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Ābeļu lietas atrisināmas
Ābeļu vārds pēdējā laikā presē un 

televīzijā izskanējis ļoti bieži. Arī iedzīvo-
tāji ir neapmierināti ar neiztīrītiem un aiz-
putinātiem ceļiem, ar atsevišķu pārvaldes 
darbinieku negodprātīgu darbu ilgā laika 
periodā, u.t.t. Visas „ķibeles” ir samilzušas 
un atklājas viena pēc otras un ne jau labā-
kajā veidā. 

Var jau pārmest novada administrāci-
jai vai pārvaldes darbiniekiem par gauso 
un nedemokrātisko rīcību, taču diemžēl 
ātrāka reaģēšana daudzos gadījumos nav 
iespējama. 

Piemēram, mūžībā aizgājušās E. Avo-
tiņas govju ganāmpulka realizēšana pra-
sīja gandrīz 4 (četrus) mēnešus, lai tiktu 
ievērotas tiesiskās normas un neceltos ie-
bildumi pret pašvaldību. Jaunā pārvaldes 
vadītāja apstiprināšana arī prasīja zināmu 
laiku. 

Iedzīvotājiem no malas vērojot droši 
vien liekas savādāk, ka varētu daudzas 
lietas izdarīt ātrāk un operatīvāk, bet dzīvē 
tā nesanāk. Tagad pārvaldei ir apstiprināts 
jauns pārvaldnieks – Raimonds Jaudzems, 
kas ir apņēmības pilns uzņemties un darīt 
tos darbus, kas iekrājušies un nav pienācī-
gā līmenī pildīti. Bet smagākais un grūtā-
kais darbs būs pierādīt Ābeļu cilvēkiem, ka 

uzticētos pienākumus viņš veiks godprātī-
gi, lai Ābeļu vārds skanētu tikai ar labiem 
darbiem ikdienā. 

Kopā ar pārvaldes darbinieku saska-

ņotu enerģisku darbību jāiegūst ābeliešu 
uzticība. Es domāju, ka tas izdosies, ja 
mēs visi uz to tieksimies. 

E. Meņķis

Par Jēkabpils novada pašvaldības 2011. gada budžetu
2011. gada 10. februāra domes sēdē 

apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības  
budžets: Saistošie noteikumi Nr. 1.”Par Jē-
kabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2011. gadam”, Saistošie noteikumi Nr. 2. 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības speciā-
lo budžetu 2011. gadam”.

Jēkabpils novada pašvaldības budžets 
ir konsolidēts, t.i. izslēgti savstarpējie darīju-
mi. Budžetu veido Jēkabpils novada admi-
nistrācijas, fi nanšu un ekonomikas nodaļas 
un septiņu pagasta pārvalžu budžeti. Bu-
džets iedalās pamatbudžetā un speciālajā 
budžetā.
     Pamatbudžets

IEŅĒMUMI
Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 

ieņēmumi 2011. gadā plānoti Ls 2 596 595 
apjomā, kas ir par Ls 872 100 mazāk kā 
iepriekšējā budžeta gadā. Ieņēmumu daļā 
plānots Ābeļu pagasta pārvalde Ls 301 076, 
Dignājas pagasta pārvalde Ls 182 103, Du-

navas pagasta pārvalde Ls 289 408, Kalna 
pagasta pārvalde Ls 95 299, Leimaņu pa-
gasta pārvalde Ls 166 958, Rubenes pa-
gasta pārvalde Ls 373 356, Zasas pagas-
ta pārvalde Ls 390 490, Administrācija Ls 
603 665, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls 
1 845 961, konsolidācija Ls -1 651 721.

Nauda līdzekļu atlikums uz gada sāku-
mu Ls 656 133 un kredītresursi Ls 25 000 
iekļauti budžeta izdevumos, kas kopā veido 
pieejamos fi nanšu resursus Ls 3 277 728. 

Nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada 
beigām plānots Ls 116 492.

Jēkabpils novada pašvaldības budže-
ta nodokļu ieņēmumi plānoti LVL 929 686 
apjomā, kas ir 35.8% no kopējiem plānota-
jiem ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, nodokļu ieņēmumi ir par Ls 100 398 
mazāk nekā 2010. gadā.

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksā-
jumi pašvaldības budžetā sastāda 28.6% 
no kopējiem ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodoklis plānots  

Ls 186 370, tai skaitā nodoklis par zemi Ls 
178 710, nodoklis par ēkām Ls 5 470, no-
doklis par mājokli Ls 2 190. Nekustamā īpa-
šuma nodokli, budžeta ieņēmumos veido 
7.2%.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un 
pašvaldības nodevas, naudas sodi, procen-
tu ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldī-
bas iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi 
no īpašuma pārdošanas.  Nenodokļu ieņē-
mumi plānoti Ls 45 850, tas ir 1.8% no ko-
pējiem ieņēmumiem.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas 
pakalpojumi 2011. gada budžetā plānoti Ls 
202 538, tas ir 7.8% no kopējiem ieņēmu-
miem.

 Pašvaldību budžetu transferti (mak-
sājumi, ko novada dome saņem no citām 
pašvaldībām un valsts budžeta) plānoti Ls 
1 418 521 apjomā, kas sastāda 54.6%. Lie-
lāko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no 
pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda Ls 

Jaunais Ābeļu pagasta pārvaldnieks Raimonds Jaundzems iepazīstas ar darbu pagastā.
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685 388, valsts mērķdotācijas pedagogu 
algām un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām vispārējai un vidējai 
izglītībai Ls 302 104, valsts mērķdotācijas 
pedagogu algām un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām piecga-
dīgo un sešgadīgo apmācībai Ls 13216, 
interešu izglītībai Ls 10 323, kā arī dotācija 
pirmklasnieku ēdināšanai Ls 7 476, trans-
porta izdevumu kompensācija Ls 4 200, 
izmaksātā GMI un dzīvokļa pabalsta kom-
pensācija Ls 26 590, mācību grāmatām Ls 
344. Transfertu ieņēmumi projektu īsteno-
šanai plānoti Ls 19 606, tai skaitā avanss 
no LAD Ls 3 300, skolu informatizācijas 
projektam finansējums Ls 3 476. Transfertu 
maksājumus veido arī ieņēmumi no citām 
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošinā-
šanai bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes un mā-
cās vispārizglītojošajās skolās, šie ieņēmu-
mi sastāda Ls 30 220, šajā sadaļā arī plānoti 
ieņēmumi no citiem novadiem par Izglītības 
un kultūras pārvaldes sniegtajiem pakalpo-
jumiem un sastāda Ls 26 780. Transfertu 
sadaļā tiek plānoti ieņēmumi projektu finan-
sējumam kopā Ls 280 827, tajā skaitā finan-
sējums no NVA „Darba praktizēšanas pasā-
kumu nodrošināšana pašvaldības darba ie-
maņu iegūšanai un uzturēšanai” Ls 68836,  
būvinženiera piesaistei Ls 7911 finansējums 
Izglītības un kultūras pārvades uzsāktajiem 
projektiem „Pedagogu konkurētspējas vei-

cināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” Ls 37 000 un „Atbalsts vispā-
rējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos” Ls 4392, 
finansējums no SIF projekta „Inovatīvu pa-
sākumu īstenošana Jēkabpils novada paš-
valdībā publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai” Ls 8 426.

 
IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā 
budžetā plānoti Ls 3 074 247 apjomā, kas 
ir par Ls 1 983 101 mazāk nekā pagājušā 
gadā. 

Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistrācijas budžetāizdevumi plānoti Ls 680 
953 apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls 
323 269, Dignājas pagasta pārvaldei Ls 
217 104, Dunavas pagasta pārvaldei Ls 358 
084, Kalna pagasta pārvaldei Ls 104 325, 
Leimaņu pagasta pārvaldei Ls 192 583, Ru-
benes pagasta pārvaldei Ls 500 319, Zasas 
pagasta pārvaldei Ls 412 330, finanšu un 
ekonomikas nodaļai Ls 285 280.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbil-
stoši pašvaldības budžetu funkcionālajām 
kategorijām.

KREDĪTRESURSI
Novada infrastruktūras attīstībai tiek 

piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašval-
dība norēķinās saskaņā ar grafiku. 2011. 
gada budžetā ir iekļauts finansējums kredītu 
atmaksai Ls 86 989 un plānots aizņēmums 

Rubenes ūdenssaimniecības projektam Ls 
25 000.

Speciālais budžets
Speciālo budžetu veido: autoceļu (ielu) 

fonda ieņēmumi, dabas resursu nodoklis 
un pārējie ieņēmumi, kopā ieņēmumi 2011.
gadā plānoti Ls 21 925, tai skaitā autoceļu 
(ielu) fonds Ls 117 875 iepriekšējā gada ap-
jomā.

Izdevumos plānots  iekļaut atlikumu uz 
gada beigām Ls 156 929. Līdzekļi tiks izlie-
toti autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanai - Ls 
115 259, ceļa zīmju nomaiņai Ls 2500, pro-
jektu līdzfinansējumam Ls 13 370,  kapitāla-
jiem izdevumiem Ls 25 800. 

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plā-
noti Ls 4 000 apmērā, izdevumi plānoti Ls 
9 832 iekļaujot budžeta atlikumu gada sā-
kumā. Procentu ieņēmumi par konta atliku-
mu plānoti Ls 50. Speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums uz gada beigām plānots Ls 6 392

Ziedojumi un dāvinājumi
Jēkabpils novada pašvaldības ziedoju-

mu un dāvinājumu līdzekļus veido ziedojumi 
no fiziskām un juridiskām personām. Ziedo-
jumu līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. sastā-
da Ls 1208. Ieņēmumi nav plānoti, izdevumi 
Ls 1208. Ziedojuma un dāvinājuma līdzekļus 
plānots izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.

A. Raginska,
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Šī gada sākums ar ilgo tumsas pe-
riodu, sakaru un izbraucamu ceļu trū-
kumu, mums būs atmiņā vēl ilgi. Ārkār-
tas situācijas sekas un nodarītie zaudē-
jumi tika apzināti, un par tiem informēta 
Zemkopības ministrija. Pašvaldība 
ir saņēmusi Zemkopības ministrijas 
Valsts sekretāres D. Lucauas informa-
tīvo vēstuli par veiktajiem pasākumiem 
un prognozētajiem uzlabojumiem. Pub-
licējam šīs vēstules fragmentus: 

„Ministrija pārrunāja un izvērtēja ra-
dušos situāciju ar Valsts meža dienestu, 
Meža īpašnieku biedrību un AS „Latvijas 
valsts meži” par operatīvu darbību krīzes 
situācijā savas kompetences ietvaros. 
Vienlaicīgi ministrija izvērtēja normatīvo 
aktu efektivitāti, kas saistīta ar koku iz-
ciršanu ārkārtējās situācijās, kā arī Aiz-
sargjoslu likumā iestrādātos nosacījumus 
par koku ciršanu elektrolīniju trasēs un 
elektrolīniju apdraudošo koku izciršanu 
aizsargjoslās ārpus šīm trasēm. Ministrija 
atzīmē, ka šādos ārkārtējos dabas radītos 
apstākļos, kad par elektrolīniju apdraudo-
šiem kokiem sniega un apledojuma dēļ 
kļuva arī Aizsargjoslu likuma nosacījumos 
neminētie koki, lai nākotnē neradītu tik 

apjomīgus zaudējumus sabiedrībai un 
videi, nepieciešams esošo normatīvo re-
gulējumu pilnveidot. 

Lai nākotnē samazinātu stipra sniega 
un apledojuma izraisītos elektroenerģijas 
pārrāvumus, kas novērstu un samazinātu 
sabiedrībai un videi nodarītos zaudēju-
mus, 27. janvārī pēc zemkopības ministra 
Jāņa Dūklava ierosinājuma notika Lauk-
saimniecības organizāciju sadarbības 
padomes (LOSP), Zemnieku saeimas 
(ZS), Meža īpašnieku biedrības, Latvijas 
Biodegvielas asociācijas un AS „Latvijas 
valsts meži” tikšanās ar AS „Latvenergo” 
un AS „Sadales tīkls” vadību.

Meža īpašnieku biedrība un AS „Lat-
vijas valsts meži” aicināja AS „Latvener-
go” nepieciešamās izmaiņas normatīva-
jos aktos, lai uzlabotu elektroenerģijas 
piegādes kvalitāti, sākotnēji apspriest 
un izvērtēt ar meža nozares pārstāvjiem. 
Tikšanās laikā sanāksmes dalībnieki vie-
nojās ar AS „Latvenergo” un AS „Sadales 
tīkli”, ka nepieciešams sagatavot saim-
niecību un ražošanas uzņēmumu datu 
bāzi, kuras vispirms būtu nepieciešams 
brīdināt par iespējamiem elektroenerģijas 
padeves traucējumiem.” 

Pārdzīvotās krīzes situācijas atskaņās Jēkabpils novada 
skolniekiem – vēl divi 
jauni apelsīnu krāsas 
autobusi

Šī gada 8. februārī mūsu novadu sa-
sniedza vēl divi jaunu skolēnu autobusi. 
Tajos ceļu uz skolu mēros  Dunavas un 
Rubenes pagastu skolēni. Šie autobusi 
iegādāti par Pasaules Bankas piešķirto 
līdzfinansējumu 90% apmērā, atlikušie 
10% segti no novada pašvaldības līdzek-
ļiem. Skolnieki par jauno transporta lī-
dzekli ir patiešām iepriecināti – pirmā die-
na ceļojumā ar oranžo skolas autobusu 
izvērtās par lielu notikumu. 
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Pavisam nemanāmi dienas kļūst garā-
kas, rīta cēliens gaišāks un vakarpusē gais-
mas mirklis uzkavējas ilgāk, liekot cerēt, ka 
viss skumjais un ne tik priecīgais jau ir aiz 
muguras…

Aizvadītais 2010. gads Jēkabpils nova-
da dzimtsarakstu nodaļai bija pirmais pa-
stāvēšanas gads, un, jāsecina, ka diezgan 
veiksmīgs. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā 2010. gadā reģistrēti 20 dzimšanas fakti, 
3 laulības (tai skaitā 1 baznīcā) un 73 mir-
šanas fakti. Diemžēl, mirstības rādītāji Jē-
kabpils novadā trīs reizes pārsniedz dzims-
tības rādītājus, un dabiskais pieaugums ir ar 
mīnus zīmi. Arī iedzīvotāju skaits Jēkabpils 
novadā ir samazinājies par 86 cilvēkiem. 
Uz 2010. gada 01. janvāri Jēkabpils nova-
dā bija 5788 iedzīvotāji, bet uz šā gada 03. 
janvāri – 5702. Tas izskaidrojams ne tikai ar 
lielo mirstību, bet arī ar deklarēšanos citā 
pašvaldībā. 

Pagājušajā gadā Jēkabpils novadā ko-
pumā dzimuši 30 bērni, 20 no tiem reģistrēti 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā (9 
zēni un 11 meitenes). Vecāki jaundzimuša-
jiem izvēlējušies tādus vārdus kā Sandis, 
Elza, Ieva, Rebeka, Samanta, Linda, Ane-
te, Alise, Ralfs, Edgars, Darina, Renāte, 
Kaspars, Andžejs, Markuss, Kristians, Gatis, 

Toms. Viena ģimene savai atvasītei izvēlējās 
divus vārdus– Lelde Amanda. No visiem re-
ģistrētajiem dzimšanas faktiem, tikai 6 gadī-
jumos bērna vecāki sastāvēja laulībā. Lab-
prātīga paternitātes atzīšana bijusi 12 gadī-
jumos (jaundzimušā tēvs ar māti nesastāv 
laulībā un abi atzinuši, ka bērns ir kopējs). 
Divos gadījumos izdarīti reģistri bez ierak-
sta par ziņām par tēvu. Priecē tas, ka šogad 
tiek maksāts bērna piedzimšanas pabalsts. 

Saskaņā ar Jēkabpils novada dzimt-
sarakstu nodaļas nolikuma 2.2.18. punktu, 
kurš paredz, ka reģistrējot dzimšanas faktu, 
jaundzimušais tiek arī deklarēts vecāku no-
rādītajā adresē. Tie vecāki, kuri reģistrējuši 
sava bērna dzimšanas faktu citās dzimtsa-
rakstu nodaļās un, kuri nav deklarējuši savu 
bērnu, bet ir mutiski norādījuši dzīvesvietas 
adresi, lūdzu griezties savā pagasta pār-
valdē un deklarēt sava bērna dzīvesvietas 
adresi. Jaundzimušā dzīvesvietas nedekla-
rēšanas gadījumā var rasties problēmsituā-
cijas citās institūcijās, piemēram, sociālajā 
dienestā. Atgādinu, ka pamatojoties uz 
ministru kabineta Nr. 720 „Noteikumi par 
valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību 
un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu reģistrāciju” 4.2. punktu, kas 
paredz, ka valsts nodeva nav jāmaksā, ja 
reģistrē bērna pirmreizējo deklarēto dzīves-

vietu. Tātad tas ir bez maksas. 
Notika apaļo kāzu jubileju pasākums 

Mežgalē, kurš bija kupli apmeklēts. Arī šo-
gad iecerēts godināt Jēkabpils novada Stip-
rās ģimenes, kā arī rīkot bērnības svētkus. 
Šie pasākumi notiks sadarbībā ar Jēkabpils 
novada kultūras darbinieku atbalstu.

Pērn reģistrēti 73 miršanas gadījumi, 
no kuriem 35 gadījumos mirušas sievietes, 
bet 38 gadījumos – vīrieši. Visizplatītākās 
diagnozes, kā rezultātā iestājusies nāve – 
vēža intoksikācija, sirds mazspēja.

Vēlos atgādināt Jēkabpils novada ie-
dzīvotājiem, ka, pirms personas apbedī-
šanas kapsētās, kuras atrodas Jēkabpils 
novada teritorijā, jums jāgriežas attiecīgajā 
pagasta pārvaldē, kurā jāraksta iesniegums 
par apbedīšanas veikšanu. Nedrīkst veido-
ties situācijas, ka mirusī persona no sāku-
ma tiek apbedīta, un tikai pēc tam tiek veikta 
miršanas reģistrācija un rakstīts iesniegums 
par apbedīšanas veikšanu Jēkabpils nova-
da kapsētās.

Izskaņā vēlos novēlēt, lai 2011. gads 
atnes vairāk prieka mirkļu visās jomās, nekā 
to bijis 2010. gadā! Lai Jums izdodas un 
veicas!

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

Pērn Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā

Tautas skaitīšana ir desmitgades no-
zīmīgākais statistikas projekts un tā tiek 
īstenota visā pasaulē reizi desmit gados. 
Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detali-
zētu priekšstatu par iedzīvotāju skaitu, sa-
stāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par 
iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšanā 
iegūtie dati ir nozīmīgs informācijas avots 
tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai, 
ekonomiskās, sociālās un vides politikas 
veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras 
plānošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, 
kā arī sabiedrības informēšanai par demo-
grāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mā-
jokļu, izglītības un citiem jautājumiem, tādēļ 
iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties tau-
tas skaitīšanā. 

Līdz šim tautas skaitīšanās tika izman-
totas papīra anketas, bet 2011. gada tautas 
skaitīšanā tiks izmantotas jaunās tehnolo-
ģijas – iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespē-
ja anketu aizpildīt internetā, savukārt tos, 
kas šo iespēju nebūs izmantojuši, tautas 
skaitītāji apmeklēs dzīvesvietās un veiks 
iedzīvotāju aptauju, ievadot datus portatī-
vajos datoros.

2011. gada tautas skaitīšana būs pir-
mā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāša-
nās Eiropas Savienībā (ES) un darbaspēka 
brīvas kustības ES ierobežojumu atcelša-
nas. 2011. gada tautas skaitīšana Latvi-

Tautas skaitīšana 2011
jā notiks no 2011. gada 1. marta līdz 31. 
maijam. 

Iespēja tautas skaitīšanas anketas aiz-
pildīt internetā tiks nodrošināta no 2011. 
gada 1. marta līdz 10. martam. Mājas lapā 
www.tautasskaitisana.lv būs atrodama saite 
uz tautas skaitīšanas anketu. Piekļūt tautas 
skaitīšanas anketai varēs trīs veidos, ievadot 
kādu no personas identifikatoriem:

•	 savu personas kodu un pases     
 numuru;

•	 savu e-parakstu;
•	 savu internetbankas identifikatoru.
Pēc tam tiks apkopota informācija par 

personām, kas aizpildījušas anketas in-
ternetā un ar 2011. gada 17. martu savu 
darbu uzsāks tautas skaitītāji, kas tos iedzī-
votājus, kuri nebūs snieguši ziņas par sevi 
internetā, apmeklēs dzīvesvietā. 

Īpaši iedzīvotāji tiek aicināti izmantot 
iespēju tautas skaitīšanas anketas aizpil-
dīt internetā laikā no 1. marta līdz 10. mar-
tam pašiem gan par sevi, gan par pārējiem 
ģimenes locekļiem. Tam būs nepieciešams 
zināt pārējo ģimenes locekļu personas ko-
dus. Anketas varēs aizpildīt no jebkura dato-
ra ar interneta pieslēgumu(mājās, bibliotēkās 
utt.). Sevišķi pagastos iedzīvotāji tiek aicināti 
izmantot bibliotēkās pieejamos datorus ar 
interneta pieslēgumu. Lai patērētu mazāk 
laika anketu aizpildīšanai, ieteicams iepriekš 

noskaidrot nozares kodu (2 zīmes) un profe-
sijas kodu (4 zīmes). To var izdarīt pie sava 
darba devēja vai Centrālās statistikas pārval-
des mājas lapā www.csb.gov.lv.

Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā, 
Valsts statistikas likumā un Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteiktajām pra-
sībām, 2011. gada tautas skaitīšanas laikā 
iegūtajai informācijai tiks nodrošināta indi-
viduālo statistisko datu konfidencialitāte par 
katru personu un mājsaimniecību. Latvijas 
likumdošanā noteikto individuālās informā-
cijas konfidencialitātes prasību nodrošinā-
šanai, pieeja tautas skaitīšanas veidlapām 
internetā būs iespējama, izmantojot perso-
nas pases datus un personas kodu, e-pa-
rakstu vai arī internetbankas identifikatorus.

Rakstā izmantota informācija no www.
tautasskaitisana.lv. Šajā interneta adresē un 
pa bezmaksas tālruni 80000777 var iegūt 
plašāku informāciju par jums interesējošiem 
jautājumiem saistībā ar Tautas skaitīšanu.

Tautas skaitīšanas reģionālā vadītāja 
Anita Bērziņa

tālrunis 25619022

Tautas skaitīšanas projekta 
vadītāja asistents 

Aleksandrs Vītols
tālrunis 25496723
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Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

28. janvārī plkst. 13.00  Zasas vidussko-
lā notika „Veselīgā diena” skolu jaunatnei, 
ko rīkoja  organizācija „Dzīvo Veselīgi!” sa-
darbībā ar veselības veicināšanas speciālisti 
Dzintru Vanagu. 

Pasākumu atklāja organizācijas vadītā-
ja, veselības veicināšanas speciāliste Dzintra 
Vanaga un Izglītības pārvaldes vadītāja Elga 
Ūbele. Prieku par neparasto un kupli apmek-
lēto pasākumu pauda arī Zasas vidusskolas 
direktors Edvīns Grauzs.

Veselības dienas pasākums pulcē visas Jēkabpils novada skolas 

Pasākumā bija ieradušies skolēni no 
visām Jēkabpils novada skolām – Zasas vi-
dusskolas, Dunavas, Dignājas, Ābeļu, Rube-
ņu un Bērzgala pamatskolām. Par šo iespēju 
jāpateicas arī visu pagastu pārvaldēm, kas 
nodrošināja skolēnu transportu. Visiem pa-
sākuma apmeklētājiem bija ne tikai  iespēja  
atsvaidzināt savas zināšanas par veselīgu 
uzturu interaktīvajās lekcijās ar uztura spe-

ciālistu, bet arī vērot un piedalīties dažādās 
radošās un sportiskās aktivitātēs, ko nodro-
šināja  pasākuma viesi – Latvijas Zelta Ta-
lantu 2010 finālisti Latvijas ielu vingroša-
nas sporta biedrības pārstāvji no Rīgas 
ar kustības atbalstītāju grupu no Viesītes, 
„Code1 Crew” Freedance komanda, kā arī  
Latvijas Zelta Talantu 2010 pusfinālists jē-
kabpilietis Rihards Maslovs (Beatbox). 

Skolēnu auditorijai īpaši  saistoši bija 
tas, ka lekcijas un prezentācijas vadīja jaunie-
ši, tās tiešām bija atraktīvas un gaiša humora 
pilnas. Pie tam – atjautīgākie un zinošākie 
saņēma arī veselīgas un garšīgas balvas. 
Tomēr vislielāko atsaucību un sajūsmu iz-
pelnījās Freedance komanda, kas skolēniem 
mācīja hip – hopa deju soļus. 

Ieva Jātniece

Dunavas Sabiedriskā 
centra telpās ir iekārtota ba-
gātīga izstāde – Dunavas 
mednieku kolektīvs plašākai 
sabiedrībai demonstrē savas 
medību trofejas. 

Izstādē aplūkojami brie-
žu, aļņu, stirnāžu ragi – gan 
nelielāki, gan medaļām god-
algoti; kažokādas, ilkņi, dzīv-
nieku un putnu izbāzeņi. Taču 
– tas nebūt nav viss; izstāde 
ir papildināta ar skaidrojošo 
un izziņas materiālu par meža 
dzīvniekiem, tāpat izstādītas 
fotogrāfijas no mednieku ko-
lektīva līdzdalības dažādos 
pasākumos. Līdz ar to, eks-
pozīcija ir saistoša ne tikai 
vīriem, kuru vaļasprieks ir me-
dības, bet arī skolniekiem un dāmām, kuras 
noteikti iepriecinās atraktīvās fotogrāfijas no 
modes skates un slavinājums mednieku sie-
vām.

Ar estētiku un profesionalitāti pārsteidz 
izstādes iekārtojums – speciāli šim nolūkam 

Dunavieši aicina uz krāšņu izstādi

piemērotus stendus izgatavojis Dunavas 
uzņēmējs, novada domes deputāts un ak-
tīvs mednieku kolektīva dalībnieks Māris 
Urbāns; iekārtošanā piedalījušies gan paši 
mednieku kolektīva biedri, gan Dunavas 
bibliotēkas vadītājs, gan skolas un pagasta 

pārvaldes darbinieki. Arī ap-
meklētāju interese ir ļoti liela 
– bibliotēkas vadītājam vienam 
pašam nav iespējams visus 
apmeklētājus iepazīstināt ar 
ekspozīciju, tādēļ palīgā nāk 
gan brīvprātīgie, gan simts latu 
programmas dalībnieki no pa-
gasta. 

Eksponāti šai izstādei sa-
vākti no aptuveni piecpadsmit 
mednieku kolektīva privātajām 
kolekcijām, kas veidotas jau 
vairāk nekā desmit gadus. Pats 
mednieku kolektīvs, savukārt, ir 
ar ļoti senām un stiprām tradī-
cijām – tas darbojas jau vairāk 
nekā pusgadsimtu, un aizrau-
šanās ar medībām tiek nodota 
no paaudzes paaudzē. Pie tam, 

šis vaļasprieks parasti iesaista arī visu ģime-
ni. Mednieku kolektīvs ne tikai ar prieku un 
lepnumu iepazīstina ar trofeju izstādi, bet arī 
visus apmeklētājus cienā ar kafiju un cepu-
miem. 
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šajiem izglītības un tūrisma attīstības jomā 
lauku teritorijās. 

     
 

 Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu 
projektu „Inovatīvu pasākumu īstenošana 
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabo-
šanai”, vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/
APIA/SIF/017/17, zina visi pašvaldības ies-
tāžu darbinieki pašvaldībā, jo tika piedāvā-
tas apmācību nodarbības speciālistiem. Tās 
bija labi apmeklētas un dalībnieku pozitīvi 
novērtētas. Darbinieki nodarbībās apguva 
tēmas par saskarsmi, komunikāciju, laika 
menedžmentu, lietišķo etiķeti un vienotās 
dokumentu aprites sistēmas „Namejs” lie-
tošanu. Video saziņas tīkls tiek sekmīgi 
pielietots; tas nodrošina jaunas iespējas in-
formāciju tehnoloģiju izmantošanā ikdienas 
darbā. 16. februārī iedzīvotājiem būs iespēja 
uzdot jautājumus domes priekšsēdētājam 
E. Meņķim, nemērojot tuvāku vai tālāku ceļu 
uz Jēkabpili, bet sarunāties varēs no attiecī-
gā pagasta pārvaldes. Jūnijā projekta ietva-
ros pieciem pašvaldības speciālistiem būs 
iespēja apgūt starptautisku pieredzi apmek-
lējot pašvaldību Somijā, bet jūlijā plānots 
organizēt projekta noslēguma konferenci. 
Pašlaik tiek gatavots informatīvs buklets par 
pašvaldībā pieejamiem pakalpojumiem. 

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

Zemgales kultūras 
programmas 2010 ie-
tvaros pašvaldībā tiek 
īstenots projekts „Kul-
tūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 
uzlabošana Jēkabpils novadā”, kurā aktīvi 

Izglītošanās mūža garumā – nepārtraukts un 
mūsu pašu vadāms process

Tautā visiem zināmais teiciens, ka mā-
cīties nekad nav par vēlu, attiecas uz ikvie-
nu no mums. Kā ir ar pieaugušo izglītību 
mūsu pašvaldība un kas to nodrošina? Par 
cik pašvaldībā ir mazs iedzīvotāju blīvums 
un nav izteikta attīstības centra, tad izglītī-
bas iespējas jāattīsta katrā pagastā. Visās 
lielākajās apdzīvotās vietās atrodas kultūras 
nami, bibliotēkas, tiek saglabātas izglītības 
iestādes. Funkcijas, kuras ārzemēs veic pie-
augušo izglītības centri, pie mums lielāko 
tiesu veic kultūras nami, bibliotēkas, arī sko-
las, kuras strādā ne tikai ar skolas vecuma 
bērniem, bet arī piedāvā apmācības dažā-
du vecuma grupu interesentiem. Pārmaiņu 
rezultātā Dunavas pamatskola ir kļuvusi par 
daudzfunkcionālu centru. Daudzpusīgās iz-
glītošanās iespējas, ko nodrošina kultūras 
nami, pieaugušajiem ir labs veids kā sevi 
attīstīt, apvienot jaunu prasmju apguvi ar 
lietderīgu darbošanos, pavadot savu brīvo 
laiku.  

Viens no veidiem, kā pašvaldība var 
veicināt pieaugušo izglītošanās iespējas, ir 
izstrādāt un īstenot apmācību projektus.  

 
 

Kopš 2009. gada augusta kopā ar 
partneriem no Somijas, Turcijas, Lielbritāni-
jas un Spānijas tiek īstenots Mūžizglītības 
programmas Grundtvig apakšprogram-
mas mācību partnerību projekts „Com-
tour”, līguma numurs Nr. 2010-1-LV1-
GRU06-00905. Tā ietvaros seši dalībnieki 
septembrī piedalījās starptautiskā sanāks-
mē Spānijas pilsētā Palensijā. Savukārt, nā-
košo sanāksmi paredzēts organizēt 2010. 
gada maijā šeit pie mums. Uz sanāksmi 
ieradīsies dalībnieki no visām partneru val-
stīm un tās laikā plānots iepazīstināt viesus 
ar Latviju un Jēkabpils novadu. Projekta 
ietvaros pašvaldībā ir organizēti vairāki ap-
mācību semināri pieaugušajiem, izveidots 
buklets par projektu angļu valodā, tiek ap-
kopota informācija par tūrisma iespējām. 
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu pieaugu-

iesaistās kultūras namu darbinieki un bib-
liotekāri. Apkopojot un atlasot materiālus 
par J. Raini, J. Akurāteru un A. Grīnu, lai 
nodrošinātu informāciju stendu izveidei, ik-
viens no mums bagātinās un iegūst jaunu 
informāciju. Bez tam tiek uzlabota savstar-
pējā sadarbība kopīga mērķa sasniegša-
nā. Projekta ietvaros plānots iegādāties, 
noformēt un uzstādīt 7 vienādus stendus 
informācijas izvietošanai un eksponēšanai 
visos pagastos iedzīvotājiem un viesiem 
pieejamās vietās. Domāju, ka visiem kul-
tūras darbiniekiem un bibliotekāriem kopā 
strādājot, paveiksim iecerēto un aprīļa 
beigās iedzīvotāji un viesi varēs novērtēt 
sasniegto rezultātu. Projekta kopējais bu-
džets ir 1000 Ls, tai skaitā Zemgales kul-
tūras programmas 2010. līdzfinansējums ir 
750 Ls.

Šis nelielais izglītības projektu apko-
pojums dod priekšstatu par iespējām, ku-
ras mēs varam izmantot, lai dotu labumu 
citiem un mācītos paši. Katrs jauns pro-
jekts ir jauns izaicinājums, kurš liek mums 
radoši strādāt, lai sasniegtu nosprausto 
mērķi. Vispārzināma patiesība par projektu 
nozīmi ir to ilgtspēja, tas ir – dot labumus 
arī pēc to pabeigšanas. Šeit man gribas 
minēt pozitīvu piemēru par SFL finansiāli 
atbalstītā projekta „Dunavas pamatskolas 
pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, 
kultūras un sociālā atbalsta centru” nozīmi 
vietējās sabiedrības dzīvē. Projekta laikā 
iesāktais darbs tiek turpināts, domājot par 
arvien jauniem pasākumiem. Tie ir pašu 
izloloti un tiek ar aizrautību īstenoti. Aktivi-
tātes, kuras tagad notiek Dunavā sabied-
riskajā resursu centrā, priecē vietējos ie-
dzīvotājus, veido rosīgu atmosfēru un mu-
dina tur paviesoties cilvēkus no tuvākas un 
tālākas apkārtnes. Tomēr jāpatur prātā, ka, 
ja nebūtu vietējo darbīgo cilvēku, neviens 
projekts nespētu dot reālus labumus. Tikai 
mēs paši varam ietekmēt notikumu virzību. 

G. Dimitrijeva,
Projektu speciāliste 

Lielās intereses dēļ izstādes darbības 
termiņš ir pagarināts, tā atvērta katru darba 
dienu no 8.00 līdz 16.00. Taču, pēc iepriek-
šējas pieteikšanās iespējams apmeklēt šo 
unikālo ekspozīciju arī citos laikos. Pieteik-
ties lūdzam pie bibliotēkas vadītāja Sanda 
Ruļuka – t. 26001672.

Uz apmeklēt šo ekspozīciju tiešām ir 
vērts – gan skolēnu kolektīviem, gan ik-
vienam citam interesentam! Brauciens uz 
Dunavu vai nu gar Daugavas krastu, vai arī 
caur dziļajiem mežiem ar medību trofeju 
aplūkošanu tā noslēgumā var būt tiešām 

lielisks brīvdienu plāns ģimenēm vai draugu 
pulciņam. 

Ieva Jātniece
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Salaveča veltes izdalītas…

Jēkabpils novada Sociālais dienests
Jēkabpils novada sociālais dienests 

savu darbību uzsāka izveidojoties Jēkabpils 
novadam, tas ir no 2009. gada.

 Sociālā dienesta darbība tiek finansē-
ta no Jēkabpils novada budžeta līdzekļiem. 
Sociālā dienesta darbībā tiek ievēroti Latvi-
jas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, 
pašvaldības nolikums, sociālā dienesta noli-
kums, domes lēmumi, rīkojumi.

Sociālā dienesta mērķis ir: 
� nodrošināt Jēkabpils novada iedzīvo-

tāju sociālo vajadzību  profesionālu izvērtē-
šanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo per-
sonu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Sociālā dienesta uzdevumi ir:
� veikt sociālo darbu ar Jēkabpils no-

vadā dzīvojošām personām, ģimenēm un   
personu grupām;

� novērtēt Jēkabpils novadā dzīvojošo 

Sociālo pakalpojumu  un sociālās palī-
dzības budžets tiek izdalīts trīs blokos, kurus 
veido:

1. Pašvaldības budžeta nodrošinātie 
sociālie pakalpojumi;

2.  Pašvaldības pirktie sociālie pakalpo-
jumi (ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām per-
sonām  un bērniem);

3. Pašvaldības sociālā palīdzība. 
Pašvaldības budžeta nodrošinātie so-

ciālie pakalpojumi sastāda LVL 12919,67. 
Mūsu novadā ir Zasas bērnu rotaļu un attīs-
tības centrs, kurā 2010. gadā uzturējās 21 
bērns un Leimaņu veco ļaužu nams – pan-
sija, kurā 2010. gadā dzīvoja 15 personas.

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpoju-
mi sastāda LVL 78045,49.

 2010. gadā pakalpojumi par uzturē-
šanos  ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijās pilngadīgām 
personām  sastāda LVL 45362,36, kas tika 
pirkti no četrām institūcijām 27 personām. 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūcijas bērniem izlietoti LVL 
32683,13. Divās institūcijas uzturējās 10 
bērni. 

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis 
ir  sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā 

klientu vajadzības, materiālos un personis-
kos resursus;

� sniegt sociālos pakalpojumus vai or-
ganizēt to sniegšanu Jēkabpils novadā  dzī-
vojošajiem iedzīvotājiem savas kompeten-
ces ietvaros, atbilstoši klienta  vajadzībām 
un noteiktajiem kritērijiem;

� noteikt Jēkabpils novadā dzīvojošo 
klientu līdzdarbības pienākumus;

� sniegt sociālo palīdzību atbilstoši Jē-
kabpils novada normatīvajiem dokumen-
tiem;

� līdzdarboties Eiropas Savienības fi-
nansētos projektos, kā arī sabiedrisko orga-
nizāciju un NVO  projektos un aktivitātēs;

� nodrošināt veco, vientuļo un nespējī-
go pašvaldības iedzīvotāju aprūpi mājās, ne-
pieciešamības gadījumā organizēt un nodro-
šināt personu ievietošanu sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas iestādēs, slēgt līgumus par 

ievietošanu sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas iestādēs.

� nodrošināt sociālo palīdzību un sociā-
los pakalpojumus bērniem bāreņiem, bez 
vecāku apgādības palikušiem bērniem un 
ģimenēm, kurās  ir bērna attīstībai nelabvē-
līgi apstākļi;

� plānot, koordinēt, analizēt un prog-
nozēt sociālā darba attīstību pašvaldības 
teritorijā;

� informēt novada iedzīvotājus par so-
ciālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību 
un to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju 
tiesībām un līdzdarbības pasākumiem soci-
ālās palīdzības saņemšanā, kā arī par soci-
ālā dienesta darba organizāciju un citiem ar 
sociālo darbu saistītiem jautājumiem;

� izveidot datu bāzi par sociālās palīdzī-
bas pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto 
pakalpojumu veidiem. 

Jēkabpils novada sociālā dienesta darbības apkopojums 
par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem 2010. gadā

nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo 
personu līdzdarbību savas situācijas uzla-
bošanā. 

Izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas ienākumus, sociālo palīdzī-
bu saņēma 533 personas  par summu LVL 
91233, tai skaitā:

 � pab alsts GMI  (garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai) – LVL 
55656;

 �  dzīvokļa pabalsts – LVL 9200;
 � pabalsts veselībai, t.sk. aprūpei mā-

jās  – Ls 685,17
 � pabalsts bāreņiem patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai – LVL 7373, tai skaitā  audžuģi-
menēm -  LVL 2111;

 � pabalsts citiem mērķiem pēc Jēkab-
pils novada pieņemtajiem saistošajiem no-
teikumiem – LVL 18318,83.

Sociālais dienests, sadarbībā ar Valsts 
Bērnu Fondu un sertificētiem psihologiem, 
ir radis iespēju 7 vardarbībā cietušiem bēr-
niem sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā un ins-
titūcijā. 

Ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijās pilngadī-
gām personām 2010. gadā ir lūgušas trīs 

personas. Divām personām, kas ir ČAES 
dalībnieks un politiski represēta persona, 
tika sagatavoti pieteikumi uz sociālo rehabi-
litāciju sociālās integrācijas valsts aģentūrā 
(SIVA). Divas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurām ir 1. un 2. grupas inva-
liditāte, ir sagaidījuši rindu uz valsts apmak-
sātu sociālo rehabilitāciju institūcijā. 

Lai kvalitatīvi varētu veikt sociālo darbu, 
ļoti laba sadarbība sociālā dienesta darbi-
niekiem ir ar mūsu novada bāriņtiesas darbi-
niekiem. Kopīgi risinot dažādas problēmas 
ģimenēs, esam veikuši padziļinātu darbu 
ar riska ģimenēm, sastādot ģimenes palī-
dzības un atbalsta programmas, snieguši 
atzinumus par vecāku spējām rūpēties par 
bērniem Jēkabpils novada bāriņtiesai, kā arī 
citu novadu bāriņtiesām.

2010. gadā tika izveidota sociālā die-
nesta struktūrvienība –  ģimenes atbalsta un 
krīzes centrs. Jēkabpils novada projekts par 
krīzes centra aprīkošanu tika atbalstīts, līdz 
ar to, izremontētās, apsildāmās  telpas tika 
aprīkotas ar mēbelēm un 2011. gadā tiks 
uzstādītas sadzīvei nepieciešamās ierīces. 

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils novada sociālā dienesta 

vadītāja R. Rubina

21. janvāra vakarā  Rubenes kultūras 
namā notika tematisks pasākums kultūras 
nama pašdarbniekiem. Tā bija lieliska iespē-
ja  atpūsties no ikdienas rutīnas un tuvāk 
iepazīt savas tautas kultūru. Uz pasākumu 
kolektīvu dalībnieki ieradās maskās un katrs 

Zaķa- kaķa, baltā truša gadu sagaidot...
kolektīvs  vakara gaitā sniedza savu radošo  
priekšnesumu.  Dzīvās mūzikas – spēlmaņu 
kopas „Skutelnieki” pavadījumā tika izdejoti 
senie latvju danči. Darbojās laime aka. Pasā-
kumā piedalījās 7 kultūras nama pašdarbī-
bas  kolektīvi (2 bērnu un jauniešu, 5 piegu-

šo). Bērnu un jauniešu kolektīvu dalībniekus 
atbalstīja viņu vecāki ar savu klātbūtni. Pozi-
tīvas emocijas, draudzīga gaisotne virmoja 
vakara gaitā.

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja 
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Līdz ar jaunā gada 
sākumu ir noslēdzies 
Bērnu žūrijas lasīšanas 
un  vērtēšanas posms. 
Jau 9 gadus Leimaņu 
bibliotēka  kopā ar Bērz-
gala pamatskolas biblio-
tēku aicina bērnus aktīvi 
iesaistīties Bērnu žūrijas 
ekspertu komandā. 

Bērnu žūrijas eks-
perti cītīgi lasa piedāvā-
tās grāmatas, cenšas 
noskaidrot, kuras ir mīļā-
kās, interesantākās. 

Pagājušā gadā pir-
mo reizi visas Bērnu 
žūrijas grāmatas tika no-
pirktas par pašvaldības 
līdzekļiem. Iepriekšējos 
gados šo mērķprogram-
mu organizēja, atbalstīja 
un daļēji vai pilnībā fi nan-
sēja Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. 

Kā jau katru gadu, 
rudenī visi dalībnieki 
pulcējas pasākumos, 
kuros dalās iespaidos 
par izlasītajām grāmatā. 
Oktobra mēnesī skolas 
bibliotēkā pa vecuma 
grupām dalībnieki tējas 
pēcpusdienā diskutēja 
par grāmatām. Par katru 
izlasīto grāmatu dalībnieki saņēma Bubbli-
cious košļājamās gumijas. 

Par kopīgajiem pasākumiem stāsta ek-
sperte Iluta Tauriņa. „Pēcpusdienās spēlē-
jām spēles, risinājām atjautības uzdevumus. 
Bibliotekāres apbalvoja arī čaklākos lasītā-
jus no katras klases. 9. klasē Zani Stūrīti, 8. 
klasē Nelliju Kovaļevsku, 7. klasē Ilutu Tau-
riņu, 6. klasē Eviju Šimkūni, 5. klasē Sanitu 
Tumšu, 4. klasē Aivitu Mārāni, 2. klasē Jāni 
Lazdiņu, bet 1. klasē visas trīs ekspertes bija 
vienlīdz čaklas – Alise Zigate, Una Mažore, 
Līga Tumša.”

Kā pateicību par bērnu čaklu lasīšanu 
un vērtēšanu, jaunāko klašu Bērnu žūrijas 
eksperti saņēma brīvbiļetes uz leļļu teātra 
izrādi „Lāču pasakas”, bet vecāko klašu 
skolēni decembrī apmeklēja Ē. Baloža kon-
certu.

Esam ne tikai čakli lasītāji, bet arī da-
žādu konkursu atbalstītāji. Bērnu žūrijas ek-
spertiem bija piedāvāts zīmējumu konkurss 
par skaistāko grāmatzīmi un domu graudu 
konkurss „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. 

Apkopojot Leimaņu bibliotēkas Bērnu 
žūrijas ekspertu vērtējumu pa vietām:

Sarosījušies 
Bērnu žūrijas eksperti

No 2011. gada 1. 
februāra visās Latvijas 
pašvaldību publiska-
jās bibliotēkās bez 

maksas pieejama LURSOFT datu bāze 
„Laikrakstu bibliotēka” (www.news.
lv). To paredz vienošanās, ko projek-
ta „Elektroniskās publikācijas Latvijas 
bibliotēkām” ietvaros noslēgusi Valsts 
aģentūra „Kultūras informācijas sistē-
mas” (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa 
izstrādātājs SIA „Lursoft”. Pakalpojums 
būs pieejams līdz 2012. gada 31. janvā-
rim.

„Laikrakstu bibliotēka” satur vairāk 
kā 50 Latvijas centrālo un vietējo perio-
disko izdevumu pilntekstu publikācijas, 
aktuālās ziņas un rakstu apkopojumus. 
Pieejama arī Normatīvo aktu Informāci-
jas sistēmas LATLEX sadaļa „Likumi”. 

Laikā, kad gan iedzīvotāji, gan 
bibliotēkas līdzekļu trūkuma dēļ nevar 
atļauties iegādāties visus interesējošos 
un nepieciešamos periodiskos izdevu-
mus, šī datu bāze ir lieliska iespēja lasīt 
tos internetā un iegūt sev nepieciešamo 
informāciju. „Laikrakstu bibliotēkas” 
resursi ir pieejami ikvienam bibliotēkas 
apmeklētājam bez maksas.

Jebkuru neskaidrību gadījumā bib-
liotekārs apmeklētājiem sniegs konsul-
tāciju par datu bāzes izmantošanu.

Atgādinu, ka kopš 2008. gada bei-
gām visām pašvaldību bibliotēkām bez 
maksas ir pieejama arī Letonikas (latvis-
ka uzziņu un tulkošanas sistēma inter-
netā) datu bāze, kas 2011. gadā sagla-
bās šos brīvpieejas nosacījumus.

Apmeklējiet bibliotēkas un izmanto-
jiet datu bāzēs pieejamos resursus!

Maruta Orbidāne,
Kalna bibliotēkas vadītāja 

JAUNUMI NOVADA BIBLIOTĒKĀS Datu bāze 
„Laikrakstu bibliotēka” 
pašvaldību bibliotēkās 
bez maksas

1. – 2. kl. grupā
1. Cielēna M. „Divas pastaigas”
2. „Leduslācēns Ille”
3. Neibarts A. „Ola uz sola”

3. – 4. kl. grupā
1. Cielēna M. „Ērmiņu ceļojums”
2. Frīnss Ž.  „Skolotājs Jāps var visu”
3. Geimens N. „Koralīna”

5. – 7. kl. grupā
1. Brūveris P. „Raibajā pasaulē”
2. Lindgrēna A. „Saulespļava”
3.  Ende M. „Momo”

8. – 9. kl. grupā
1. Kolinsa S. „Bada  Spēles”
2. Strautniece A. „Severīna”
3. Stīvotera M. „Lamento: Feju karalie-
nes viltus”

Iluta Tauriņa, 
7. klases skolniece,

Līga Lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja                                                                   

Informatīvie semināri pagastos
1. Aktualitātes nodokļu likumdošanas 
jautājumos, gada ienākuma deklarāci-
ju aizpildīšana.

2. Aktuālākā informācija lauksaimnie-
kiem.

25. februāris  
10.00  Dunavas skolā 
13.00 Dignājas pagasta pārvaldē  

4. marts
10.00 Ābeļu pagasta pārvaldē 
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Izstāde Liepu bibliotēkā
Laika posmā no 3. līdz 24. februārim 

Zasas pagasta Liepu bibliotēkā apskatā-
ma izstāde „Aerogrāfija”. 

Izstādi veido informatīvā daļa, kas 
sniedz ieskatu par to, kas ir aerogrāfija, un 
paši mākslas darbi.

Apgleznots apģērbs un tuvākajā nā-
kotnē arī aerogrāfijas stilā veidotas glezni-
ņas – tas ir Andreja Gelecka vaļasprieks, 
kas aizsācies, pateicoties sievai Inai, kura 
strādā Jēkabpils mākslas skolā. Ideja radu-

Kolektīvs ar ilgstošāko darba pieredzi, 
kas sirsnīgajā pasākumā sagaidīja austru-
mu jauno gadu, ir deju kolektīvs „Rasa” – ar 
viņiem Rubenes kultūras nams lepojas jau 
trīsdesmito gadu. „Rasas”  sākumi meklēja-
mi Kaldabruņas ciemā, kur darbojies meite-
ņu deju kolektīvs. Puiši pievienojušies tikai 
Rubeņos. Jau sākotnēji „ Rasu” vada Rube-
nes kultūras nama direktore Inta Tomāne; 
no pašiem pirmajiem dejas soļiem kopā ar 
šo kolektīvu ir arī dejotāja Ligita Zālīte. Ilgajā 
darbības laikā dejots neskaitāmos koncer-
tos un skatēs, un, kā saka Inta: „ Pēdējie 
neesam bijuši nekad, ir saņemti II pakāpes 
diplomi, atzinības. Arī skatītāji parasti mūs 
uztvēruši ar atsaucību” . 

Šobrīd „Rasa” var nodejot patiešām 
krāšņu koncertu – parādīt 15 dejas. Dejas 
iestudējot, ir veidotas gan savas horeogrā-
fijas, gan izmantoti jau sagatavoti iestudēju-
mi. „Vairāk dejojam Latgales dejas – tās ir 
tādas jestras, priecīgas, skatītājiem patīk” 
– saka dejotāja Kristīne. Lai iestudētu jaunu 
deju, nepieciešamas divas nedēļas, kas bū-
tībā ir ļoti maz, jo kolektīvs uz mēģinājumiem 
pulcējas vienu reizi nedēļā – vēlā piektdie-
nas vakarā.

Mēģinājumus neviens nekavējot, ne-
raugoties uz to, ka gandrīz viesiem dejo-
tājiem ir gan pietiekami liela darba slodze, 
gan savas piemājas saimniecības. Pie tam 
– Jolanta strādā Rīgā, uz deju mēģinājumu 
ierodas tieši pēc darba un tālā ceļa mēro-
šanas; tāpat – Agris brauc no Jēkabpils, 
Annija – ierodas pēc studijām Jelgavā. Vai 
nenogurst? „Galvenais ir izbraukt no mājas,” 
saka Regīna, „pēc tam jau viss kārtībā – de-

Rubenes „Rasa” dejo jau trīsdesmit gadus 

jošana un jaukais kolektīvs dod tādu enerģi-
ju, ko noteikti nevar iegūt, sēžot mājās pie 
televizora. Pie tam – jo vairāk dara, jo vairāk 
var padarīt.” 

Kolektīvs „Rasai” patiešām ir sirsnīgs 
un jauks, to apliecina kaut vai tas, ka trīs no 
astoņiem dejotāju pāriem tieši „Rasas” pe-
riodā ir „sadejojušies” arī dzīvē. Ar kopīgām 
svinēšanām gan daudz neaizraujoties – tās 
rīko tikai divas reizes gadā, toties – tādas 
pamatīgākas. Daudz laika iznāk pavadīt arī 
braucienos, tālākais ceļš mērots uz Vāciju, 
taču „Gribētos jau uz Austrāliju arī,” nosmai-
da puiši. 

Kā jautrākais gadījums no šī gada brau-
cieniem un koncertiem tiek minēta uzstāša-

nās Dvietes tirgus laukumā: „Mums pazuda 
skatuve! Cilvēki stāv no visām pusēm, mēs 
arī uz visām pusēm dejojam, uz visām pu-
sēm klanāmies, visiem smaidām un visi ap-
laudē. Paši bijām uztraukušies un apmulsu-
ši, bet skatītāji, šķiet, neko pat nepamanīja,” 
stāsta Inta. 

Vēl „Rasas” vadītāja atzīmē: „Man ir jā-
būt labai, citādi viņi mani pametīs. Ko gribu 
novēlēt savam kolektīvam? Lai viņi vairāk 
smaida!” 

Dejotāji, savukārt, savai vadītājai vēl 
pacietību un veselību, kā arī – jaunas dejas 
un idejas! 

Pie „Rasas” ciemojās 
Ieva Jātniece

sies mirklī, kad mākslas skolā noticis Rīgas 
komersanta vadīts seminārs par jaunāka-
jām krāsu tehnoloģijām, kuras pielieto arī 
aerogrāfijā. Sākusies aktīva t-kreklu apglez-
nošana, apmeklēti vairāki Latvijas pilsētu 
svētku tirdziņi. 

Aerogrāfijas tehnikā Andrejs Geleckis 
strādā tikai divus gadus, apgleznojot dzī-
voklī durvis, sienas. Šī tehnika viņam labi 
padodas un tā viņš sevi realizē mūsu Latvi-
jas grūtajos apstākļos.

Lielā cilvēku atsaucība likusi sarīkot pir-
mo izstādi, kas notikusi pagājušā gada de-
cembrī Inas darba vietā – Jēkabpils mākslas 
skolā.

Andreja dzimtā puse ir Baltkrievija, mā-
cījies bērnu mākslas skolā, viņam ir vidējā 
profesionālā izglītība. Pēc profesijas Andrejs 
ir meža apsaimniekotājs.

Ināra Valaine,
Liepu bibliotēkas vadītāja 

2011. gada 
28. februāris – 5. marts.

E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt 
plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas 
un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā 
pielietot jau esošās prasmes, uzlabot tās, kā arī 
uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu sa-
ņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.  
E-prasmju nedēļas mērķauditorija ir visi 

Eiropas „e-prasmju nedēļa” Latvijā
TIK lietotāji (skolēni, skolotāji, uzņēmēji, 
darbinieki, bezdarbnieki un darba meklē-
tāji) un tā sabiedrības daļa, kura vēl nekad 
nav lietojusi TIK rīkus (datoru, internetu). 
E-prasmju nedēļas tēmas Rubeņu biblio-
tēkā:

2. martā plkst. 10.00 – 12.00 – Iepazī-
šanās ar  e-pakalpojumiem (visi interesenti, 
kas vēlas to zināt).

3. martā plkst. 10.00 – 12.00 – Mak-

sājumi par elektrību (visi interesenti) portālā 
www.e-latvenergo.lv

4. martā plkst. 13.00 – 15.00 –  Ie-
pazīšanās ar portālu  www.letonika.lv  
–  plašākais latviskais izglītības uzziņu re-
surss internetā (mācību iestāžu audzēkņi, 
interesenti).

Būsiet gaidīti – Agra Ozoliņa, 
Rubeņu bibliotēkas vadītāja
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2. februārī – Sveču dienā – Duna-
vas pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni 
pulcējās radošajā darbnīcā „Sveču 
liešana”. Uz šo pasākumu skolēnus 
aicināja skolotājas Aina Vēvere un 
Guna Auzāne, jo saskaņā ar latviskās 
dzīves tradīcijām, sveces lejamas tieši 
šajā dienā.

Tā kā janvārī divas nedēļas pava-
dījām bez elektrības, dažādu krāsainu 
sveču galu, ko izkausēt un liet no jau-
na, sakrājies gana daudz. Ikvienam 
bija kāds darbiņš darāms – vieni dru-
pināja sveču gabaliņus, citi formiņās cen-
tās nostiprināt dakti īstajā vietā, vēl citi visu 

Sveču dienā lietas sveces gaiši deg

ieinteresēti vēroja. Lielākie rūpīgi uzmanīja 
kūstošo parafīnu un lasīja Sveču dienas ticē-

jumus, vienlaikus vērojot, kas notiek 
aiz loga, un pareģojot gaidāmo laiku 
vasarā. Skolotāja karsto masu salēja 
trauciņos pa krāsām.

 Divas stundas aizritēja patīkamā 
un radošā atmosfērā. Rezultātā tapa 
visdažādākās formas un krāsas sve-
ces, kurās ieliktas mūsu labās domas 
un karstākās vēlēšanās.

Patīkama smarža piepildīja visu 
telpu, mazie sveču lējēji jokojās un smē-
jās, jo sens ticējums vēsta – sveces lejot, 
vajag smiet, lai tās gaiši degtu. 

A. Liopa, 
Dunavas pamatskolas skolotāja

Šomēnes lasītājus sasniedz novada 
informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” seš-
padsmitais numurs, un mūsu iznākšanas 
laiks mērojams vien pusotra gada garumā. 
Tai pašā laikā – mūsu novadā ir laikraksts, 
kas ir gan daudz vecāks, gan, vienlaikus, 
daudz jaunāks par „Ļaudīm un darbiem”.  
Tas ir Zasas vidusskolas laikraksts „Baltais 
ceļš”, kas iznāk jau no 1999. gada, līdz ar 
to – neapšaubāmi ir uzskatāms par vecāko 
un pieredzējušāko kolēģi. Savukārt, „Baltā 
ceļa” veidotāju vidējais vecums ir gluži pava-
sarīgs – tie ir 10 skolēni no 7. līdz 12. klasei 
skolotājas Ģertrūdes Avotiņas vadībā. Šis 
kolektīvs gada laikā sagatavo četrus skolas 
avīzes izdevumus. Kā radies nosaukums? 
Izrādās, tas saglabājies nemainīgs no paša 
sākuma, un par pamatu ņemta Imanta Zie-
doņa frāze: „Katram cilvēkam vajag vienu 
baltu ceļu, pa kuru atgriezties mājas.” Katrā 
ziņā, nosaukums savu aktualitāti nav zau-
dējis. Redakcijas kolektīvs gan šajā mācī-
bu gadā piedzīvojis lielas izmaiņas – darbu 
sākusi jauna redaktore, 9. klases skolniece 
Liene Minkeviča, jo iepriekšējais redaktors 
Zasas vidusskolu jau absolvējis. Ikvienam 
no avīzes veidotājiem ir sava tēma, uzde-
vums: 8. klases skolniece Laura Ņikiforova 

Ciemos pie kolēģiem
raksta par sportu, 7. klases 
skolniece Agnese Čūriška 
veido apsveikumu daļu un 
konkursus, 9. klases skol-
niece – intervijas, 7. klases 
skolniece Kadrija Minkevi-
ča – apkopo ziņas un noti-
kumus, 7. klases skolnieks 
Gints Ornicāns praktizējas 
tieši sporta notikumu fo-
tografēšanā, kas prasa 
īpašas prasmes.  Par pārē-
jiem avīzes fotomateriāliem 
atbild 11. klases skolnieks 
Māris Sēlis, savukārt, 10. 
klases skolnieks Mārtiņš 
Leitietis veido datorsaliku-
mu. Nozīmīgu darbu veic 
12. klases skolniece Līga Dimperāne – viņa 
veido karjeras intervijas un apskatus par 
šobrīd perspektīvākajām profesijām – medi-
ķiem, arhitektiem, IT speciālistiem un citām. 

Uz jautājumu – ko jaunieši vēlētos re-
dzēt un lasīt novada avīzītē un mājaslapā, 
saņemam atbildes, ka interesētu gan sporta 
pasākumi, koncerti un kino izrādes, kas no-
tiek kaimiņu novados un pilsētās, gan arī tas, 
kā tiek organizēta skolas dzīve citās vidus-

skolās, jo Zasas vidusskola mūsu novadā 
ir vienīgā – nav ar ko salīdzināt un smelties 
jaunas idejas. Tāpat jaunieši labprāt lasītu 
anekdotes un jautrus stāstiņus no dzīves. 
Pie tam – mazāk garlaicīga teksta, vairāk – 
fotogrāfiju!  

Viņu pašu apkopotās fotogrāfijas, stās-
tus un intervijas turpmāk publicēsim arī Jē-
kabpils novada mājaslapā, tur būs lasāms 
jau nākamais „Baltā ceļa” numurs. 

Meita Laima savam 
tēvam  veltījusi  sekojošos 
vārdus: „Nekad viņa gars 
nespēja palikt gruzdēšanas, 
īgšanas un kurnēšanas stā-
voklī, bet uzliesmoja līdzīgi 
ugunsgrēkam, aizraudams 
līdzi visu savā ceļā”. Arī 
mums šodien būtu jālīdzi-
nās savam izcilajam novad-
niekam.

   Jau ilgus gadus Ābe-
ļos janvārī katru gadu tiek 
atzīmēta rakstnieka piemi-
ņa. Šogad uz pasākumu tika 

Jānis Akuraters – daiļuma un brīvības alcējs
aicināti arī Jēkabpils pilsētas 
Akuratera ielas iedzīvotāji. 
Klausītāji iepazinās ar Akura-
tera ielas vēsturi. Skanēja vīru 
ansambļa „Pieci plus” senās 
patriotiskās dziesmas. Skolo-
tājas Ausmas Bērziņas stās-
tījumu par rakstnieka dzīvi un 
dzimtu, atceroties 1905. gada 
notikumus, tos salīdzinot ar 
barikāžu atceru, papildināja 
kopējs dziesmas „Ar kaujas 
saucieniem uz lūpām” skan-
dējums. Sekoja Jāņa Akurate-
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Jaunumi Ābeļu pagastā

ra stāsta „Draugi un gadi ” dramatizējums.  
Initas Kolkovskas liriski romantiskajā sen-
dienu stāstījuma gaisotnē divi veci vīri ritina 
atmiņu kamolu par savu jaunību. Izrādes 
gaitā aktīvi dziesmu dziedāšanā iesaistījās 
arī skatītāji. Pasākuma pirmo daļu noslēdza 
pagasta sieviešu ansambļa dziedājums

Otrajā daļā pie tējas tases mijās atmi-
ņas ar dziesmām. Ar cieņu tika atzīmēta 
Raimonda Paula jubileja, skandējot viņa 
komponētajās melodijas. Par pasākuma 

vērtējumu der JVĢ skolotājas Aīdas Koļe-
sinskas vārdi: Brodos esmu pirmo reizi. 
Nedomāju, ka te pavadīšu tik sirsnīgi patī-
kamus mirkļus.”

Ak, draugi! Augstāk savus sapņus
Par dienu skrandām paceļat!
Ar sapņiem mūsu cīņu mirdzums
Kā karotājs pār dzīvi iet.
Ābelieši ar savu izstādi par rakstnieku 

Jāni Akurateru, skolotājas Ausmas Bērzi-
ņas stāstījumu un dramatisko uzvedumu 
viesojās pilsētas bibliotēkā un Jēkabpils 

Tautas namā. Mūs klausīties bija ieradušies 
JVĢ un  3. vidusskolas humanitāro kla-
šu audzēkņi, kā ari daudzi pilsētnieki. Pēc 
pasākuma baltajā zālē  bibliotēkas telpās, 
apskatot izstādi, atmiņās dalījās Andrejs Mi-
hanovskis, Aina Laiveniece un Baiba Tonne.

   Žēl, ka šajos pasākumos Jēkabpils 
novada kultūras un vadošos darbiniekus 
neredzējām. Ceram, ka nākotnē saņemsim 
lielāku atsaucību!

Arnolds  Jakubovskis

Ābeļu pagastā – skaistas un ērtas tel-
pas gan pagasta pārvaldei, gan kultūras un 
sabiedriskajai dzīvei.

Ābeļu pagastā 2010. gada nogalē  ir 
noslēgts projekts „Energoefektivitātes pa-
augstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes 
administratīvajā ēkā”. Projekta rezultātā 
jaunu siltumu, ērtības un estētisko izskatu 
ieguvusi pagasta administratīvā ēka, kurā 
izvietojusies ne tikai pagasta pārvalde, bet 
arī kultūras nams un bibliotēka. Tāpat šai 
ēkā mājvietu radusi biedrība „Ābeļzieds” 
un Ābeļu pagasta muzejs, tapšanas stadijā 
ir dienas centrs bērniem. Visas šīs iestādes 
priecājas par gaišām, svaigi izremontētām 
telpām. 

Ābeļu pagasts pēdējā laikā izskanējis 
ar ne tik priecīgiem un patīkamiem notiku-
miem, taču – kultūras un sabiedriskā dzīve 
ir tā, kas šai vietā vienmēr bijusi gaiša un ak-
tīva, kam arī ir liela nozīme jebkuru grūtību 
pārvarēšanā. Šajā viesošanās reizē „Ļaudis 
un darbi” tikās tieši ar kultūras un sabied-
riskajiem darbiniekiem – 
bibliotēkas vadītāju Ivetu 
Survillo, kultūras nama 
direktori Svetlanu Kori-
ņevu, biedrības „Ābeļ-
zieds” vadītāju Mārīti un 
Ābeļu muzeja vadītāju 
Arnoldu Jakubovski. Visi 
darbinieki ir ideju un 
entuziasma pilni, kaut 
arī labo noskaņojumu 
nedaudz aizēno neziņa 
par turpmāko šīs jomas 
attīstību pagastā, jo par 
līdzšinējo pagasta pār-
valdnieku Jāni Kalniņu 
sakāmi tikai vislabākie 
vārdi – viņš pratis kolektīvu saliedēt, arī kul-
tūru vienmēr atbalstījis. Tas arī ir pārliecinoši 
redzams – bibliotēkā darbdienas rītā ir gan 
lasītāji, gan interneta lietotāji, atvestas arī 
jaunas grāmatas no izdevniecības „Juma-
va”, un Ivetai Survillo ir pat sarežģīti atrast 
laiku sarunai. Lasītāji Brodu ciematā ir aktīvi, 
it īpaši Iveta vēlas izcelt to, ka labprāt lasa 
arī krievu valodā, un viņa cenšas sagādāt 
literatūru arī šai auditorijai. 

Kultūras nama vadītāja Svetlana Kori-
ņeva priecājas par gaišo, ērto darba kabi-

netu, atremontēto un ērto garderobi kultūras 
pasākumu apmeklētājiem, kā arī par veik-
smīgu pārbūvi pasākumu zāles skatuves 
daļā, kas ļauj māksliniekiem iznākt tieši uz 
skatuves, nevis mērot ceļu cauri skatītāju 
zālei, kā tas bijis iepriekš. Mazliet apbēdina 
tikai ventilācijas sistēmas ne pārāk estētis-
kais izskats, kas noteikti neizdaiļo skatītāju 
zāli. Taču – ieguvumu ir nesalīdzināmi vai-
rāk, un arī šis trūkums ir novēršams. Kopā 
ar bibliotēku tiek domāts par to, ko varētu 
piedāvāt Lašu ciemata iedzīvotājiem, ja vien 
atrastu pašvaldībai piederošas un piemēro-
tas telpas šai apdzīvotajā vietā. 

Jaunu seju ieguvis arī Ābeļu pagasta 
muzejs, ar ko lepojas tā vadītājs Arnolds 
Jakubovskis. Muzeja telpas ir iekārtotas te-
matiski – viena telpa veltīta nesenajiem aktu-
ālajiem notikumiem, viena – sportam, viena 
– slavenākajam Ābeļu novadniekam Jānim 
Akurateram. Materiāli par Ābeļu pagasta 
personībām un notikumam tiek nemitīgi ap-
kopoti un papildināti, līdz ar to – muzejs arī 
nemitīgi attīstās un mainās. 

 Ļoti aktīvi un jau ilgstoši Ābeļu pagas-
tā darbojas biedrība „Ābeļzieds”, kura katru 
nedēļu uz kopīgiem pasākumiem pulcina 
ap 20 dalībnieces. Šajās tikšanās reizēs tiek 
veidoti rokdarbi, iekārtotas izstādes, regulāri 
notiek tikšanās ar biedrībām no citiem no-
vadiem – piemēram, 14. februārī pie „Ābeļ-
zieda” viesosies Pļaviņu novada pensionāru 
biedrība „Skanstupe”, savukārt, 19. februārī 
notiks brauciens uz senioru pēcpusdienu 
Jersikā, līdzi vedot gan rokdarbu izstādi, 

Ābeļu kultūras darbinieki.

Marija Pudāne.

Ābeļu bibliotēka.

Gaitenis pie kabinetiem.

gan vokālā ansambļa koncertu. Biedrības 
vadītāja ar lepnumu izrāda no jauna iekārto-
tās telpas, kas jau pildās ar visdažādākajiem 
rokdarbiem. Taču – īpaši viņa vēlas nodot 
vissiltākos sveicienus visu dalībnieču vārdā 
„Ābeļzieda” viscienījamākajai dalībniecei – 
Marijai Pudānei, kura 14. janvārī atzīmēja 
savu 95 dzimšanas dienu.
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Aicinām piedalīties Mārtiņa Fonda va-
saras veselības programmā „Atklāj sevī 
prieka un spēka avotus!” rehabilitācijas 
centrā „Dūjas” Jēkabpils novada Kalna 
pagastā.

Veselības programmas laikā mēs vēla-
mies palīdzēt bērniem, jauniešiem un viņu 
vecākiem uzlabot veselību, iegūt jaunus 
draugus, nomainīt ierasto vidi. Ar kvalifi cē-
tu speciālistu palīdzību iemācīsim viņiem 
ļauties patīkamām sajūtām un noticēt pašu 
spēkam un varēšanai.

Programma paredz:
•	 Nodrošināt rehabilitācijas speciā-

listu (fi zioterapeita, psihologa pieejamību 
katram dalībniekam pēc nepieciešamības);

•	 Nodrošināt izglītojošas un attīs-
tošas nodarbības, pieaicinot dažādu jomu 

Aicinam piedalīties

speciālistus un sabiedrībā populārus cil-
vēkus, piem., aktierus, mūziķus, mākslas 
nodarbību vadītājus, kosmetologu–konsul-
tantu, sporta spēļu organizatorus, u.c.;

•	 Stimulēt veselīgu uztveri un psi-
holoģisko gaisotni ģimenēs, izmantojot 
speciālistu palīdzību un ģimeņu savstarpē-
jās komunikācijas iespējas;

•	 Katram bērnam individuāli ieski-
cēt perspektīvā darāmos darbus, kas no-
stiprinātu viņa fi zisko veselību, stabilizētu 
garīgo pasauli un rosinātu radošās izpaus-
mes;

•	 Veselīgas un garšīgas maltītes 3x 
dienā.

Dalībnieki šo programmu aicināti ap-
meklēt kopā ar kādu ģimenes locekli vai 
pavadoni. 

Bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem ar 
onkohematoloģiskām saslimšanām remisi-
jas stāvoklī, bērni ar fiziskās attīstības trau-
cējumiem (garīgi veseli), celiākiju, astmu.

Paredzamie datumi:
8. – 16. jūlijs 2011. gadā
23. – 31. jūlijs 2011. gadā

Pieteikties un sīkāka informācija 
pa tālr. 29288220, vai rakstīt  
martinafonds1991@inbox.lv

martinafonds@delfi.lv 

No 14. februāra līdz 18. februārim 
„Rūme” pulcēs jauniešus projektu nedē-
ļā. Darba plānā: jauniešu sabiedriskās 
organizācijas izveidošana un iepazīša-
nās ar struktūrfondu un valsts atbalstīto 
projektu programmu iespējām. 

Aprīlis un Lieldienas pienāks ļoti 
ātri, lai cik šī ziema šķiet bezgalīga. Jau 
laikus vēlos aicināt novada iedzīvotājus 
uz Lieldienu rīta olu krāsošanu. Apmai-
nīsimies olu krāsošanas tehnikām, iz-
mēģināsim vecmāmiņu receptes. Re, 
kādas smukas oliņas uzkrāsoju pērn!

Amatniecības centrā „Rūme”

Amatniecības centrs „Rūme” 
Zasā aicina apskatīt pasaules apce-
ļotāja Ainara Vladimirova foto izstādi 
„Pasaules valstis”. Izstādē – fotogrāfi -
jas no 84 pasaules valstīm: Austrālija, 
Okeānija, Dienvidamerika, Eiropa un 
Āzija. 

Izstāde būs apskatāma visu feb-
ruāri un martu.

Daina Sauleviča,
A/C „Rūme” koordinatore
daina.saulevica@gmail.com 
tālr. 26239304, 22335439
www.rume.lv

Par godu tam, ka 
saule, lai arī lēnu, to-
mēr griežas uz pava-
sara pusi, Sveču dienā 
„Rūmē” notika sveču 
liešana. Sveces raibas, 
strīpainas un smaržī-
gas… katra visskaistākā 
un mīļākā. Nolemts – nā-
kamgad liesim vēl!

Dunavas pagasta pārvalde,
Dunavas sabiedrisko resursu centrs 

rīko
sacensības dambretē

„Dambretei būt”
NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi:

popularizēt dambretes spēli;
noskaidrot novada spēcīgākos dam-
bretistus;
organizēt sacensības kā draudzīgu 
pasākumu sportistiem un atbalstītā-
jiem.

Laiks un vieta:
25.02.2011. Dunavas sabiedrisko 
resursu centrs (Dunavas pamatsko-
la), pulksten 16.00.

Dalībnieki:
Tiek aicināti dambretes spēles 
cienītāji un atbalstītāji.

Sacensību kārtība:
sacensības notiek  individuāli 
vīriešiem un sievietēm;
atkarībā no dalībnieku skaita, 
vienosimies par sacensību norises    
kārtību.

Apbalvošana:
Tiek apbalvoti pirmo triju vietu iegu-
vēji.

Pieteikumi:
Sacensību dienā līdz 16.00 vai 
e-pastu: abaltarunkis@inbox.lv

Uzspēlēsim 
un patīkami 
pavadīsim 

vakaru!
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Daudzbērnu ģimenei Dignājas pa-
gastā nepieciešama:

pusautomātiskā veļas mazgājamā 
mašīna;

bērnu gultiņa;
gultasveļa.

Lūdzam zvanīt Līgai, t. 29973384

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 

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

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1200 eks.

Nez no kurienes uzradies tas – 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Priecājamies kopā ar 
Sandu Ņikiforovu un Pēteri Kokinu 
Zasas pagastā ar dēliņa Reiņa 
piedzimšanu 27. decembrī;

Inetu Kalniņu Zasas pagastā ar 
meitiņas Gunas piedzimšanu 
2. janvārī;

Maiju Gabranovu Zasas pagastā ar 
meitiņas Sanitas piedzimšanu 
4. janvārī;

Natāliju Jefi movu un Ivaru Bulavu 
Dignājas pagastā ar meitiņas 
Madaras piedzimšanu 28. decembrī;

Līgu Matrosovu un Ivaru Bekmani 
Zasas pagastā ar dēliņa Ivo 
piedzimšanu 12. janvārī!

Novēlam prieku, 
mīlestību, veselību, 
pacietību, izturību, 
bērniņus audzinot!

Jēkabpils novada 
pašvaldība

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts...

Pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Rūdolfs Vāvere Leimaņu pagastā 
(23.03.1933. – 31.12.2010.)

Andris Zekants Dignājas pagastā 
(05.02.1973. – 01.01.2011.) 

Ēriks Soms Ābeļu pagastā 
(07.05.1938. – 09.01.2011.) 

Anna Pavāre Dignājas pagastā 
(19.09.1922. – 11.01.2011.) 

Lidija Raginska Dignājas pagastā 
(20.02.1929. – 12.01.2011.)

Velta Šuksta Rubenes pagastā 
(22.07.1931. – 22.01.2011.)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Rubenes pagastā Māmiņu klubs „Ce-
riņzieds” aicina uz labdarību, lai palīdzētu 
līdzcilvēkiem. Aicinām ziedot drēbes, pār-
tiku, traukus, apavus, grāmatas. 

Tāpat aicinām pieteikties ģimenes, 
kam palīdzība nepieciešama.

Darbojamies Kaldabruņas skolas ēkā 
otrdienās un piektdienās 

no 9.00 līdz 14.00.
Iespējams vienoties arī par citu laiku, ie-

priekš piezvanot Indrai – t. 26223948 

Ģimene – 2 pieaugušie un divi bērni 
– meklē lauku māju dzīvošanai. Vēlams 
– Dunavas vai Dignājas pagastos. Var 
aprūpēt vecu cilvēku, var būt apkopjama 
saimniecība. Ar alkoholu problēmu nebūs, 
garantējam kārtību un godīgu attieksmi.

Lūdzam zvanīt Ivetai – t. 26733758 
(vakaros) 

Daudzbērnu ģimenei Leimaņu pa-
gastā nepieciešams:

pusautomātiskā veļas mazgājamā 
mašīna;

gultas piederumi, segas, spilveni;
gultas veļa pieaugušajiem un bērniem;
mēbeles – gulta, galds, skapis;
aizkari (dienas un nakts);
apavi, apģērbi bērniem vecumā no 6 

mēnešiem līdz 15 gadiem.

Lūdzam zvanīt Sintijai t.20324849 

Novada mājaslapā – www.jekabpilsno-
vads.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” ir iz-
veidota jauna informācijas kopa „Labdarība”. 
Šai sadaļā aicinām palīdzēt un atbalstīt vienam 
otru. Tāpat – ievietot savus sludinājumus un 
lūgumus palīdzēt. Sludinājumus lūdzam sūtīt 
sabiedrisko attiecību speciālistei Ievai Jātnie-
cei – ieva.jatniece@gmail.com. Ja internets 
nav pieejams, zvaniet pa tālruni – 26167960

Sludinājumus publicēsim arī informatīva-
jā izdevumā. 

Kultūras pasākumi
Ābeļu pagastā 

14. – 25. 02. Pasākumu cikls 
„Ābeļu skolai – 170” (izstādes, 
tikšanās ar pensionētiem skolotājiem, 
absolventiem, fotokompozīcijas u.c.)

05.03. plkst. 19.00 Ābeļu tautas namā 
Sieviešu dienas pasākums 
„Ak, šīs mīļās, jaukās sievietes...” 
Koncerts

Leimaņu pagastā 
No 14. februāra līdz 4. martam 
Leimaņu tautas namā  grafi ķes Ainas 
Karlsones grāmatzīmju jeb exlibris 
izstāde

23.02. plkst.  14.00  Mežgales 
kultūras namā interešu pulciņa 
„Varavīksne” nodarbība – vecu, bet 
mīļu  lietu atjaunošana ar dekupāžas 
palīdzību

09.03. plkst. 14.00 Leimaņu tautas 
namā interešu pulciņa „Varavīksne” 
nodarbības tapošanā

Rubenes pagastā
26.02. plkst. 19.00 Koncerts. 
Duets Inga&Normunds, un „Patrioti LG” 
„Sirdsdziesmu”programmas labāko 
dziesmu izlase un jaunu dziesmu 
prezentācija

26.02. plkst. 22.00 Groziņballe. 
Spēlē Inga& Normunds, „Patrioti LG”

11.03. plkst. 19.30 Rubenes kultūras 
namā vokālo ansambļu saiets – 
koncerts „Mēs tikāmies martā...”

Zasas pagastā
Kultūras nama izstāžu zālē Jēkabpils 
mākslas skolas pedagogu darbu 
izstāde

No  07.02.  Sveču izstāde

a/c „Rūme” izstāde „Pasaules valstis”

Dignājas pagastā
04.03. plkst. 16.00 Dignājas pagasta 
pārvaldes zālē 
„Ziedošo jubileju vakars senioriem”

Dunavas pagastā
20.02. plkst. 13.00 Dunavas 
pamatskolas tradīciju zālē 
Viesītes jauktā kora koncerts

05.03. plkst. 19.00 pasākums 
„Ak sievietes, sievietes, sievietes...”
plkst. 21.00 Balle

No 14.02. līdz 10.03. Mežgales kultūras 
namā Santas Nagles gleznu izstāde

No 07.03. līdz 14.03. Ābeļu tautas 
namā klubiņa „Ābeļzieds” pašdarinātu 
lakatu un segu izstāde.


