā divcīņā ar 4:0 uzvaru 
un kausu izcīnīja Salas futbolisti, kā atzina 
komandas treneris, skolotājs Pēteris Kras-
tiņš, Salas futbolistiem uzvara esot bijis 
sapnis jau sen, nu beidzot šim sapnim bija 
lemts piepildīties! Salas komandā uzvaru 
kaldināja Artūrs Daņiļevičs, Armīns Dau-
ģis, Sandis Sauskis, Māris Millers, Kristaps 
Narels, Edgars Elksnis, Juris Rumjancevs, 
Dāvis Osmanis, Intars Cipruss. 2. vietas 
ieguvējas – Jēkabpils 3. vidusskolas  ko-
mandas sastāvā spēlēja  Sergejs Ka-
vinskis, Ingars Liepiņš, Ainis Eltermanis, 
Maksims Tjukovs, Māris Ravžājevs, Juris 

Piepildās Salas futbolistu sapnis

1999. g. dz. 3. vietas ieguvēji – Rubenes komanda, skolotājs Juris Rubiķis.

Zasas vidusskolas komanda 1992.–95. g. dz. jauniešu futbola sacensībās.
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Guds, Raivis Rijnieks, Deniss Kostromins, 
Armands Ancveirs. Komandu sacensībām 
sagatavoja skolotājs Modris Osvalds. Par 
taisnīgu tiesāšanu sacensību laukumos rū-
pējās  Jēkabpils Sporta skolas futbola tre-
neri Raimonds Gailis un Dzintars Zvaigzne. 

Rudens kross pulcina lielu dalībnie-
ku skaitu.

Katru rudeni Jēkabpils „Veselības 
takā” uz rudens krosu pulcējas liels dalīb-
nieku skaits no pilsētas un novadu skolām. 
Ar šo mācību gadu visas Jēkabpils nova-
da skolas sacenšas mazo skolu grupā. 
Kopvērtējumā Jēkabpils novada skolas 
rudens krosā izcīnīja sekojošas vietas – 2. 
vieta Zasas vidusskolai, 3. vieta Ābeļu pa-
matskolai, 5. vieta Rubenes pamatskolai, 
9. vieta Dignājas pamatskolai, kopā pie-
dalījās 11 mazās skolas. Lielajām skolām 
1992.–95. g. dz. grupā, Zasas vidusskolai 
5.vieta.  Labākie Jēkabpils novada skrējēji 
ir – 2002. g. dz. un jaunākiem 500 m distan-
cē – Raivis Vasiļivs (5. v., Zasa, 1:51), Alvis 
Aizupietis (6. v., Ābeļi, 1:52), Edgars Ošāns 
(11. v., Rubene, 1:55), Valentīns Ņikitovs 
(14. v., Rubene, 1:58), Dāvis Baltmanis 
(17. v., Dignāja, 2:00), Megija Meļņika (2. 
v ., Zasa, 1:52), Anna Vāsule (6. v., Rube-
ne,1:59), Baiba Briede (7. v., Zasa, 2:01), 
Antra Rubene (10. v., Zasa, 2:03), Terēze 
Stroža (17. v., Dignāja, 2:09), 2000.–01. g. 
dzimušajiem 500 m distancē – Jānis Vāsu-
lis (11. v., Rubene, 1:43), Liene Austruma 
(3. v., Zasa, 1:39), Samanta Bite (10. v., Ru-
bene, 1:47), Renāte Zekante (11. v., Ābeļi, 
1:48), Agija Godļevska (12. v., Zasa, 1:49), 
1998.–99. g. dz. 1000 m distancē – Sandis 
Gremze (6. v., Zasa, 3:20),Kaspars Vāsulis 
(18. v., Rubene, 3:33), Laine Donāne (1. v., 
Ābeļi, 3:24), Annija Graudiņa (4. v., Rube-
ne, 3:43), Teiksma Rubene (11. v., Zasa, 
3:54), 1996.–97. g. dz.zēniem 1500 m dis-
tancē – Ričards Grauze (9. v., Ābeļi, 5:15), 
Lauris Kaņepe (21. v., Ābeļi, 5:37), Elvis 
Krēsliņš (22. v., Dignāja, 5:38), šajā  vecu-
ma grupā 1000 m meitenēm – Laila Austru-
ma (9. v., Zasa, 3:48), Evita Korņejeva (10.v 
., Zasa, 3:49), Santa Zariņa (12. v., Ābeļi, 
3:52), Elīna Zaharevska (22. v., Dignāja, 
4:01), 1992.– 95. g. dz. jaunietēm 1500 m 
distancē- Kristīne Bite (6. v., Zasa, 6:05), 
Valērija Jākobsone (11. v., Zasa, 6:13), jau-
niešiem 2000m distancē – Raimārs Zālītis 
(6. v., Zasa, 6:22), Jānis Daudzvārds (12. 
v., Zasa, 6:44). Paldies skolotājiem par šo 
brašo skrējēju sagatavošanu sacensībām!

Futbola favorīti – abas Biržu skolas.
Biržu internātpamatskolas sporta 

laukumā notika futbola sacensības mazo 
skolu grupā 1999. gadā dzimušajiem un 
jaunākiem zēniem. Komandās laukumā 
drīkstēja spēlēt arī meitenes, kā jau visu 
sporta spēļu zēnu komandās mazajām  
skolām. Uz sacensībām bija ieradušās 
piecu skolu komandas, spēles notika pēc  
apļa principa. 5. vieta – Dignājas koman-
dai, kura bezvārtu neizšķirtā  nospēlē-
ja ar Biržu pamatskolas komandu, taču 

pārējiem konkurentiem tomēr piekāpās. 
Dignājas komandā spēlēja – Daniels Da-
ģis, Normunds Liepiņš, Dāvis Baltmanis, 
Toms Jurgevičs, Ritvars Kusiņš,Kristers 
Krēsliņš, Armands Stradiņš, Arvis Cēr-
mūkšs, Alīna Bikauniece, Terēze Stroža un 
Guntra Vorolejova, komandu sagatavoja 
skolotāja Aivita Ķiploka.  4. vieta – Ābeļu 
pamatskolas komandai, kura ar Rubenes 
pamatskolas komandu spēles pamatlai-
ku nospēlēja neizšķirti un tikai pēcspēles 
soda sitienos bija mazāk veiksmīgi un 
zaudēja cīņu. Ābeļu komandā spēlēja – 
Sandis Grigorjevs, Mārtiņš Ušackis, Ēriks 
Aizupietis, Kristaps Krodzinieks, Katrīna 
Brakovska, Ēriks Saikins, Ilmārs Kozlovs, 
Elvijs Briņķis, Toms Vecumnieks. 3. vietu 
izcīnījušās Rubenes komandas sastāvā 
spēlēja – Niks Valainis, Kaspars Vāsulis, 
Jānis Vāsulis, Elmārs Timofejevs, Daniels 
Pavlovičs, Artūrs Baltmanis, Kristaps Arbi-
dāns, Igo Kļamka, Elita Okmane, Madara 
Spēka, Jānis Skrējāns. Komandu sacen-

sībām sagatavoja skolotājs Juris Rubiķis. 
Cīņa par 1. vietu norisinājās, tā teikt, starp 
mājiniekiem – Biržu pamatskolas un Biržu 
internātpamatskolas komandām. Ar rezul-
tātu 1:0 uzvaru ļoti saspringtā spēlē izcīnīja 
Biržu pamatskolas komanda, kuru sagata-
voja skolotājs Imants Beķers. Komandā 
spēlēja – Dinārs Neilands, Liena Gasiņa, 
Kaspars Galdiņš, Artūrs Strods, Dāvis Jau-
dzems, Arvis Rutkis, Lita Jermoloviča, Jā-
nis Bite, Aleksis Kovaļovs, Ritvars Geižāns. 
Biržu internātpamatskolas komandā, kura 
izcīnīja 2. vietu, spēlēja – Kristers Kucins, 
Gatis Bizūns, Kristaps Jukšs, Edgars Grin-
cuns, Vadims Kuzmenko, Alens Brezovs-
kis, Mairis Kļaviņš, Jānis Eglītis, Edijs Viliš-
kis, Ervīns Ozoliņš, komandu sacensībām 
sagatavoja skolotāji Juris Puķītis un Juris 
Ratnieks, kuriem liels paldies arī par sa-
censību spēļu tiesāšanu!

Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe

Dignājas komanda 1999. g. dz.futbola sacensībās, skolotāja Aivita Ķiploka.

1999. g. dz. Ābeļu komanda.
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Ābeļu pagastā attīstās lauksaimniecība
Šovasar Ābeļu pagastā bija vērojamas 

paprāvas platības ar mūsu reģionā retāk iz-
platītu kultūru – kukurūzu. Savukārt, rudens 
pusē netālu no Artūra Akmens jaunās grau-
du kaltes parādījās iespaidīga izmēra iepa-
kojumi, kuros kukurūza tiek safasēta pārva-
dāšanai. 

Artūrs Akmens kukurūzas audzēšanu 
uzsācis jau 2010. gadā, iesākumā apsējot 
10 hektārus ar šo kultūru. Šogad platības 
mērojamas jau 120 hektāru lielumā. Intere-
santi ir tas, ka kukurūza tiek audzēta biogā-
zes ražošanas vajadzībām, un no Ābeļu pa-
gasta tā tiek transportēta uz rūpnīcu netālu 
no Ērgļiem. 

„Šis ir pirmais nopietnais darbības gads 
kukurūzas audzēšanas jomā,” stāsta Artūrs 
Akmens, „Vēl nav veikti pilnīgi aprēķini par 
rentabilitāti, taču domāju, ka šo darbu turpi-
nāsim. Bez šaubām, lai uzsāktu jaunas kul-
tūras audzēšanu, tika ieguldītas arī investīci-
jas – projekta ietvaros iegādājāmies speciālu 
sējmašīnu un fasēšanas iekārtu. Ja Eiropas 
finansējums ir pieejams, tas mums jāizman-
to! Nekas jau nenotiek bez pašu līdzekļu ie-
guldījuma, un arī bez riska – jāņem bankā 
kredīts, ar tā atdošanu jārēķinās.” 

Jautāts, vai nav plānojis būvēt biogāzes 
ražotni pats, saimnieks atbild, ka birokrātis-
kie un politiskie šķēršļi tomēr bijuši pārāk 
lieli, lai ar to nodarbotos. Kaut gan – alter-
natīvās enerģijas ražošana ir perspektīva 
nozare, tā ļauj arī dažādot saimnieciskās 
darbības veidus. Tieši par kukurūzas audzē-
šanu A. Akmens stāsta, ka šī kultūra sniedz 
iespēju pagarināt lauksaimnieciskās ražoša-
nas ciklu un līdzsvarotāk plānot gan tehni-
kas, gan darbinieku noslodzi .

Cik tad cilvēku strādā tik lielā saimniecī-
bā, kas kopumā apsaimnieko 700 hektārus 
zemes? „ Mūsu komanda ir pieci algotie dar-
binieki, mana ģimene un grāmatvede. Sāku 
saimniekot 1993. gadā ar 30 hektāriem ze-
mes, piecām govīm  un vienu traktoru. Arī 
tagad lielāko daļu zemes nomāju. Zemes 
platībām pieaugot, vairāk specializējāmies 
uz graudkopību. Šobrīd audzējam tikai 
graudus un rapsi, sākot ar 2010. gadu – arī 
kukurūzu. Par saimniecības uzsākšanu un 
atbalstu arī šodien man liels paldies jāsaka 
maniem vecākiem. Arī šobrīd viņi ir par 100 
% iesaistīti saimniecības darbā, viņiem nav 
laika novecot!” stāsta Artūrs Akmens. 

Ne mazāk nozīmīgs atbalsts saimnie-
cības uzturēšanā ir arī dēls, kurš gan aktīvi 
strādā, gan studē Lauksaimniecības univer-
sitātē, gan arī audzina divas meitiņas; tātad 
– seko vecāku pēdās, savu nākotni saistot ar 
lauksaimniecību. Citu ceļu izvēlējusies meita 
– viņa beigusi Vidzemes augstskolu, aug-
stā līmenī apgūstot svešvalodas, un šobrīd 
strādā Panamā, mācot panamiešiem angļu 
valodu. 

Vai pašam saimniekam paliek laika arī 
sabiedriskajai darbībai un vaļaspriekiem? 

„Jā, papildus savai saimniecībai vadu 
rajona Lauksaimnieku apvienību, mēs esam 
aktīvi Zemnieku saeimas biedri; apvienojam 
ražojošās lauku saimniecības. Vēl darbojos 
PKS „Kuziks” vadībā, kur mums, vairākiem 
graudu audzētājiem, pieder kopīga kalte, 
kas dod iespēju lētāk modernizēt ražošanu, 
pārdot produkciju lielākos apjomos; ir izdevī-
gāk visiem. Ir arī vaļasprieki – dziedu Krust-
pils vokālajā ansamblī „Vakarvējš”, ziemās 
slēpoju.” 

Ko var ieteikt citiem? Gan tiem, kuri vē-
las strādāt laukos un ir entuziasma pilni, gan 
tiem, kuri apgalvo, ka šeit nav nedz darba, 
nedz kādu citu iespēju? 

„Svarīgākais ir tas, kā cilvēks domā, kā 
viņš redz pasauli, jo negatīvais nobendē visu 
– dzīvessparu, enerģiju, izdošanos… Tas ir 
pats galvenais. Satieku jauniešus, kuri vēlas 

iet lauksaimniecības biznesā – ņem kredītus, 
pērk zemi un tehniku, uzsāk audzēt. Visas 
prognozes liecina, ka pārtikas ražošana būs 
perspektīvs bizness, un ir vērts uzsākt ar to 
nodarboties. Traucē gan biržas spekulācijas, 
taču – ar to jārēķinās. Šodien zemniekam ir 
jāseko ne tikai saviem laukiem, bet arī iz-
maiņām likumdošanā un cenu svārstībām 
biržā. Vieglāk to izdarīt kooperatīvos. Kas 
vēl ir svarīgi? Nekad nedrīkst apstāties, visu 
laiku ir jākustas, jāiet uz priekšu. Tādas ie-
spējas kā deviņdesmitajos gados, protams, 
tagad vairs nav. Bet tomēr – ir jāmēģina gan 
noturēt, gan iegūt savā īpašumā, apsaimnie-
košanā zemi, tam ir perspektīva. Nu, īsumā 
– Tēvu zemi vajag noturēt!” saka Ābeļu pa-
gasta lielsaimnieks Artūrs Akmens. 

Uzklausīja un pierakstīja –
Ieva Jātniece 

Kopā pārrunāt nākotnes ieceres
Lai izzinātu vietējās sabiedrības vajadzības un diskutētu par idejām jauniem projektiem, 

visos novada pagastos tiek organizētas sanāksmes. Katra pagasta pārvalde aicina nākt 
kopā iedzīvotājus, interešu grupas, biedrības, uzņēmējus. Sanāksmju organizēšanas mēr-
ķis ir iesaistīt vietējo sabiedrību, lai noskaidrotu iedzīvotāju ieceres jaunu projektu izstrādei. 

Pagasts Sanāksmes norises vieta Laiks Tālrunis
Ābeļu pag. Ābeļu tautas nams 5.01.1212. plkst. 10.00 26587126
Dignājas pag. Dignājas pamatskola 13.12.2011. plkst. 14.00 29426300
Dunavas pag. Sabiedriskajā resursu centrs

Dunavas skolā
9.01.2012. plkst. 12.00 29578562

Rubeņu pag. Rubenes pagasta pārvaldes ēka 16.12.2011. plkst. 10.00 29461988 
Zasas pag. Amatniecības centrs „Rūme” 16.12.2011. plkst. 13.00 26800957
Leimaņu pag. Leimaņu pagasta pārvalde 11.01.2012. plkst. 11.00 29452995
Kalna pag. „Doktorāts” 18.01.2012. plkst. 11.00 29282318
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Informatīvs paziņojums par 
atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņām
SIA  „Jēkabpils pakalpojumi” 
2011. gada 04. novembrī, Nr. 269/1-9
Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas tarifa izmaiņām.

2010. gada 4. janvārī, 22. jūlijā starp 
Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldēm 
un SIA „Jēkabpils pakalpojumi” tika no-
slēgti līgumi par atkritumu apsaimnieko-
šanu. Līguma 11.2. punkts paredz, ka SIA 
„Jēkabpils pakalpojumi” informēs Jēkab-
pils novada pašvaldību pārvaldes par ie-
spējamām tarifa izmaiņām. Izpildot noslēg-
tos līgumus, SIA „Jēkabpils pakalpojumi” 
informē Jēkabpils novada pašvaldību par 
iespējamām tarifa maiņām.

2011. gada 31. decembrī beidzas 
termiņš Daugavpils reģionālās vides pār-
valdes izsniegtajai atkritumu glabāšanas 
atļaujai Nr. JAAa-09 par atkritumu ap-
glabāšanu sadzīves atkritumu izgāztuvē 

„Plaušukalns”. No 2012. gada 1. janvāra 
Jēkabpils novada administratīvajā terito-
rijā savāktie sadzīves atkritumi jānogādā 
apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā 
„Dziļā vāda” . Saskaņā ar SIA „Jēkabpils 
pakalpojumi” rīcībā esošo informāciju, plā-
notais sadzīves atkritumu apglabāšanas 
tarifs par vienu tonnu būs Ls 22,60 bez pie-
vienotās vērtības nodokļa.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļu 
likuma 3. pielikumā noteikto, dabas resur-
su nodokļa likme no 2012. gada 1. janvāra 
būs Ls 7,00 par vienu tonnu apglabātu sa-
dzīves atkritumu.

No 2012. gada 1.janvāra, savācot un 
transportējot sadzīves atkritumus uz po-
ligonu „Dziļā vāda”, izmaksas par vienu 
kubikmetru sadzīves atkritumu būs Ls 6,25 
bez pievienotās vērtības nodokļa.

Atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā 
un dabas resursu nodokļa likme ir noteik-

ti par atkritumu tonnu, savukārt atkritumu 
apsaimniekotājs pakalpojumu klientiem 
sniedz tilpuma mērvienībās (kubikmetri). 
Pamatojoties uz Latvijas Vides aģentūras ro-
kasgrāmatas „Faktori pielietošanai sadzīves 
atkritumu uzskaitē, pārejot no tilpuma uz 
svara vienībām”  norādīto aprēķinu meto-
diku, SIA „Jēkabpils pakalpojumi” klientiem 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
pielieto blīvumu vidējam atkritumu sastā-
vam; tas ir – 224,0 kg/m3.

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu 
informēt visas novada pārvaldes par tarifa 
izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanā.

Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas maksa (izņemot sadzīves atkritumu 
pārstrādi) atkritumu radītajiem vai valdī-
tajiem būs Ls 12,88 bez pievienotās vēr-
tības nodokļa par vienu kubikmetru, kas 
veidojas:

Nr.
p.
k.

dau-
dzums

Maksājums 
latos par 

tonnu

Maksājums 
latos par ku-

bikmetru

Piemēroja-
mais koefi-

cients

Maksa pēc 
koeficienta 

piemērošanas
1. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu

1 x 6,25 x 6,25

2. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā 
„Dziļā vāda”

1 22,60 x 0,224 5,06

3. Dabas resursu nodoklis par atkritumu 
apglabāšanu

1 7 x 0,224 1,57

KOPĀ 1 x x x 12,88

Tarifa izmaiņas stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.
Valdes priekšsēdētājs Gunārs Spalis

Dažāda veida pārtikas produkti Latvijā 
ir tradicionāli un no seniem laikiem ražoti. 
Šobrīd ne viens vien lauku iedzīvotājs, kas 
kaut ko izaudzē dārzā vai kūtī (piens, gaļa, 
graudi, olas u.c.), sāk apsvērt iespēju sa-
vam produktam piešķirt lielāko pievienoto 
vērtību: nevis pārdot pienu, bet sasiet sie-
ru, ieskābēt kāpostus, cept maizi, uzcept  
torti,  kuras izejvielas pārsvarā būs pašu 
saimniecībā izaudzētais. Iegūtā izejviela  
zemnieku saimniecībās tiek pārstrādāta 
dažādos pārtikas produktos gan pašpatē-
riņam, gan pārdošanai. Patērētāju interese 
par zemnieku un citu mājražotāju ražotiem 
pārtikas produktiem ir pieaugusi.

Kas ir mājražošana? Tā ir pārtikas pro-
duktu pārstrāde mājas apstākļos nelielā 
daudzumā vietējā tirgus vajadzībām un 
realizēšanai tieši patērētājam, tātad – sa-

Mājražošanos nozares loma lauku partnerības Sēlija attīstības 
stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot” īstenošanas teritorijā

vās mājās vai, pievedot pircējam uz mā-
jām, pārdodot gadatirgos. To nedrīkst rea-
lizēt caur veikaliem. Latvijā mājražotājiem 
nav noteikta uzņēmējdarbības forma, pro-
ti, mājas apstākļos pārtiku var ražot SIA, 
zemnieku saimniecība, individuālais ko-
mersants, saimnieciskās darbības veicējs. 

Mājražotājs – juridiska persona, kura ir 
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) re-
ģistrēts pārtikas uzņēmums, kas nodarbo-
jas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi 
mājas apstākļos. Ievērojot ilgtspējīgas un 
videi draudzīgas pārtikas aprites principus, 
ražo pārtikas produktus ar pievienoto vēr-
tību, galvenokārt, vietējam tirgum. Stiprina 
vietējo ekonomiku, dodot darbu mazajiem 
lauksaimniekiem, radot vai saglabājot dar-
ba vietas, saglabājot mazos veikalus un 
radot nodrošinājumu ar pārtiku vietējās teri-

torijas iedzīvotājiem. Mājražošana ir iespēja 
laukiem attīstīties, lauksaim niekam – nopel-
nīt vairāk, nekā tad, ja savu izaudzēto viņš 
nodod lielajam pārstrādātājam.

Pie nereģistrējies mājražotājiem  jeb-
kurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma var 
ierasties Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektori un piemērot soda sankcijas at-
bilstoši likumam.

 LR Ministru kabinetā 2011. gada 4. 
oktobrī tika apstiprināti noteikumi Nr. 764. 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasā-
kumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
un pasākumā „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”.
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 Turpmāk MK noteikumus Nr. 33 aiz-
stāj MK 04.10.2011. noteikumi Nr. 764. 
Tie atrodami http://www.likumi.lv/doc.
php?id=237839.

Tas nozīmē, ka biedrība „Lauku part-
nerība Sēlija” (VRG) var veikt nepiecieša-
mos grozījumus stratēģijā „Lauki – vide, 
kurā vērts dzīvot” un pēc tam sludināt pro-
jektu pieņemšanas kārtu lauksaimniecības 

produktu ražotājiem un lauksaimniecības 
produktu pārstrādātājiem mājas apstākļos 
(mājražotājiem), ņemot vērā vietējās vaja-
dzības. 

Aicinu mājražotājus, pastāvošos un 
iespējamos, līdz šā gada 20. decembrim 
aktīvi iesaistīties aptaujas anketu „Par māj-
ražošanu” aizpildīšanā pie Valsts Lauku 
tīkla Jēkabpils novada lauku attīstības spe-

ciālistes . 
Cienījamie lauksaimnieki, mums ir 

ļoti svarīgs Jūsu viedoklis! Lai veicinā-
tu uzņēmējdarbības vides aktivizēšanu, 
pievienotās vērtības un darba iespēju 
radīšanu.

Ligita Kadžule,
biedrības „Lauku partnerība Sēlija” 

(VRG) valdes locekle

Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo sauc – 
Mūžā neatgriežamā.
                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos 

Jēkabpils novada iedzīvotājus:

Ausma Liepiņa Zasas pagastā 
09.10.1934. – 03.11.2011. 

Andrejs Pelsis Zasas pagastā 
15.11.1936. – 07.11.2011. 

Jānis Kancāns Rubenes pagastā 
17.05.1925. – 11.11.2011. 

Sarmīte Maševska Ābeļu pagastā 
19.05.1957. – 13.11.2011. 

Einārs Pavlovskis Rubenes pagastā 
27.05.1960. – 12.11.2011. 

Alfons Mikulāns Dignājas pagastā 
19.11.1922. – 18.11.2011. 

Alfreds Balodis Leimaņu pagastā 
17.01.1947. – 21.11.2011. 

Aina Austruma Zasas pagastā 
11.05.1940. – 29.11.2011. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Mārtiņa Fonda ziemas gleznoša-
nas darbnīca „Ziemas pieburšana”

2012. GADA 
2. JANVĀRIS LĪDZ 7. JANVĀRIS

Jēkabpils novada Kalna pagasts 
Rehabilitācijas centrs „Dūjas”

Gleznošanas nometne paredzē-
ta visiem kam vēl nav bijusi iespēja 
mēģināt gleznot un arī tiem, kas vēlas 
papildināt savas prasmes un radoši iz-
pausties gleznošanā. Šeit būs iespēja 
apgūt būtiskākos kompozīcijas veidoša-
nas principus un mācīties izmantot da-
žādas gleznošanas tehnikas profesionā-
las mākslinieces Vēsmas Vītolas vadībā 
ainaviski skaistā lauku apvidū pie Ban-
cānu ezera Jēkabpils novadā.

Nometnes laikā paredzētas arī fi zis-
kas aktivitātes brīvā dabā un veselīgas 
ēdienreizes 4 reizes dienā.

Radoši un pozitīvām emocijām pil-
nās ziemas gleznošanas radošā nomet-
ne ir:

• lielisks veids kā iepazīties ar 
jauniem draugiem un attīstīt savas rado-
šās prasmes;

• iespēja pilnveidot vai atjaunot 
savas gleznošanas iemaņas;

• veids, kā pilnveidot sevi fi ziski;
• pozitīvi radošas domāšanas un 

saskarsmes skola.
Maksimālais dalībnieku skaits ir 15 

cilvēki, ar kuriem strādās māksliniece 
Vēsma Vītola, kā arī 2 pedagogi organi-
zēs dažādās aktivitātes. 

Informācija par sadzīves apstāk-
ļiem: nometnes dalībnieki dzīvos Mārti-
ņa Fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas”, 
labiekārtotās, siltās istabās (skat. www.
martinafonds.lv).

Gardas maltītes nodrošinās centra 
lielajā virtuvē gatavots veselīgs ēdiens. 
Ir paredzētas 4 ēdienreizes (brokastis, 
pusdienas, vakariņas un naksniņas). 
Dalībnieku vecums sākot no 10 gadiem 
līdz 90 gadiem.

Dalības maksa Ls 55,-. Dalībniekiem, 
kuri neizmanto naktsmītnes – Ls 30,- 

Pieteikties un sīkāka informācija pa 
tālr. 29288220, vai rakstīt  

martinafonds1991@inbox.lv vai  
       martinafonds@delfi.lv. 

Aicinām piedalīties Mārtiņa Fonda organizētajā 
ziemas gleznošanas nometnē!
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

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

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi decembrīŠuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrētas 2 dzimšanas:

Kristers Rubenes pagastā un 
Annija Leimaņu pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Klusajā naktī, kad eņģeļi lido,
Sirdī lai mierīgi ienāk jums prieks,
Pāri raizēm un tumšajām dienām
Uzkrīt balts, mierinošs sniegs,
Kas spēj ikdienu padarīt gaišu,
Tumšās pēdas ar baltumu dzēst,
Tad uz Jaungada neziņas sliekšņa,
Labajam ticot, stāvēsim mēs.

                    /N. Dzirkale/

Gaiša prieka pilnus 
Ziemassvētkus un cerību 

piepildījumiem bagātu Jauno gadu!
Kalna un Mežzemes 
bibliotēku darbinieces 

Lai allaž kāds prieks
Kā eņģeļa mats
Sien dvēseli zvaigznes starā!
Lai Ziemassvētki
Un Jaunais gads dod sirdij
Mīlestības tik daudz,
Ka paši, gluži kā eņģeļi
To citiem dāvināt varam.
                               /K. Apškrūma/

Rubenes pagasta pārvalde novēl 
Jums visiem klusus un baltus 

Ziemassvētkus, prieku, 
veselību, cerīgu skatu 

Jaunajā gadā!

Ābeļu pagasts
03.12. plkst. 15.00 Tautas namā 
Adventes ieskaņu koncerts sadarbībā 
ar Jersikas pagasta Madaliņas 
baznīcas draudzi
15.12.  Tautas namā „Ābeļzieda” rīkota 
labdarības akcija Ābeļu pamatskolā
26.12. plkst.10.30.Tautas namā 
Ziemassvētku eglītes brīnumi 
pirmsskolas vecuma bērniem
Leļļu teātra izrāde, rotaļas un atrakcijas 
kopā ar Ziemassvētku vecīti un 
rūķīšiem
30.12. plkst. 21.00 Tautas namā 
Vecgada balle kopā ar Sandi Kiopu un 
grupu „Titāniks”

Dunavas pagasts
13. 12. plkst. 10 00 Dunavas skolā – 
tradīciju zālē Ziemassvētku izstādes – 
pārdošanas atklāšana. Laipni aicinām 
pagasta iedzīvotājus, visus pirkt un 
pārdot gribētājus. 
25.12.plkst.19.00 Dunavas skolā –
tradīciju zālē Ziemassvētku koncerts.
plkst. 21.00 Balle. Spēlē grupa „Airi” 
(Līvāni)
28.12. plkst. 10.00     
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem  Dunavas skolā – 
tradīciju zālē

Dignājas pagasts
17.12. plkst. 16.00  Dignājas 
pamatskolā Danskovītes komēdija 
„Ontona Zīmassvātki” 
Viesojas Baltinavas dramatiskais 
kolektīvs „Palādas” 

Kalna pagasts
11.12. plkst. 12.00 kultūras 
namā  Ziemassvētku egles rotāšana 
un iedegšana
25.12 plkst. 20.00 kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums 
30.12 plkst. 12.00 doktorātā 
pirmsskolas vecuma bērnu eglīte

Leimaņu pagasts
14.12. plkst. 11.00 Leimaņu 
tautas namā biedrības „Akācija + „ 
nodarbības rozīšu izgatavošanā.”
22.12.  plkst. 11.00   Mežgales 
kultūras namā uz Ziemassvētku eglīti 
pirmsskolas vecuma bērnus ielūdz rūķi 
un Ziemassvētku vecītis.

25.12. plkst. 19.00  Leimaņu tautas 
namā iesim ķekatās un  svinēsim 
Ziemassvētkus kopā ar Leimaņu 
pagasta pašdarbniekiem. 
plkst. 22.00 svētku ballē spēlēs Ēriks 
Gruzniņš     

Rubenes pagasts
03.12. plkst. 13.00 kultūras namā 
Senioru dāmu deju kopas „Draiskās 
Peonijas” 5 gadu jubilejas  koncerts
21.12. plkst. 14.00 Kaldabruņas 
skolā  Ziemas saulgrieži.
Pasākums Kaldabruņas pirmskolas 
vecuma bērniem „Leļļu Ziemassvētki” 
Bluķa vilkšana kopā ar folkloras kopu 
„Kāre” 
26.12. plkst. 11.00 Rubenes kultūras 
namā pasākums Rubeņu  pirmskolas 
vecuma bērniem „Leļļu Ziemassvētki” 
26.12. plkst. 13.30 Slatē – 
sabiedriskajā  centrā pasākums Slates 
pirmskolas vecuma bērniem  „Leļļu 
Ziemassvētki” 
30.12. plkst. 19.00 Vecgada koncerts 
( piedalās kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi)
plkst. 21.00  Karnevāls. 
Spēlē: Santa Kasparsone

Zasas pagasts
10.12. plkst. 19.30 kultūras 
namā  pasākums „Atnāc ar savu 
dziesmu un nesaki, ka tev ir bail”
plkst. 22.00 balle kopā ar grupu 
„Daugavieši’’
16.12. lielās Ziemassvētku egles 
aizdegšana
16.12. plkst. 15.00 Zasas bibliotēkā 
ZIEMASSVĒTKU IESKANDINĀŠANA ar 
folkloras kopu DIGNOJĪŠI
25.12. plkst. 19.00 Ziemassvētku 
pasākums „Sanāksim kopā un 
iedegsim prieku’’
plkst. 22.00 Ziemassvētku groziņballe 
kopā ar Santu Kasparsoni.
27.12. plkst. 13.00 pirmsskolas bērnu 
egle „Sagaidīsim svētkus kopā”
23.12.Zasas vidusskolā Ziemassvētku 
pasākums

12.12. – 23.12. Ābeļu tautas namā 
Ziemassvētku izstāde- tirdziņš 
13.12. – 16.12. Dunavas skolā – sabied-
risko resursu centrā 
Ziemassvētku izstāde – pārdošana
Zasas kultūras nama izstāžu zālēDaces 
Tropas personālizstāde  
„Neparastie bērnu spoguļi” 
01.12. – 10.12. Zasas vidusskolā  
Adventes vainagu izstāde
16.12. – 05.01. 2012. Zasas bibliotēkā 
Zemgales 10 mākslinieku plenēra „
Sēļi – zīmes” dalībnieku darbu izstāde.


