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Tumšās un garās 
pārbaudījumu 
dienas

Aizvadītā gadu mija cilvēkiem, ne tikai 
mūsu novadā, paliks atmiņā labu laiku uz 
priekšu, jo daudzie no sirds teiktie novēlē-
jumi – skaistu, gaišu Jauno gadu – pēkšņi 
Vecgada vakarā palika nepiepildīti. Ir vai nav 
izsludināta enerģētiskā krīze, ir 6. janvārī val-
dības izsludināta ārkārtas situācija 40 Latvijas 
novados, tas bezelektrības stāvokli nav atri-
sinājis vēl šodien daudzās novada mājās, jo 
tik vērienīgus postījumus elektrolīnijās šajos 
sarežģītajos laika apstākļos neviens nepare-
dzēja. Pat vienmēr aktīvie dabas vērotāji ne-
paspēja mūs brīdināt.

Valdības sasauktā krīzes vadības ārkār-
tas sēde lika daudzām ministrijām rīkoties sa-
skaņotāk, jo bija skaidrs, ka  ne jau Latvenergo 
A/S „Sadales tīkls” var vieni novērst sniega ra-
dītos bojājumus.

Gads novadā iesākās ne tikai ar bezgala 
garām tumsas stundām ģimenēs, ar drudžai-
nu ģeneratoru meklēšanu un pirkšanu, bet 
arī ar zaudējumiem zemnieku saimniecībās, 
ar lielu spēku patēriņu, lai pabarotu un apko-
potu ganāmpulkus. Paruna „Sargā sevi un 
Dievs tevi sargās” attiecināma lielā mērā arī 
uz šo situāciju – domā par sevi, un tu izdzī-
vosi.

Daudz kur pietrūka operatīvas informā-
cijas, lai mēs ātrāk varētu nodrošināt elektro-
enerģijas ražošanu ārpus sabojātam elektro-
līnijām, par postījumu novēršanas termiņiem 
un apmēriem. Esam izbaudījuši, ko nozīmē 
sakaru paralīze.

Paldies novada iedzīvotājiem par saprat-
ni, ka visu bojājumu novēršana nav vienas 
dienas, pat ne vienas nedēļas darbs, ka līniju 
salabošana ir elektriķu rokās. Paldies par ie-
cietību.

Iespējams, ka vēl šodien kādās mājās 
nedeg gaiša spuldze, bet tikai svece, tāpēc 
nododiet šo zinu ar kaimiņu, pastnieka palī-
dzību pagastu pārvaldēs, lai tās, savukārt, 
tālāk pieteiktu bojājumu tālāk elektrosadales 
tīkliem.

Un, ja šāda situācija kādreiz atkārtotos, 
tad palīdzēsim viens otram ar informācijas 
nodošanu, ar iegādāto ģeneratoru, ar pārti-
kas piegādi vai kopēju darbu kādas likstas 
pārvarēšanai.

Izturību un veselību visiem Jaunajā 
gadā!

Edvīns Meņķis, 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Ārkārtas situācija dabas untumu pēc

Aivars Vanags,
Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītājs

Daba šoziem mūs apveltījusi ar bagātī-
gu sniega klājumu. Iesākumā lauksaimnieki 
pat priecājās, ka ziemāju sējumi labi sagaidīs 
pavasari, taču nonāca citu problēmu varā. 
Ziemassvētkus sagaidījām ar tautasdziesmas 
rindām: Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku 
vakarā, visi sīki žagariņi sidrabiņu vizināja. 
Lija pat stiprs lietus un tūlīt sala klāt, tā radot 
milzīgu svaru koku zariem. Sākoties vējam un 
putenim, koki masveidā sāka lūzt un krist uz 
elektropārvades vadiem. Ziemassvētkus un 
Jauno gadu liela daļa Jēkabpils novada māj-
saimniecību sagaidīja bez elektrības. Elektro-
padeve tika traucēta visos novada pagastos, 
izņemot Ābeļu centru. Vairākas pagastu pār-
valdes iegādājās mazjaudas pārvietojamos 
ģeneratorus, lai nodrošinātu iestādes un pa-
gastu centru iedzīvotājus ar ūdeni un apkuri. 
Vissmagāk un ilgstošāk šādā situācijā atradās 
Rubenes un Dunavas iedzīvotāji.

Pēc ziemas brīvdienām visās novada 
skolās mācības sākās bez aizkavēšanās. Ru-
benes pamatskolā tika darbināts lieljaudas 
ģenerators, kuru uzstādīja Latvenergo. Pa-
gastu pārvaldes organizēja darbaspēku, lai 
atbrīvotu ceļus no nolūzušajiem kokiem.

Sakarā ar to, ka sniega ir ļoti daudz, tiek 
tērēti ievērojami līdzekļi ceļu tīrīšanai. Visu no-
vada pagastu ceļi ir apmierinošā stāvoklī. Taču 
arī iedzīvotājiem ir jābūt saprotošiem un iecie-
tīgiem, jo vienā laikā un tūlīt visus ceļus nevar 
iztīrīt. Plānotie līdzekļi ceļu tīrīšanai strauji sa-
rūk, taču novada pašvaldība darīs visu iespē-
jamo, lai pagastu ceļi būtu izbraucami.

 Jēkabpils novada dome izsaka pateicī-
bu visiem, kas palīdzēja novērst dabas radītās 
problēmas.
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Mežs aiz kokiem...
Mēs, septiņu pagastu iedzīvotāji, nova-

da statusā esam aizvadījuši nu jau pusotru 
gadu. Ir sakārtojusies administratīvā struktū-
ra, esam vairāk vai mazāk apraduši ar izmai-
ņām ikdienas dzīvē un pielāgojušies praktis-
ko jautājumu risinājumiem. Iespējams, šis ir 
piemērots  brīdis, lai domātu par garīgās, in-
telektuālās dzīves attīstību pašvaldībā. 2010. 
gada laikā tieši kultūrā un izglītībā ir izveidoti 
vairāki jauni, nozīmīgi infrastruktūras objekti 
– jaunu elpu ieguvusi Dunavas pamatskola, 
pārtopot par daudzfunkcionālu sabiedrisko 
centru, kapitāli izremontēts un paplašināts 
Leimaņu tautas nams, Zasas pagastā dar-
bu uzsācis amatniecības centrs „Rūme” un 
Zasas kultūras nams pēc kapitālā remon-
ta ieguvis jaunu dzīvi. Arī Rubeņu kultūras 
nams ieguvis virkni jaunu funkciju, un 2011. 
gadā tās tikai paplašināsies. Izremontētas 
un nosiltinātas telpas ir arī Ābeļu pagasta 
pārvaldē, kur darbojas gan bibliotēka, gan 
kultūras nams un pagasta muzejs. Jauna 
brīvdabas estrāde atklāta Dignājas pagas-
tā, 2011. gadā tāda būs arī Ābeļos. Kalna 
pagastā – skaistas un ērtas telpas daudz-
veidīgu pasākumu norisei ir izveidotas Dok-
torāta ēkā, semināriem un darbnīcām savas 
telpas rehabilitācijas centrā „Dūjas” piedāvā 
arī nodibinājums „Mārtiņa Fonds”. Viss šis 
uzskaitījums liecina – infrastruktūras ziņā 
mūsu novada kultūras dzīve ir pacēlusies 
kvalitatīvi jaunā līmenī. 

Bet – kas notiek ar tās saturu? Pagājušā 
gada noslēguma notikumi uzrāda ne visai 
patīkamas zīmes – šobrīd saturs vēl nav ti-

cis līdzi pieejamajai formai. Bez šaubām, tas 
ir ilgstošs process, jo, ja vien ir pietiekams 
finansējums, ēku var uzbūvēt daudz ātrāk, 
nekā iedzīvināt daudzmaz jūtamas izmaiņas 
sabiedrībā.  Tieši tādēļ – mums ir jāsāk do-
māt par kultūras satura kvalitātēm. Nenorak-
stot esošo un nepārmetot nevienam – jo, ne 
mazāk kā ar skaistām celtnēm, mēs varam 
lepoties ar saviem mākslinieciskās pašdar-
bības kolektīviem, tradicionāliem un popu-
lāriem pasākumiem, kas notiek faktiski visos 
novada pagastos, entuziasma un izdomas 
pilniem darbiniekiem. Tomēr – situācija no-
vadā nav līdzsvarota;  līdztekus skaistām un 
labām lietām ir dzirdamas formālas atskai-
tes par visai reti  notikušām ballēm, dažiem 
apmeklētiem pasākumiem citos pagastos, 
atsauces uz naudas, laika, cilvēku un pašval-
dības atbalsta trūkumu...  

Šai vietā arī izaug jautājums – Kāda 
tad ir kultūras darbinieka, inteliģences 
misija laukos?  Jo tieši šī misija, virsuzde-
vums un mūsu darbošanās jēga ir mežs 
– liels, skaists, audzējams un saudzējams. 
Protams, tajā ir kociņi – atsevišķi pasākumi, 
ballītes, izbraukumi – jo bez kokiem taču nav 
meža... Taču – ja mēs redzam tikai kociņus, 
tad pie meža tā arī netiksim... Ja ikvienā 
kultūras darbiniekā un inteliģences pārstāvī 
nebūs skaidras mērķa un misijas apziņas, at-
bilžu uz jautājumiem, vispirms – pašam sev 
uzdotiem: kādēļ es šeit strādāju? Ko vēlos 
panākt ar savu darbu? Ko vēlos, un ko varu 
dot iedzīvotājiem? Cik bagāts garīgi esmu es 
pats? Vai pārzinu un mīlu savu darbības lau-

ciņu? Vai nepārtraukti pilnveidojos, pie tam 
– daru to ar interesi un prieku? 

Jo – kultūras darbs, tāpat kā daudzi 
citi, faktiski nav amats, kurā atstrādājamas 
stundas un pasākumi – tā tiešām ir misija 
un dzīvesveids. Pie tam – ne jau tikai kultū-
ras darbinieks laukos ir tas, kurš rūpējas par 
kultūras un garīgo vidi – ne mazāka loma ir 
bibliotekāram, izglītības, pagasta pārvaldes 
darbiniekam, nevalstisko organizāciju un 
reliģisko draudžu aktīvistam; galu galā – ik-
vienam cilvēkam, kurš līdztekus dienišķajai 
maizītei redz arī debesis. Un nevar bez tām 
dzīvot. 

Ņemot vērā visus apstākļus, kādos dzī-
vojam un strādājam – gan to, ka mūsu kļūst 
aizvien mazāk, gan to, ka  lielo attālumu 
un niecīgā atalgojuma dēļ piesaistīt jaunus 
speciālistus ir ārkārtīgi sarežģīti, gan arī to, 
ka katrā vietā ir savas tradīcijas, labāki vai 
sliktāki pieņēmumi par dzīves kārtību, un ie-
dzīvojušies stereotipi, ir tik ļoti nepieciešams 
paskatīties uz šo – garīgās dzīves – lauciņu 
filozofiskā un plašākā mērogā. Bez šaubām, 
neaizmirstot par reāliem, paveicamiem dar-
biem. Zinot un paturot prātā arī mūsu pamat-
vērtības – bagāto un ne vienmēr apzināto 
kultūras mantojumu, dzīvīgo pašdarbības 
kolektīvu darbību, entuziasma pilno cilvēku 
skaitu, un, pats galvenais – tās dziļās ētiskās 
kategorijas, kas mūsu iedzīvotājos ir vairāk 
nekā citviet saglabājušās dzīvas un pašsa-
protamas – sirsnība, godīgums, izpalīdzība, 
interese vienam par otru, atvērtība jaunai in-
formācijai, utt. 

Iespējams, esam gatavi uzsākt jaunas 
kvalitātes  kultūras un garīgās dzīves attīstī-
bas loku, vai vismaz – sākt domāt par to...

Kultūras un tau-
tas nami Jēkabpils 
novadā ir ieguvuši 

jaunu seju – izremontēti, paplašināti, mājīgi 
iekārtoti. Sīki darbiņi pie telpu  noformēšanas 
vēl turpinās, bet  nami darbojas un gaida ap-
meklētājus.

Situācija novadā nav un nevar būt vienā-
da, jo kultūras nami ar estrādēm var darboties 
pilnvērtīgi arī vasaras periodā. Vasarā cilvēki 
nevēlas apmeklēt pasākumus telpās. Katrā 
pagastā darbiniekiem jāstrādā pēc savām ie-
spējām, ar savu redzējumu, kā uzlabot darbu 
un ko piedāvāt, pievēršot uzmanību visām 
vecuma un sociālajām iedzīvotāju  grupām. 
Amatierkolektīvos un interešu grupās labprāt 
iesaistās vidēja vecuma cilvēki, ļoti aktīvi ir se-
niori. Liela problēma ir jaunieši. Ja skolas ve-

Publicējam dažus viedokļus par šo tēmu:
cuma bērniem ir iespēja iesaistīties pašdarbī-
bā skolās un kultūras namos, tad jauniešiem tā 
ir niecīga. Skumji, taču novadā  darbojas tikai 
viens jauniešu kolektīvs (Zasas jauniešu deju 
kolektīvs „Solis”). Tas tāpēc, ka nevar nokom-
plektēt kolektīvu sastāvu, jo jauniešu  laukos 
ir maz. Jaunieši tiek aicināti un aktīvākie pie-
dalās pieaugušo deju kolektīvos, ansambļos, 
dramatiskajos kolektīvos, arī folkloras kopās.

Daudzos namos ir sporta zāles, kas pie-
dāvā dažādus sporta veidus, arī galda spēles 
un trenažierus, kur jaunieši arī laukos pavada 
savu brīvo laiku. Ir doma aktivizēt jauniešus 
veidot interešu kopas, lai arī viņi tiktu iesaistī-
ti kādās kultūrizglītojošās aktivitātes, jo ne jau 
diskotēkas ir tas labākais brīvā laika pavadīša-
nas veids. 

Kultūra ir  gadiem audzējama, kopjama 

1. Kultūra man, 
vai es kultūrai?

Ideāli, ja ir 
līdzsvars. Bēdīgāk, ja sevi pieķer pie sajūtas, 
ka kultūra vajadzīga kultūras nama vadītā-
jam, novadam, valstij, bet man – nabadzi-
ņam, tādēļ traucē ar pasākumu apmeklēšanu 

un saudzējama. Tas ir ilgstošs darba process, 
jo tikai pēc gadiem mēs redzam rezultātus – 
stabilus, laba līmeņa kolektīvus, tradīcijas, ku-
ras izdzīvojušas gadiem,  pilnveidotas turpina 
dzīvot. Kultūra un mūzžizglītība, arī sports un 
veselīgs dzīvesveids ir vērtības, kas jāsaudzē. 
Kultūras darbinieks ir sava pagasta kultūras 
dzīves organizators, atbalstītājs, pilnveidotājs, 
sava pagasta un novada identitātes un kultūr-
vides veidotājs. Kultūras darbinieku misija ir 
nodrošināt kultūras procesa nepārtrauktību un 
attīstību savā pagastā un novadā.

Ieklausīsimies mūsu  cilvēkos, mudinā-
sim viņus darboties kādā izglītojošā jomā, mē-
ģināsim ienest savā darbā inovācijas.

 Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama 

vadītāja-koordinatore 

Septiņi jautājumi un atbildes par  kultūru
vai grib iesaistīt pašdarbības kolektīvā.

2. Kāds ir labs kultūras darbinieks 
(vadītājs)?

Ja uz visiem tālāk uzdotajiem jautāju-
miem atbilde ir „Jā”, tad var strādāt. Ja kaut 
uz vienu – „Nē”, tad agri vai vēlu radīsies 
problēma šajā jomā:

· Vai ar manu vārdu var saistīt kādu 
jaunievedumu, tradīciju vai izcilu kolektīvu?

· Vai man ir sekotāji, manā iespaidā 
kāds ir izvēlējies profesiju, ka saistīta ar kul-
tūru?

· Vai esmu spējīgs būt vadošs un radošs?
· Vai regulāri apmeklēju (vai iepazīs-

VIEDOKLIS

VIEDOKLIS
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Ļoti bieži mēs 
mēdzam salīdzi-
nāt agrākos laikus 

ar mūsdienām. Un nav izņēmums arī kultūras 
dzīves rosība. Ja agrāk cilvēki daudz labprā-
tāk izmantoja to laiku iespējas pašdarbībā, 
koncertu un teātru apmeklējumus, tad tagad 
vērojama diezgan apātiska attieksme pret to, 
kādas iespējas šobrīd pastāv. Tāpēc nākas 
dzirdēt jocīgus jautājumus, kāpēc tiek tērē-

Nav nozīmī-
gāku un mazāk 
nozīmīgu profesi-

ju. Bet, runājot par kultūras darbiniekiem –  
tie ir lauku inteliģences pārstāvji. Un šis fakts 
sniedzas arī ārpus tiešo darba pienākumu 
veikšanai. Kultūras darbiniekam šī savas, kā 
inteliģences pārstāvja, lomas apzināšanās ir 
obligāts faktors.

Mums ir daudz kultūras darbinieku, kas 
ir aktīvi, iniciatīvas bagāti, un vienmēr nāk ar 
jaunām ierosmēm, bet daļa tomēr nepiedo-
dami maz iesaistās sabiedriskajās aktivitā-
tēs. Kā administrācijas pārstāvis varu ierosi-
nāt – tā kā stājas spēkā jaunā darba samak-

Grūti ir izteik-
ties par kultūras 
darbinieka misiju 

mūsu novadā, ja principā pašvaldības līme-
nī nav skaidrības kādu tad veidosim mūsu 
kultūras dzīvi, kādi mērķi tiks izvirzīti, kādas 
prioritātes? Novadā esam septiņi pagasti, 
katrs ar savām īpatnībām, problēmām, re-
sursiem. Kultūras laukā līdz šim esam darbo-
jušies katrs par sevi. 

 Kādi ir bijuši mūsu darba rezultāti un 
kvalitāte? To noteikti var izvērtēt tikai mūsu 
paveikto darbu mērķauditorija – novada ie-

Izveidotajā Lat-
vijas izaugsmes mo-
delī ir definēts, ka 

cilvēks ir pirmajā vietā. Tātad visai darbībai 
ikvienā jomā ir jābūt orientētai uz cilvēku 
vajadzībām. Šis uzstādījums ir pārāk vispā-
rināts, lai ikviens no mums saskatītu savu 
lomu lielā mērķa sasniegšanā, un vai patie-
šām piedzīvosim laiku, kad mūsu sabiedrībā 
cilvēks būs pirmajā vietā. Par to pārliecināts 
nevar būt neviens. 

Lai arī kā būtu ar vīzijām, tomēr ikdienā 
ikviens tiecamies uz kādiem konkrētiem mēr-
ķiem un savu sapņu piepildījumu. Ikdienas 
problēmās ne vienmēr varam vainot ārējos 
apstākļus, daudz varam darīt paši. Uzskatu, 
ka visa pamatā ir cilvēka darbība. Stabilitāti 
dzīvē dod ģimene, nodarbošanās, kas sais-
tās ar ienākumiem, hobiji un pasākumi, kas 
ir svarīgi mūsu gara izaugsmei un dvēselei. 
Vairāk vai mazāk visi esam saistīti ar kultūru 
un te būtu vietā jautājums tādā aspektā kā 
pieejamība, kvalitāte, pievilcība, mūsdienī-
gums un lietderīgums. Vai ikdienā skatīties 
ziepju operas un lēnā tempā izdzīvot citu 
laimi un asaras vai doties dziļākos garīgo 
vērtību meklējumos, ir katra paša ziņā. Un 
te ir jāatceras līderu nozīme vietējās sabied-
rības dzīves virzībā. Ir labi, ka kāds uzņemas 

tos ar periodiku) jaunākās izrādes, izstādes, 
esmu informēts par kultūras norisēm valstī, 
novadā, pagastā?

· Vai esmu spējīgs piesaistīt finansējumu 
saviem projektiem ne tikai ziedojumu veidā? 

3. Vai kultūrai laukos var būt kvalitatī-
vas prasības? 

Šis jautājums cieši saistīts ar izglītību un 
profesionalitāti, pieredzi un radošajiem sa-
sniegumiem. Arī laukos kultūrai jāizslēdz „sa-
pelējuši” pasākumi, koncerti, kuru program-
mas nemainās gadu desmitiem! Ir tradīcijas, 
kurām nav iespējams un arī nedrīkst mainīt 
saturu, bet formu gan. To var izdarīt tikai pro-
fesionāļi. Ir skumji, ja apmeklējot pasākumus, 
lielāko daļu dzejas un citu tekstu zini no gal-
vas, un jūti, kāds būs nākamais numurs.

Kultūra māca, veido un izglīto tautu ko-
pumā un katru indivīdu. Arī skatītājs un klausī-
tājs laukos prot novērtēt un atšķirt haltūru no 
kvalitatīvi sagatavota priekšnesuma. Un šeit 
rodas nākamais jautājums.

4. Vai drīkstu kādu mācīt, ja pats to 
neprotu?

Izrādās – jā!  Noskatos, kā to dara pro-
fesionālis, kurš šai jomā ieguldījis gan darbu, 
pieredzi un līdzekļus, otrā dienā atveru pulci-
ņu! Saucu sevi par vadītāju un metos mācīt. 
Un, lai buķete būtu pilna, vēl pieprasu finan-
sējumu. Uz ko tas ved? 

5. Vai kultūrā laukos iespējamas ino-
vācijas, jaunas formas?

Jaunu formu meklējumiem nav jākļūst 
par pašmērķi vai speciālu virsuzdevumu, bet 
kaut ko atsvaidzināt un pamainīt tomēr derē-
tu. Savs darbs jāved un jārāda citur, jāredz, 
ko dara citur. Jāsalīdzina un jāvērtē. Tādēļ 
jāmeklē sadarbības partneri kaimiņvalstīs, 
citos novados. Tas nav nemaz tik grūti un 
neiespējami. Tikai tad arī jutīsim savu spēku 
vai nespēku kultūrā. Ir jāpiedalās konkursos, 
skatēs, nav jābaidās arī zaudēt. Tad redzēsim 
savu patieso vērtējumu, un, ticiet man, tas at-
šķirsies no dežūratskaites.

6. Vai mums ir vērtētāji un vērtējamie?
Jaunā novada pastāvēšanas laikā ir no-

tikuši daudzi lielāki un mazāki konkursi, kuru 
rezultātiem pēc būtības vajadzētu atainot 
mūsu kultūrvides situāciju, galvenās kvalitā-
tes, uz ko tiekties.

Arī konkursu organizēšanai un rezultātu 
vērtēšanai ir jābūt profesionālai: jāizstrādā 
precīzi nolikumi, jāpieaicina eksperti( ietei-
cams no citiem novadiem vai reģioniem), jā-
saredz konkursa mērķi.

Nedrīkst pieļaut situāciju, ka īsto vērtību 
nemaz neredz, jo tās nav daudz, un – tā ne-
spīd. 

7. Ko darīt:
· Būt prasīgiem, pirmkārt, pret sevi.
· Gūt izglītību nevis diploma, bet sirds-

apziņas dēļ.
· Vairāk ļaut sevi vērtēt citiem, nevis pa-

šam.
· Vajadzību pēc kultūras just sevī, nevis 

uztvert to kā nepieciešamību kalpot kaut kam 
ārējam.

Anda Svarāne,
Zasa mākslas skolas vadītāja, 

Jēkabpils novada domes deputāte

virzītāja lomu un ir vēl labāk, ja tas veicina 
pozitīvu gaisotni starp cilvēkiem. Manuprāt, 
ka ikvienam, kurš strādā kultūras jomā, ir 
jāuzņemas šāda virzītāja loma un jādara to 
profesionāli. Lauku teritorijās tas ir īpaši sva-
rīgi, jo te iedzīvotājiem pieejamība kultūrai ir 
ierobežotāka nekā pilsētās.  

Ja man jānosauc ideālu inteliģences 
pārstāvi, tad atbildu bez domāšanas – tas ir 
visu cienītais akadēmiķis Jānis Stradiņš. Kā-
pēc? Visa viņa būtība, cilvēciskās īpašības, 
zināšanu bagāža un veids, kā viņš sarežģī-
tas lietas prot definēt un izskaidrot vienkārši 
ir fascinējoši. Mēs visi varam būt lepni par to, 
ka Latvijā ir tāds Cilvēks; tieši viņš ir tas, kurš 
Sēlijas novadam ir devis atpazīstamību. Tā-
tad mums ir brīnišķīgs piemērs. Ja mēs spē-
tu paveikt tikai nelielu daļu no tā, ko dara J. 
Stradiņš, tas būtu nopietns mantojums, kuru 
atstāt aiz sevis. Kas vēl, ja ne vietējie cilvēki – 
jebkuras profesijas pārstāvji, bet īpaši skolo-
tāji, bibliotekāri, kultūras darbinieki, zemnieki 
kops un uzturēs gadu simtiem saglabāto kul-
tūras mantojumu, veidos pievilcīgu un garīgi 
bagātu dzīves vidi, atceroties, ka tas viss ir 
nepieciešams mums pašiem. 

Gunta Dimitrijeva, 
Jēkabpils novada domes projektu 

speciāliste

VIEDOKLIS

VIEDOKLIS

VIEDOKLIS

VIEDOKLIS

dzīvotāji.  Pašlaik ir uzsākta Jēkabpils nova-
da attīstības programmas izstrāde. Gribētu 
aicināt iedzīvotājus sekot līdzi  procesam un 
aktīvi piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, 
nākt ar savām idejām, priekšlikumiem. Ja 
kopīgi spēsim uzstādīt realizējamus mērķus 
un darbības plānu to sasniegšanai, tad arī 
kultūras dzīve mūsu jaunizveidotajā novadā 
varētu iegūt jaunu kvalitāti.

Gints Audzītis,
Zasas pagasta kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītājs

sas sistēma, kurā ir ietverta arī darbinieku 
vērtēšana, to veicot ir jāvienojas par konkrē-
tiem kritērijiem un jāizvirza darba uzdevumi, 
kas katram kultūras darbiniekam gada laikā 
jārealizē. Ir jāvienojas par konkrētām aktivi-
tātēm, kvalitātes rādītājiem, kas jāsasniedz, 
mēs nevaram aprobežoties ar obligāto mi-
nimumu – darba stundu „atsēdēšanu”, for-
māliem pasākumiem. Kultūras darbiniekam 
ir liela loma gan sevis, gan sabiedrības izglī-
tošanā, un, to nedarot, protams, cieš darba 
kvalitāte, kam jāatspoguļojas arī vērtējumā.

Jānis Subatiņš, 
Jēkabpils novada domes izpilddirektors 

tas lielas naudas summas kultūras namu, 
skolu renovācijai, sporta būvēm. Negribē-
tos ticēt, ka tas galvenokārt būtu saistīts ar 
vidējā iedzīvotāju vecuma palielināšanos, 
ar kultūras darbinieku neprofesionalitāti, ar 
attālumiem, kuri jāmēro pa sliktiem ceļiem.

Es sliecos domāt, ka, galvenokārt, mēs 
vairākums nemanot esam kļuvuši par patē-
rētājiem. Arvien vairāk mēs gribam, ka kāds 
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Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

Mums raksta

mūsu vietā kapsētu sakops, appļaus nezāles 
vai jumtu salabos. Gribam baudīt daudzvei-
dīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, bet 
paši iesaistīties kultūras mantojuma saglabā-
šanā vai novērtēšanā tā ne visai. 

Esam palikuši fi ziskā darba „vergi”, lai 
censtos nodrošināt savu un bērnu dzīvi un 
baudām daudzus citus piedāvājumus. Tas 
arī nebūtu nekas slikts, jo intereses mums 
katram ir dažādas, tikai ļoti labi būtu, ja mūsu 
dzīve, tāpat kā ikdienas uzturs, būtu sabalan-
sēta. Darbs, atpūta, izglītība, ģimene, intere-
šu attīstība. Tam būtu jādzīvo.

Edvīns Meņķis, 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Noslēdzot šo 
diskusijas daļu, 
vēlējos tikai atgā-

dināt divas pamattēzes no kultūras vēstures 
teorijas: 

1. „Izdzīvo un attīstās tā kopiena, 
kas prot apvaldīt savu iekšējo agresiju” 
– tātad, nevis tā, kurai labāka zeme, materiā-
lais nodrošinājums, aizsardzība, bet gan tā, 
kuras ļaudis ir spējīgi sadarboties, atbalstīt 
viens otrus, meklēt risinājumu, nevis kašķi...

2. „Jo mazāka ir kopiena, jo daudz-
pusīgākam jābūt katram tās dalībniekam” 
– tātad, jo mazāk mūsu ir, jo katram no 
mums vairāk jādomā par savu attīstību, par 
to, ko es varu dot sev, savai ģimenei, sabied-
rībai kopumā...

Diskusija par inteliģences un kultū-
ras lomu laukos turpinās. Sirsnīgi aicinām 
iedzīvotājus izteikt un sūtīt savus vie-
dokļus, ieteikumus un ierosinājumus, ko 
publicēsim nākamajos „Ļaudis un Darbi” 
numuros, kā arī – ņemsim vērā, plānojot 
un pilnveidojot darbu.

Ieteikumus gaidīs: 

Novada speciāliste kultūras jautājumos 
Ludmila Bērziņa, t. 65220737, ludmila.ber-
zina@jekabpilsnovads.lv; 

Rubenes kultūras nama vadītāja Inta 
Tomāne – t. 26478498, intaa2@inbox.lv; 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva 
Jātniece – t. 26167960, ieva.jatniece@gmail.
com.  

AICINĀJUMS

Savas pārdomas un vēlējumu jauna-
jam gadam, kas atnācis ar ārkārtas situāci-
ju mūsu novadā, ir iesūtījusi Zasas vidus-
skolas skolniece Santa Matīsa: 

Tuvojoties jaunam gadam, katrā cilvēkā 
mostas domas par to, kāds gan šis gads 
varētu izvērsties. Ko gan varētu mainīt savā 
dzīvē, vai varbūt tieši pretēji, ko nevajadzētu 
mainīt. Katram šīs vēlmes ir atšķirīgas, tāpat 
kā mūsu raksturi un darbi. 

Patreizējā situācijā, kas šobrīd pie mums 

Saņemts jauns skolēnu autobuss
Šī gada sākumā novadā ir saņemts pir-

mais par Šveices valdības fi nanšu atbalsta 
līdzekļiem iegādātais skolēnu autobuss. Au-
tobusu BMC PROBUS 215 SCB piegādājusi 
SIA „Latursus”. Jaunais autobuss ir nogādāts 
Zasas pagasta pārvaldē, un tiks izmantots 
skolēnu pārvadāšanai no Zasas un Kalna 
pagastiem uz Zasas vidusskolu. Šveices 
valdības fi nanšu instrumenta fi nansējums 
sedza 90% no autobusa iegādes izdevumiem, 
10% tika fi nansēti nu Zasas un Kalna pagasta 
pārvalžu budžetiem. No novada pašvaldības 
centralizētajiem līdzekļiem iegādāta KASKO 
apdrošināšana un mirgojošās signāla gais-
mas. 

Autobusa vadītājs Māris Ziners stāsta, ka 
skolēnus pārvadāt jāuzsāk ar 1. februāri – ja 
vien nebūs nekādu aizķeršanos ar dokumen-
tiem. Jaunais autobuss noteikti iepriecinās 
mazos pasažierus, jo šīs ziemas dziļajā un 
baltajā sniegā tas īpaši izceļas – kā spožs 
apelsīns uz  balta galdauta. Arī sajaukt ar cit-
iem transporta līdzekļiem to nav iespējams. 
Pie tam – autobusā ir atrodami arī atraktīvi un 
bērniem viegli uztverami uzvedības noteikumi. 

Otrs skolēnu autobuss, ko fi nansē 
Šveices valdība, tiks nogādāts Rubenes 
pagastā. 

Ieva Jātniece

ir izveidojusies, cilvēki galvenokārt tiecas 
pēc valstiskām lietām. Vēlas, lai Latvijā beig-
tos krīze, bieži vien savās vēlmēs iesaista 
politiķus, vēlas, lai cilvēkiem būtu darbs un, 
lai nevajadzētu braukt uz ārzemēm.  Tomēr 
mēs taču esam latvieši, un tie, kuros mājo pa-
triotiskuma gariņš, tie arī vēlas, galvenokārt, 
mieru un saticību gan valstī, gan ģimenē.  

Personīgi es no jaunā gada gaidu labas 
pārmaiņas. Tā kā šogad pabeigšu skolu, 
tad būs jādomā, pa kādiem dzīves ceļiem 

doties tālāk.  Ceru uz saprātīgi domājošu 
valdību, lai nebūtu sava dzīve jāiekārto citā 
valstī, braucot prom no saviem mīļajiem. 
Vēlu veselību un panākumus draugiem, 
radiem un ģimenei.  Vēlu visu to labāko savai 
tautai. Galvenais ir domāt labas domas, jo 
kā teikts grāmatā „Noslēpums” – DOMAS 
REALIZĒJAS. Tāpēc gaidīsim jauno gadu ar 
labām domām un skatīsimies, ko tas mums 
atnesīs. 

Santa Matīsa
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2010. gada 18. novembrī svinīgajā pasā-
kumā godinājām mūsu novada ļaudis. Viņu 
vidū bija arī gaišs un aktīvs jaunietis – Zasas 
vidusskolas absolvents Kaspars Sēlis. Viņa 
izveidotā filma par Zasas vidusskolas vēsturi 
daudzus pārsteidza ar savu māksliniecisko 
kvalitāti un pilnvērtīgo saturu. Šobrīd Kaspars 
studē Tallinā – Baltijas filmu un mēdiju skolā. 
Intervija ir sagatavota elektroniski, no attālu-
ma. Tā atspoguļo talantīga, radoša cilvēka, 
kuram sava dzimtā puse ir ļoti svarīga,  vie-
dokli.

Jūs 2010. gadā saņēmāt Jēkabpils no-
vada goda rakstu nominācijā „Jaunietis”. 
Tas nozīmē – šajā gadā tieši Kaspars Sēlis 
ir Jēkabpils novada ievērojamākais jaunie-
tis. Ko tas nozīmē Jums pašam? Kā uztve-
rat šo apbalvojumu? Vai, Jūsuprāt, tas uz-
liek arī kādus pienākumus, saistības?

Saņemt goda rakstu vien jau ir liels pa-
godinājums. Protams, jebkurš, izdzirdot, ka ir 
„Jēkabpils novada ievērojamākais jaunietis’’, 
to noliegtu, ja vien nebūtu pārliecināts, ka 
tiešām ir kaut ko ievērības cienīgu paveicis. 
Nedomāju, ka esmu tas aktīvākais no jaunie-
šiem Jēkabpils novadā, bet prieks, ka tie dar-
bi, kurus esmu paveicis, ir pamanīti. 

Pienākums tagad būtu pierādīt, ka esmu 
šāda ‘’titula’’ cienīgs, un rādīt piemēru nāka-
majiem gada jauniešiem un jaunietēm.

Viens (iespējams, pats būtiskākais) 
iemesls šīs balvas piešķiršanai ir Jūsu 
uzņemtā filma par Zasas vidusskolu, kas 
daudzus pārsteidza ar māksliniecisko kva-
litāti un nopietnu faktu materiālu. Tādēļ 
būtu interesanti uzzināt:

· cik ilgi strādājāt pie filmas? 
Lai izveidotu stundu garo filmu, kas tika de-
monstrēta Zasas vidusskolas 70. salidojumā, 
nācās strādāt nepilnas divas nedēļas, bet 
skolas dzīvi filmēju jau vairāk kā 5 gadus.

· Kas mudināja pie tās ķerties sākot-
nēji?

Ideja par filmu radās 2007. g., kad vēl 
mācījos 9. klasē, projektu nedēļas laikā. Jau 
ilgāku laiku biju filmējis skolas notikumus un 
bija sakrājies materiāls, ko parādīt skolēniem, 
bet pats vairāk vēlējos uzzināt par skolas vēs-
turi. Kopā ar 6. klases skolnieku un manu ļoti 
labu draugu Mārtiņu Leitieti izdomājām veidot 
skolas filmu, jo jau iepriekš kopā tikām taisī-
juši dažādus nenopietnus video, un nu bija 
vēlme izdarīt ko vairāk. Tā nu jautājām vēs-
tures skolotājai Sarmītei Upeniecei, par ko 
mums filmā stāstīt, ko rādīt, kas interesants 
skolā noticis utt. Viņa mūs iepazīstināja ar Za-
sas Novadpētniecības muzeja materiāliem, 
daudz ko arī pati izstāstīja par skolu un uz to 
brīdi mēs sapratām, ka informācijas ir vien-
kārši pārāk daudz lai to paspētu „apstrādāt’’. 
Projektu nedēļā parādījām tikai ar skolas biju-
šajiem skolotājiem veiktās intervijas. Bet ap-
ņemšanās izveidot filmu nepazuda.

Pēc tam tapa jau garāki video par skolas 
atvērtajām durvīm 2008. un 2009. gadā, kā arī 
video uz skolas 70. dzimšanas dienu 2009. g. 
rudenī. Bet to garums nepārsniedza 10 min.

Jaunais novadnieks

· Kāds bija pats filmas veidošanas 
process? Vai nebija apnikuma brīžu? Vai 
arī – process aizrāva un likās aizvien inte-
resantāks?

Filmas veidošana notika lielā steigā. Bija 
jāpaspēj uz salidojuma noteikto datumu – 
3. jūliju. Aicināts veidot filmu tiku jau dažus 
mēnešus iepriekš, bet tad vēl nācās cītīgi 
mācīties eksāmeniem. Tā nu uzreiz pēc 12. 
klases izlaiduma kopā ar sk. Sarmīti Upenie-
ci ātri ķērāmies pie darba. Filma bija jāveido 
atbilstoši salidojuma scenārijam. Sarmīte bija 
atbildīgā par faktu un materiālu vākšanu, es 
par materiālu dokumentēšanu un filmas mon-
tāžu. Apnikums iestājās tad, kad Sarmītei 
bija jāpāršķiro vairāk kā 2000 bilžu, bet man 
jāpārskata vairāk kā 10000 iefilmēto video 
klipu, no kuriem beigās (laika trūkuma dēļ) 
izmantoju vien jau iepriekš samontētos vi-
deo. Vissmagākās bija pēdējās trīs dienas un 
naktis, kad netika gulēts un patstāvīgi nācās 
saskaņot video ar Sarmīti, lai pārliecinātos, ka 
viss ir pareizi. Video tika „pabeigts’’ vien stun-
du pirms salidojuma svinīgās ceremonijas! 
Bet vislielākie nopelni, manuprāt, pienākas 
Sarmītei, kas nemitīgi spēja uzturēt možu 
garu un orientēties visā tajā informācijas vāj-
prātā. Pētīt skolas vēsturi tiešām bija intere-
santi.

Kā vispār ieinteresējāties par filmēša-
nu? Kādā vecumā? 

Video uzņemu jau kopš 11 gadu vecu-
ma, kad tēvs man uzticēja videokameru. Fil-
mēt man vienkārši padevās, jo bija bagāta 
iztēle un jau filmējot bija skaidrs, kā tas viss 
izskatīsies pēc tam.

Kas vēl ir Jūsu interešu lokā?
Uzsākot mācības augstskolā, interešu 

loks, liekas, ir nedaudz sašaurinājies, bet jop-
rojām man patīk žurnālistika, vēsture, vizuālā 
māksla, mūzika un tautas dejas. Un, protams, 
kur nu bez modernajām tehnoloģijām.

Šobrīd studējat kinomākslu Tallinas 
Universitātes Baltijas Filmu un Mēdiju sko-
lā; kādi ir nākotnes plāni? Vai redzat sevi 
Latvijā, kādā citā pasaules valstī?

Nākotnes plāni, protams, saistās ar Lat-
viju. Ārzemēs varbūt tā pieredze un iespējas ir 
lielākas, bet patlaban esmu patriotiski noska-
ņots - vairāk domāju par darbu Latvijā kā ziņu 
sižetu operators. Ir arī doma par „lielo kino’’, 
būt režisoram vai operatoram, bet līdz tam 
profesionālā līmenī vēl tālu.

Vai Jums ir svarīga piesaiste dzimtajai 
pusei?

Bet protams! Šeit taču visi mani draugi 
un ģimene. Latvija tomēr ir mājas, un nekādi 
ārzemju labumu to sajūtu, ko var gūt šeit, ne-
aizstās. Arī daudzi novada stāsti man ļoti labi 
zināmi, pateicoties vectēvam un vēstures sko-
lotājām. Noteikti, ka būs arī kāda lielāka vai 
mazāka filma par notikumiem Jēkabpils nova-
da teritorijā. Galu galā, jāpabeidz arī skolas fil-
ma, kas tagad, pirmo elpu ievilkusi, iespējams 
kļūs vēl bagātāka un krāšņāka.

Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai jaunie-
ši šeit, Jēkabpils novadā justos labāk un 
vēlētos atgriezties pēc profesijas apgūša-
nas?

Jādod jauniešiem lielāka iespēja izpaus-
ties, jādod viņiem iespējas šeit arī kaut ko 
darīt, apliecināt sevi, piedalīties. Ja jaunietis 
atgriezīsies no ārzemēs un apjautīs, ka ne-
vienam šeit nav vajadzīgs, protams, ka viņš 
dosies citur.

Kā vērtējat kultūras dzīves situāciju 
mūsu novadā? Kā tieši Jums tajā visvairāk 
pietrūka? Un kas sagādāja prieku?

Kultūras dzīve novadā, liekas, pamazām 
uzlabojas. Tiek rīkoti aiz vien jauni pasākumi, 
konkursi, sacensības. Grūti spriest par to, 
kā pietrūka. Šogad pozitīvs pārsteigums bija 
„Stiprās ģimenes’’ un tas, ka bija pa kādam 
ievērojamam pasākumam katrā pagastā.

Ko darītu Jūs, ja, piemēram, februāra 
sākumā kļūtu par Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāju?

Tas būtu „jautri’’ – sāktos masveida pa-
nika un cilvēki ar lāpām un dakšām ietu man 
mācīt, kas kā jādara labāk. Bet ja nopietni – es 
tiešām būtu apjucis. Būt par deputātu tomēr ir 
liela atbildība, un tā kā es vēl ne tik labi orien-
tējos politikā un ekonomikā, šis darbs būtu 
labāk piemērots kādam citam.

Ieva Jātniece

Informatīvie semināri pagastos
1.   Aktualitātes nodokļu likumdošanas 

jautājumos, gada ienākuma deklarāci-
ju aizpildīšana.

2.    Aktuālākā informācija lauksaimnie-
kiem.

11. februāris 
Rubenes pagasta kultūras namā  plkst. 1000

Zasas pagasta pārvaldē  plkst. 1300

16. februāris
Kalna pagasta doktorātā plkst. 1000

Leimaņu tautas namā plkst. 1300

25. februāris
Dunavas skolā plkst. 1000

Dignājas pagasta pārvaldē plkst. 1300

4. marts
Ābeļu pagasta pārvaldē plkst. 1000
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Salaveča veltes izdalītas…

26. novembrī Salas vsk. sporta zālē nori-
sinājās basketbola sacensības 1997. – 1994. 
g. dz. zēniem mazo skolu grupā. Pārliecino-
šu sniegumu demonstrēja Aknīstes novada 
Gārsenes pamatskolas zēni, kuri uzvarēja  
visas komandas un izcīnīja 1. vietu. Par ko-
mandas sagatavošanu sacensībām rūpējās 
skolotājs Guntars Geida. Ļoti sīvā cīņā Gār-
senes komandai dažus punktus zaudēja 
Salas novada Biržu pamatskolas komanda, 
ierindojoties 2. vietā. Komandas spēlētājiem 
basketbola pamatus jau no mazotnes ielicis  
skolotājs Imants Beķers. Mazo skolu kon-
kurencē sporta spēlēs pirmo reizi piedalījās 
skolotājas Līgas Čeveres trenētā  Krustpils 
novada Atašienes vsk. komanda, kura pa-
rādīja atzīstamu spēli un ierindojās 3. vietā. 
Tālākās vietas aizņēma abas Jēkabpils no-
vada komandas – 4. vietā ierindojās Ābeļu 
pamatskolas komanda, kurā spēlēja Raivis 
Bruks, Intars Bruks, Agris Pastars, Ričards 
Grauze, Edgars Liepiņš, Rinalds Kļavinskis 
un Didzis Zekants. 5. vietā ierindojās Rube-
nes pamatskolas komanda – Elvis Kozlovs-
kis, Arnis Raubišķis, Salvis Adumāns, Jānis 
Varguļevičs, Atis Zaičenkins, Dairis Kuklis, Ai-
vis Spēks. Komandu sacensībām sagatavoja 
skolotājs Juris Rubiķis. Paldies par atsaucību 
Salas vsk. vadībai un sporta skolotājam, ka 
varējām šīs mazo skolu sacensības organi-
zēt Salā! 

Basketbola karuselis
30. novembrī Krustpils 

novada Mežāres pamat-
skola uzņēma mazo skolu 
grupas 1997. – 1994. g. 
dz. meitenes basketbo-
listes. Te mēs kārtējo reizi 
varējām pārliecināties, cik 
liela priekšrocība ir tad, 
kad skolai ir liela, stan-
dartiem atbilstoša zāle, 
jo Mežāres pamatskolas 
meiteņu spēlētprasme bija 
galvastiesu pārāka par 
citām komandām, kas arī 
ļāva viņām gūt pārliecino-
šu uzvaru. Komandu sa-
censībām sagatavoja sko-
lotājs Vladimirs Golubevs. 
2. vietu izcīnīja Imanta 
Beķera trenētā Biržu pa-
matskolas komanda. Zau-
dējot Biržu komandai tikai 
vienu grozu, 3. vietā ierin-
dojās Ābeļu pamatskolas 
meitenes – Agita Kuzmiča, 
Santa Zariņa, Līga Rasma-
ne, Laine Donāne, Justīne 
Pelse, Agnese Kuko. Pal-
dies Imantam Beķeram 
par abu grupu sacensību 
tiesāšanu!

Ābeļi, 1. vieta, 1998. g. meitenes.

Rubene, 2. vieta, 1998. g. meitenes.

Ābeļi. 1. vieta, 1998. g. zēni.3. vieta, 1997., 1994. g. meitenes. 

Ābeļi, 1997., 1994. g. zēni.Zasa, 1991., 1994. g. zēni.
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ekonomiskai novada attīstībai” 
īstenošanu. Projekta plānotās 
kopējās izmaksas ir 34054 Ls, Ei-
ropas Sociālā fonda finansējums 

ir 100% apmērā. Tas ir viens no šajā aktivitā-
tē atbalstītajiem 70 projektu iesniegumiem, 
kopā bija iesniegti 100 iesniegumi. 

Projekta mērķis ir paaugstināt Jēkabpils 
novada pašvaldības attīstības plānošanas 
kapacitāti, izstrādājot Jēkabpils novada paš-

2010. gada nogalē tika no-
slēgta vienošanās starp Valsts 
Reģionālās attīstības aģentūru 
un Jēkabpils novada pašval-
dību par Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 
1.5.3.2. „Plānošanas reģionu un vietējo paš-
valdību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” projekta „Jēkabpils nova-
da pašvaldības attīstības plānošanas doku-
mentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

Attīstības plānošanas dokumentus pašvaldībā izstrādās ar 
Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu 

Jēkabpils novada pašval-
dība ieviešot projektu „Inovatī-
vu pasākumu īstenošana pub-
lisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”, 
veicina jaunumu ieviešanu savā darbā. Daļa 
no projektā plānotām aktivitātēm - iedzīvotāju 
aptauja un pakalpojumu uzlabošanas plāna 
izstrāde, ir īstenotas, turpinās pagājušā gada 
oktobrī iesāktās divdesmit astoņu pašvaldī-
bas un to iestāžu darbinieku apmācības, pa-
augstinot profesionālās kompetences līmeni. 
2011. gada11. janvārī notiks nodarbības vie-
notās dokumentu aprites sistēmas „Namejs” 
apguvē. Līdz ar jauno gadu pašvaldībā ir uz-
sākta sistēmas lietošana un apmācības ir īs-
tajā laikā. Darbinieki iepriekšējās nodarbībās 

Zasas vsk. sporta zālē 2. decem-
brī norisinājās basketbola sacensības 
1991. – 1994. g. dz. jauniešiem. Sa-
censībās piedalījās četras komandas. 
1. vietu izcīnīja JVĢ komanda. 2. vietu, 
zaudējot JVĢ komandai ar rezultātu 
39:61, izcīnīja Jēkabpils 3. vsk. ko-
manda. 3. vietu, piekāpjoties 3. vsk. 
komandai ar rezultātu 26:35, izcīnīja 
Jāņa Kudiņa trenētā Viesītes vsk. ko-
manda. Mājiniekiem, Zasas komandai, 
šoreiz 4. vieta, taču  komanda izskatī-
jās perspektīva un citu gadu varētu gai-
dīt krietnu izaugsmi. Komandā spēlēja 
– Lauris Pētersons, Uldis Upenieks, 
Uldis Zvaniņš, Arturs Aizpurietis, Māris 
Sēlis, Guntis Vilkājs, Mārtiņš Dāboliņš, 
Mārtiņs Leitietis un Jānis Vēveris. Ko-
mandu sacensībām gatavoja skolotājs  
Jānis Kokins.

Pateicoties Zasas vidusskolas va-
dības un sporta skolotāju atbalstam 
un viesmīlībai, mazo skolu basketbols 
1998. g. dz. un jaunākiem zēniem un 
meitenēm varēja notikt tieši šeit! Sa-
censību diena pagāja raiti, bagāta ar 
daudzām pozitīvām emocijām, ko bēr-
ni aizveda katrs uz savām mājām. Gal-
venais – prieks, ka var  spēlēt skaistā 
zālē, kādas, diemžēl, nevienai no šīm 
mazajām skolām nav. Zēnu konku-
rencē pārliecinošu uzvaru guva Ābeļu 

pamatskolas komanda – Rinalds Kļa-
vinskis – 33 punkti, Agris Kuko, Kris-
ters Lapiņš, Toms Zekants – 10 punkti, 
Ēriks Trups – 18 punkti, Toms Vecum-
nieks – 2 punkti, Sandis Grigorjevs, 
Mārtiņš Māsans, Jānis Māsans, Ēriks 
Aizupietis. 2. vietā ierindojās Rubenes 
pamatskolas kamanda – Elvis Timofe-
jevs – 4 punkti, Gusts Kuklis – 2 punkti, 
Dmitrijs Nikitovs – 4 punkti, Aivis Tjuk-
ša, Niks Valainis – 11 punkti, Kaspars 
Vāsulis. 3. vietā – Biržu pamatskolas 
zēni. Arī meiteņu konkurencē pārā-
kas par savām sāncensēm izrādījās 
Ābeļu pamatskolas meitenes – Laine 
Donāne – 40 punkti, Elvita Urķe – 12 

punkti, Agnese Kuko – 2 punkti, Justīne 
Pelse – 2 punkti, Daila Dāboliņa, Lau-
ma Leja, Annija Briška, Sintija Veigure. 
2. vietu izcīnīja Rubenes pamatskolas 
meitenes – Madara Pudāne – 8 pun-
kti, Diāna Kozlovska – 4 punkti, Annija 
Graudiņa, Ieva Vāsule, Laura Rubiķe, 
Madara Spēka, Elita Okmane. 3. vietā 
Biržu meitenes. Komandas sacensī-
bām sagatavoja skolotāji – Tatjana Do-
nāne  – Ābeļi, Juris Rubiķis – Rubene, 
Imants Beķers – Birži. 

                                                                                                                                                      
  Tatjana Donāne,

Skolu sporta metodiķe 

Rubene, 2. vieta, 1998. g. zēni.

Rubene, 1997., 1994. g. zēni.

PROJEKTU AKTUALITĀTES NOVADĀ

Jēkabpils novada pašvaldībā tiek īstenotas inovatīvas idejas

apguva tēmas par saskarsmi, komunikāciju, 
laika menedžmentu, lietišķo etiķeti un citas. 
Projekta ietvaros pašvaldībā ir uzstādīts un 
tiek pielietots video saziņas tīkls, kas nodroši-
na jaunas iespējas informāciju tehnoloģiju iz-
mantošanā ikdienas darbā. Tajā ietilpst visas 
pagastu pārvaldes un pašvaldības adminis-
trācija un tā izmantošana atvieglos savstar-
pējo komunikāciju un ceru, ka projekta laikā 
iegūtā pieredze tiks izmantota arī tad, kad 
projekts būs noslēdzies. Labu pieredzi iegu-
vām sadarbībā ar ekspertiem, kuru ieteikumi 
palīdz sakārtot informācijas par pakalpoju-

mu pieejamību nodrošināšanu iedzīvotājiem 
internetā pašvaldības mājas lapā. Projekta 
īstenošana turpināsies līdz 2011. gada 31. 
jūlijam. 

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

G. Dimitrijeva,
projekta vadītāja 

valdības attīstības plānošanas dokumentus 
– Jēkabpils novada Attīstības programmas 
sadaļas – Stratēģisko daļu, Rīcības plānu, at-
tīstības programmas ieviešanas uzraudzības 
plānu, Jēkabpils novada teritorijas plānojumu 
un Ietekmes uz vidi novērtējumu. Attīstības 
programmas sadaļu un teritorijas plānojuma, 
kā arī ietekmes uz vidi veikšanai paredzēts 
piesaistīti ekspertus. Projekta īstenošanas 
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2011. gads pašvaldībā 
tiek iesākts ar jaunu projektu 
īstenošanu un viens no tiem ir 
„Velo–gājēju celiņa izbūve satiksmes drošī-
bas uzlabošanai Rubeņu ciemā”. Šāds pro-
jekts jau bija plānots kopš 2008. gada, kad 
tika izstrādāts būvprojekts, kuru pagājušajā 
gadā aktualizēja, lai varētu iesniegt projekta 
pieteikumu 3.2.1.3.1. apakšaktivitātē „Satik-
smes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 
ārpus Rīgas”.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts apvieno-
tais velosipēdistu un gājēju celiņš Jēkabpils 
novada Rubenes pagastā Rubeņu ciemā 
gandrīz visas apdzīvotās vietas garumā gar 
valsts autoceļu P72 „Ilūkste – Bebrene – Bir-
ži”. Projekts paredz arī ielas apgaismojuma 
izbūvi, apgaismotu gājēju pāreju izveidoša-

nu, nobrauktuvju renovāciju un 
pielāgošanu invalīdu vajadzī-
bām, ceļazīmju un aizsargbar-

jeru uzstādīšanu, horizontālo apzīmējumu 
ieklāšanu.

Projekta nepieciešamību pamato si-
tuācija, ka Rubeņu ciems izvietojies abpus 
reģionālās nozīmes autoceļam P72 „Ilūkste 
– Bebrene – Birži” un gājēju, kā arī velosipē-
distu kustība pa ceļa nomalēm ir bīstama, jo 
cauri ciemam satiksme ir diezgan intensīva, 
īpaši darba dienu rītos un vakaros. Bīsta-
mību rada regulārā autotransporta kustība. 
Ceļa malās atrodas pagasta visa sociālā 
infrastruktūra – pagasta pārvalde, pasts, pa-
matskola, kultūras nams, veikali, baznīca un 
kapsēta. Gājēju un riteņbraucēju kustība līdz 
šim nav nodalīta un sakārtota. Īpaši bīstama 

Rubeņu ciemā iedzīvotāju satiksmes drošības uzlabošanai
tiks veidots velo–gājēju celiņš

situācija veidojas tumšajā rudens un ziemas 
sezonā, kad gājēju kustība pa ceļu notiek 
galvenokārt diennakts tumšajā laikā.

Projektā paredzētas sekojošas aktivi-
tātes: būvprojekta sagatavošana, projekta 
vadība, būvniecība, būvuzraudzība, autor-
uzraudzība un publicitāte. Projekta mērķis 
ir uzlabot satiksmes drošību Jēkabpils no-
vada Rubenes pagastā. Plānotais kopējais 
budžets 118499,07 Ls, tai skaitā Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 
99539,21 Ls, valsts budžeta dotācija pašval-
dībām 3554,96 Ls, pašvaldības līdzfinansē-
jums 15404,90Ls.  

Informāciju sagatavoja,
G. Dimitrijeva,

projektu speciāliste 

laiks 27 mēneši no 2011. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 31. martam. Plānotas 4 ak-
tivitātes: projekta administrēšana, Attīstības 
programmas izstrādes procesa nodrošinā-
šana, Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
izstrāde un IVN veikšana un informācijas un 
publicitātes pasākumi.

Šobrīd pašvaldībā vienlaicīgi spēkā ir 14 

dažādi bijušo pagastu attīstības plānošanas 
dokumenti ar atšķirīgiem attīstības mērķiem 
un prioritātēm, teritorijas izmantošanas vei-
diem, tās izmantošanas aprobežojumiem, 
apbūves noteikumiem, kā arī ar dažādu 
izstrādes kvalitāti. Tas apgrūtina vienādas 
pieejas nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem 
un rada problēmsituācijas, kā arī sarežģī ie-
dzīvotāju situāciju novada teritorijā. Vairāki 

plānošanas dokumenti ir novecojuši un ne-
atbilst šodienas situācijai. Jaunizveidotajai 
novada pašvaldībai nepieciešami jauni, kva-
litatīvi attīstības plānošanas dokumenti, lai 
novada pašvaldība varētu noteikt attīstības 
un investīciju prioritātes. 

Informāciju sagatavoja,
G. Dimitrijeva,

projektu speciāliste 

 No 2011. gada janvāra ir uzsākta 
Šveices finanšu instrumenta atbalstītā 
projekta „Mana zeme. Mana dzīve. Mans 
mantojums” realizācija. Projekta līdzfi-
nansēšanā piedalās arī Jēkabpils novada 
pašvaldība. 

Projekta vispārējais mērķis ir: 
uzlabot dzīves kvalitāti Jēkabpils 

novada bērniem no maznodrošinātām ģi-
menēm, piedāvājot kompleksu pasākumu 
kopumu, kas ietver gan brīvā laika pavadī-
šanas aktivitātes, gan pilsoniskās apziņas 
un tolerances  veicināšanas pasākumus, 
gan līdzdalības sabiedriskajā dzīvē aktivi-
zēšanu. 

Vairums projekta pasākumu norisinā-
sies Rubenes pagastā, Kaldabruņas skolā. 
Taču – samērā daudz aktivitāšu notiks arī 
pārejos novada pagastos: Kalna pagastā 
Mārtiņa Fonda rehabilitācijas centrā „Dūjas” 

 Vairākus projektus šogad realizēs arī biedrība „Ūdenszīmes” 

organizēsim vienu dienas nometni bērniem; 
Dunavas, Dignājas un Rubenes pamatskolās 
notiks novadpētniecības nodarbības gandrīz 
visa gada garumā, kuru laikā apkoposim 
pagastu kultūrvēsturiskās vērtības. Nodarbī-
bu laikā bērni kopā ar skolotājiem centīsies 
apmeklēt gados vecākos iedzīvotājus, lai 
pierakstītu un dokumentētu viņu dzīves laikā 
uzkrātās zināšanas. 

Projekta noslēgumā izdosim informatī-
vo brošūru „Mēs dāvinām savam novadam” 
un izveidosim novadpētniecības materiālu 
patstāvīgo ekspozīciju Kaldabruņas skolas 
telpās. 

Tieši Kaldabruņas skolā uzsāksim regu-
lāru atbalsta grupas „Māmiņu klubs” darbību 

– divas reizes mēnesī notiks nodarbības par 
pedagoģijas, psiholoģijas, sociālā atbalsta 
tēmām, kā arī dažādas praktiskās nodarbī-
bas mājsaimniecībā, telpu noformēšanā, 
ēdiena gatavošanā. 

Kaldabruņā notiks arī divas dienas no-
metnes vasarā – jūlijā jau tradicionālais Sie-
na skulptūru plenērs un augustā – radošā 
nometne dažādiem mākslas veidiem.

Iedzīvotājus kuri vēlas iesaistīties pro-
jektā, vai arī iesniegt savus priekšlikumus, 
lūdzam sazināties ar „Ūdenszīmju” vadītāju 
Ievu Jātnieci: t. 29548967; ieva.jatniece@
gmail.com, koordinatori Sandu Kukli – t. 
28675134; sandux68@inbox.lv; Māmiņu klu-
ba vadītāju Indru Zvirgzdiņu – t. 26223948

Šo projektu ieviešam 
partnerībā ar nevalstisko or-
ganizāciju no Rīgas – Invalī-
du sporta klubu „Optimists”. Projekts tiks 
īstenots visā Jēkabpils novada teritorijā, 
organizējot apmācības par interešu aizstā-

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek uzsākta projekta 
„Zināšanas un iespējas” realizācija

vības jautājumiem un apzinot 
cilvēku ar invaliditāti situāciju, 
kā arī sniedzot ieteikumus tās 

uzlabošanā un organizējot praktiskos pa-
sākumus – lietišķās mākslas nodarbības, 
sporta spēles. 

Projekta mērķis ir: stiprināt iesnie-
dzējorganizācijas un partnerorganizāci-
jas kapacitāti iedzīvotāju interešu aizstā-
vībā, kā arī paplašināt abu organizāciju 
mērķauditorijas loku un dažādot audito-
rijai piedāvātās aktivitātes.



2011. gada 20. janvāris 9

Biedrība Sieviešu tiesību institūts aicina 
uz sadarbību seniorus

Projekta galvenās  aktivitātes: 
· Organizāciju biedru apmācības;
· Projekta gala labuma saņēmēju au-

ditorijas izpētes pasākumi;
· Informatīvā bukleta sagatavošana 

un izdošana;
· Mājaslapas izveidošana partneror-

ganizācijai;
· Projekta publicitātes semināri Jē-

kabpils novadā.
Projekta rezultātā tiek paaugstināts ie-

sniedzējorganizācijas, partnerorganizāci-
jas un iesaistīto organizāciju biedru zināša-
nu līmenis, apzināta projekta gala labuma 
saņēmēju – cilvēku ar invaliditāti Jēkabpils 

novadā – situācija un vajadzības, kā arī iz-
strādāta koncepcija atbalsta pasākumiem, 
ko šiem cilvēkiem var sniegt nevalstiskās 
organizācijas. Izdots informatīvais ma-
teriāls „Interešu aizstāvība cilvēkiem ar 
ierobežotām iespējām – fakti, risinājumi, 
iespējas”, izveidota mājaslapa partne-
rorganizācijai, noorganizēti divi projekta 
publicitātes semināri. Izveidota sadarbība 
starp galvaspilsētā strādājošu biedrību un 
Jēkabpils novada biedrībām, tādējādi da-
žādojot visu iesaistīto organizāciju darba 
metodes un paplašinot auditorijas loku.

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir Ls 14 325,80, no kuriem Ls 13 322,99  
sedz Eiropas Sociālais fonds apakšaktivi-

tātes „Nevalstisko organizāciju adminis-
tratīvās kapacitātes stiprināšana” ietva-
ros. 

Kaldabruņas skolā realizēsim vēl di-
vus nelielāka apjoma remontdarbu projek-
tus – projekta „Atbalsts Kaldabruņas mā-
miņu kluba darbībai”, ko finansē Kopienu 
Iniciatīvu fonds ietvaros izremontēsim un 
aprīkosim rotaļu un atpūtas telpu bērniem. 
Savukārt, projekta „Vecmāmiņas virtu-
ve”, ko finansē Lauku atbalsta dienests 
LEADER programmas ietvaros, veiksim 
skolas virtuves un ēdamistabas bloka vien-
kāršotu renovāciju un aprīkošanu. Abus 
šos projektus ar līdzfinansējumu atbalsta 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Biedrība Sieviešu 
tiesību institūts Latvijas 
un Šveices sadarbības 
programmas ietvaros 
no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 
30. jūnijam realizēs apakšprojektu „Senioru 
ceļš”. Projekts pavērs iespējas rīkot pasā-
kumus, kas vērsti uz vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. Projekta realizācija noritēs četru 
Latvijas reģionu – Vidzemes, Latgales, Sē-
lijas un Kurzemes 9 novados un Rīgā, kā 
arī Minhenšteinā, Bāzeles rajonā, Šveicē.  
Tā kā viens no šī projekta sadarbības partne-
riem ir Jēkabpils novada pašvaldība, tad daļa 
aktivitāšu tiks rīkotas arī Jēkabpils novadā. 

Aktivitāšu mērķis ir veicināt aktīvu senioru 
pilsonisko līdzdalību un veidot saikni starp 
valsti, pašvaldību un NVO. Projekta ietvaros 
notiks semināri, praktiskās darbnīcas, pie-
redzes apmaiņas braucieni, senioru māja-
matnieku reģionālie tirdziņi, kā arī līdzdalība 
valsts institūciju un pašvaldību sanāksmēs 
un darba grupās. Aicinu visus, kuri ir vecāki 
par 57 gadiem (iespējams arī nedaudz virs 
50 gadiem)  un kuriem nav vienaldzīga dzīve 
savā valstī, aktīvi iesaistīties gan darba gru-

pās, gan arī citās Sieviešu tiesību 
institūta rīkotajās aktivitātēs!

27. un 28. janvārī STI Jēkab-
pils projektu un izglītības centrs 

rīko divu dienu bezmaksas seminārus par tē-
mām: „NVO darbības uzturēšana” un „Part-
nerību un sadarbības tīklu veidošana”. Se-
minārus vadīs Jēkabpils novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste Ieva Jātniece.  Sīkāka 
informācija pa mob. telefonu 29520679 vai 
e-pastu:  stijekabpils@latnet.lv

Cerot uz sadarbību,
Anita Žigure,

STI Jēkabpils projektu un izglītības centra 
direktore

Savas ardievas mums ir pateicis 2010. 
gads. Tas ir bijis ļoti daudzveidīgs, dažādu 
izjūtu un notikumu pārsātināts. Ir bijis pār-
steidzošs, iepriecinošs, maldinošs, prie-
cīgs, bēdīgs, aizkustinošs. 

Jēkabpils novada sociālā dienesta pa-
matā uzdevums ir palīdzēt mūsu novada 
ļaudīm. Ir pilnveidoti saistošie noteikumi 
par sociālās un materiālās palīdzības pa-
balstiem, lai varētu palīdzēt pēc iespējas 
plašākām iedzīvotāju grupām. Šajā ekono-
miski sarežģītajā situācijā, kad ikviena ģi-
mene un katrs atsevišķi domājam par pie-
ejamo līdzekļu lietderīgu izmantošanu, arī 
Jēkabpils novada saistošajos noteikumos 
par sociālās un materiālās palīdzības pa-
balstiem spēkā esoši ir tie pabalstu veidi, 
kuri nedublē pabalstus, ko maksā Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Kā iepriekš, arī šajā gadā ģimenes, ku-
ras pirmreizēji iegūst trūcīgas ģimenes vai 
personas statusu, varēs saņemt AS „Lat-
venergo ” dāvinājumu 500 kW apjomā. Ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas personas, 
kurām ir trūcīgā statuss, ir tiesīgi saņemt  
ievērojamus atvieglojumus ārstniecībai 
un kompensējamo medikamentu iegādei. 

Informācija no Sociālā dienesta
Personām, kurām pēc materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas ienākumi uz vienu personu 
nepārsniedz LVL 120.00 vai LVL 150.00, ir 
tiesīgi saņemt atvieglojumus, atbilstoši iz-
vērtētajam ienākumu līmenim. 

2010. gadā, sociālajam dienestam 
sadarbojoties ar dažādām organizācijām,  
trūcīgās personas ir saņēmuši dažāda 
veida dāvinājumus. Vasaras vidū ar savu 
aktīvu līdzdalību mūs apdāvināja  Hardijs 
Hortmana kungs, kurš kopā ar saviem dar-
ba kolēģiem – Minhenes lidostas personā-
lu, noorganizēja iespaidīgas kravas piegā-
di mūsu novada iedzīvotājiem. Sūtījumā 
skolas saņēma skolas solus, pirmskolas 
vecuma bērni varēja nobaudīt veselīgo HIP 
pārtiku, ko no savas ražotnes dāvāja HIP 
kungs. Skolas bērni, kuri nāk no daudzbēr-
nu vai trūcīgām ģimenēm, tika pie jaunām 
skolas somām, pārējie iedzīvotāji varēja 
bez maksas saņemt apģērbu un dažādas 
preces. Pateicība Silvijai Raģelei, kura tul-
kojot palīdzēja sazināties ar labdariem no 
Vācijas. 

Vairāku gadu garumā mūsu novada 
trūcīgie iedzīvotāji saņem ES pārtikas pa-
kas. Par to pateicība Daudzbērnu ģimeņu 

apvienībai „Dzīpariņš”, kuru vada enerģis-
ka un aktīva mūsu novada iedzīvotāja Silvi-
ja Stūrīte. Zasas pagasta iedzīvotājiem palī-
dzību sniedz reliģiska organizācija „Krauk-
ļa fonds”, kas piegādā pārtiku un apģērbu.

Aicinu visus Jēkabpils novada ie-
dzīvotājus izmantot iespējas, ko piedāvā 
valsts iestādes, biedrības,  sabiedriskās 
organizācijas, lai varētu sevi pilnveidot, iz-
iet sabiedrībā, iegūt jaunas zināšanas, kas 
tiek realizētas projektu ietvaros. 

Vēlos pateikties visiem sociālā die-
nesta darbiniekiem par ieguldīto darbu. 
Sociālā dienesta darbinieki!  Kopā sadar-
bojoties un atbalstot vienam otru, darbosi-
mies vienota mērķa labā – sniegsim mūsu 
novada iedzīvotājiem informāciju un, ievē-
rojot spēkā esošo likumdošanu, sniegsim 
palīdzību, lai varētu nodrošināt pamatva-
jadzības. 

Visiem Jēkabpils novada iedzīvotā-
jiem vēlu, lai Jaunais – 2011. gads ikvienā 
sirdī ienes labestību, iecietību, sapratni, 
sirdsmieru.

Ar cieņu, Jēkabpils novada 
sociālā dienesta vadītāja

R. Rubina
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Klubiņā „ Noskaņa”
To, ka Zasas pagastā, tāpat kā daudz-

viet citur, ir čaklas rokdarbnieces – cimdu, 
zeķu adītājas, mezglotājas, lakatu audējas, 
šaļļu darinātājas, interesantu čību izgata-
votājas, stikla apgleznotājas, izšuvējas, flo-
ristes, apliecina izstāde, kura ir apskatāma 
klubiņa „Noskaņa” telpās Zasas pagasta 
centrā. Katru gadu par godu veco ļaužu die-
nai – 1. oktobrim, rokdarbnieces sarīko va-
sarā paveikto darbu izstādi. Daļa no vasarā 
noadītajām zeķēm tika uzdāvinātas Leimaņu 
pagasta pansionāta iemītniekiem, lai viņiem 
aukstajā ziemā nesaltu kājas. Par dāvināju-
mu pansionāta iemītnieki bija ļoti priecīgi un 
pateicīgi. Prieks staroja viņu acīs un nobira 
arī pa kādai asarai. Ar labdarību rokdarb-
nieces nodarbojas katru gadu. Apdāvina 
gan vientuļos pensionārus, daudzbērnu 
ģimenes, Līkumu bēr-
nu nama bērniņus ar 
siltām zeķītēm, cim-
diņiem un cepurītēm. 
Prieks noskatīties, ar 
kādu sirsnību, mīlestī-
bu top šie darinājumi.

Vērojot rokdarb-
nieces nodarbību lai-
kā, secinu, ka katrai ir 
savs stils un mīļākais 
rokdarbs, lai gan visas 
rokdarbnieces prot 
darināt visdažādākos 
rakstus sarežģītā teh-
nikā. Vijai Rozei pado-
das dažādu cepuru un 
džemperu darināšana, 
Ilgai Dominiecei, Annai 
Aļeksējevai, Ilzei Vecu-
mai – cimdu, zeķu adī-
šana un šaļļu aušana 
uz „grābekļa”. Anna 
Meldere ir īsta māks-
liniece stikla apgleznošanā, apsveikuma 

kartiņu izgatavošanā. 
Milda Briede apveltīta ar 
ļoti asu prātu, ātri uztver 
un apgūst visu jauno. 
Grūti pateikt, kas ir viņas 
mīļākais rokdarbs. Vi-
ņai viss padodas. Maija 
Smilškalne darina visda-
žādākos tamborējumus, 
puķes, lelles, mežģīnes 
un veido pat gleznas 
no gliemežvākiem. Mir-
dza Grīnfelde un Aina 
Rancāne ļoti ātri apguva 
mezglošanas tehniku un 
no iesācējām jau kļuvu-
šas par labām mezglo-
tājām, kuras pašas prot 
nomezglot gan jostas, 
gan somas. Raismai 
Brandulei patīk tamborēt 
gan cimdiņus – pirkstai-
ņus, gan džemperus, 

gan izgudrot un izveidot, un notamborēt 

dažādas čībiņas. Klaudijai 
Krievānei patīk darināt šal-
les uz „grābekļa” un aust 
lakatus. Astoņus gadus, no 
klubiņa „Noskaņa” dibinā-
šanas pirmās dienas, raibu 
cimdu un zeķu adītāja bija 
Ausma Ormane. Tagad 
viņa ir, kā pati saka, „pelnī-
tā atpūtā”, bet tāpat regu-
lāri piedalās visos klubiņa 
„Noskaņa” pasākumos.

Katru gadu klubiņa 
„Noskaņa” valde organizē 
mācības, kurās rokdarbnie-
ces apgūst kaut ko jaunu. 
Mācību laikā apguva gan 
adventes vainagu izgatavo-

šanu, gan mezglošanas pamatus, gan šaļļu 
darināšanu uz „grābekļa”, šogad – trīsstūr-
veida lakatu aušanu. Katru gadu tiek veidots 
kāds kopdarbs – dekors, iekārtots floristikas 
stends, darināta šalle uz „grābekļa”. Šogad 
tas ir trīsstūra lakats uz rāmja, un ar adatu 
austs. Tā aušanā piedalās visas dalībnieces. 
Lakatu aušanas tehnika nav sarežģīta un tas, 
ka tie izdodas tik skaisti, silti un mīļi, arī ir no-
teicošais, kādēļ „Noskaņas” dalībnieces šos 
lakatus audīs arī nākamgad.

Jau aizritējuši astoņi gadi, kopš katru 
trešdienu klubiņa „Noskaņa” telpās pulcē-
jas Zasas rokdarbnieces, lai kopā radītu 
kādu oriģinālu, mīļu, noderīgu lietu. Sanākot 
kopā, strādājot rokdarbus, pavadot darbīgās 
stundas klubiņā, ikvienai aizmirstas ikdienas 
rūpes, attīrās domas un uzmanība koncen-
trējas uz skaistām lietām, ko varam izgatavot 
savām rokām, atzīst rokdarbnieces.

Lai arī turpmāk „Noskaņas” rokdarbnie-
cēm top daudz skaistu darbu!

Benita Kalniņa, 
Akmeņārēs

Interneta vides labdarības projekts Labie-
Darbi.lv izsludina projektu pieteikumu konkur-
su 2011. gadam. Tā mērķis ir sniegt finansiālu 
atbalstu indivīdu un organizāciju projektiem, 
kas orientēti uz izaugsmi un attīstību, tādējādi 
veicinot izglītības, zinātnes, kultūras, mākslas 
un sporta attīstību Latvijā kopumā.

LabieDarbi.lv finansiāli atbalsta radošus, 
talantīgus, apņēmīgus un mērķtiecīgus Latvi-
jas iedzīvotājus viņu individuālo mērķu, kam 
nav tieša komerciāla rakstura, sasniegšanā, 
un organizāciju projektus, kas veicina bērnu, 
jauniešu un pieaugušo personīgo attīstību un 
profesionālo izaugsmi.

LabieDarbi.lv projektu konkurss norisi-
nās katru mēnesi, un uzvarētāji tajā tiek no-
teikti ar sabiedrības līdzdalību bezmaksas 
publiskā balsošanā portālos www.labiedarbi.
lv un www.draugiem.lv.

Viens projekta pieteikums var pretendēt 

Piesaki savu labo darbu!
uz līdz pat LVL 2000 lielu finansiālu atbalstu. 
Kopējais LabieDarbi.lv konkursa ikmēneša fi-
nansējuma fonds ir mainīgs no LVL 6500 līdz 
Ls 10 000 (un vairāk), kas dod iespēju ik mē-
nesi atbalstīt vidēji 5 projektus.

Interesenti 2011. gada projektu kon-
kursiem var pieteikties, elektroniski aizpildot 
pieteikuma formu portāla www.labiedarbi.lv 
sadaļā „Iesniedz projektu” (http://www.labie-
darbi.lv/lv/iesniedz_projektu/).Pieteikšanās 
konkursam norisinās no katra mēneša 25. da-
tuma līdz nākamā mēneša 25. datumam (ne-
ieskaitot). Tam pieteikties var fiziskas perso-
nas bez vecuma ierobežojuma un bezpeļņas 
organizācijas. Sīkāka informācija par konkur-
sa norisi un nosacījumiem atrodama projektu 
konkursa nolikumā: http://www.labiedarbi.lv/
lv/nolikums/.

Par LabieDarbi.lv
LabieDarbi.lv ir īstermiņa aizdevumu 

tirgus līdera SMScredit.lv un sociālā portāla 
Draugiem.lv labdarības iniciatīva – interneta 
vides projekts ar mērķi projektu konkursa kār-
tībā nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem 
un organizācijām viegli un ātri saņemt finan-
siālu atbalstu savu ideju un mērķu realizēša-
nai. Projekts tika uzsākts 2010. gada 26. ap-
rīlī, un 8 mēnešu laikā saņēmis 586 projektu 
pieteikumus. No 241 pieteikuma, kas atbilda 
konkursa nolikumam, atlases kārtu izturējuši 
115 projekti, iekļūstot tā otrajā kārtā, kas ir 
publiska balsošana portālos www.labiedarbi.
lv un http://www.draugiem.lv/special/labiedar-
bi/. 2010. gadā finansiālu atbalstu saņēmuši 
40 uz izaugsmi un attīstību orientēti projekti 
kopumā 56 tūkstošu latu apmērā.

Sīkākai informācijai:

Līga Skromane,
LabieDarbi.lv projekta vadītāja

Tālrunis: 66051666
E-pasts: liga.skromane@labiedarbi.lv

www.labiedarbi.lv
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Zasas pagasts
Kultūras namā

10.01. – 30.01. kultūras nama izstāžu zālē 
Jēkabpils mākslas skolas pedagogu dar-
bu izstāde

16.01. plkst. 14.00 LNT šova „Dziedošās 
ģimenes” laureātu – Zaļkalniņu ģimenes 
koncerts

Amatniecības centrā „Rūme” foto izstā-
de „Pasaules valstis”

Dunavas pagasts
18.01. – 31.01. Dunavas skolā – Sabied-
risko resursu centrā Santas Nagles glez-
nu izstāde

Leimaņu pagasts
Tautas namā

19.01. plkst. 13.00 interešu pulciņa nodar-
bības – darbs ar pērlītēm un rotu gatavo-
šana

29.01. plkst. 14.00 Krustpils pagasta dra-
matiskā teātra izrāde „Sausā lapa”

Rubenes pagasts
 Kultūras namā

14.01. plkst. 22.00 diskotēka jauniešiem.
Dj. Kaspars

21.01. plkst. 20.00 Masku balle kultūras 
nama pašdarbniekiem. Latvju danči kopā 
ar spēlmaņu kopu „Skutelnieki”

Ābeļu pagasts 
Tautas namā

15.01. J. Akurātera 135 dzimšanas dienas 
atceres pasākums

22.01. Masku balle – karnevāls

Dignājas pagasts
10.01. – 17.01.  Dignājas pagastmājas 
zālē J. Akurātera dzimšanas dienai veltīta 
izstāde

17.01. plkst. 15.00 Dignājas pamatsko-
las zālē J. Akurāteram veltīta pēcpudiena

28.01. plkst. 15.00 Dignājas pagastmā-
jas zālē Sveču dienas pasākums – izstā-
de. Pašdarbības kolektīvu koncerts

Atver priekam, visus vārtus sirdī
Arī tad, ja tajā balti sniegi krīt !
Paej pretī brīnumam, kas gaida,
Lai var tavos logos sauli liet tūlīt
                  /Nadīna Liepiņa/

Šī vārsma Jaunajā gadā veltītas raksta 
autoram.

Kas ir Nadīna Liepiņa? Vai Nadīnu var 
saukt par ābelieti? Noteikti! Kaut gan viņa 
Ābeļu skolā mācījusies tikai pāris gadus. 
Ģimene pārceļas uz Koknesi. Vidusskola. 
Liepājas pedagoģiskais institūts, skolotājas 
darbs, pat direktora vietnieces amats Cēsīs. 
Tomēr sirdī mīļa palikusi bērzu aleja uz Ābe-
ļu  skolu, pirmās draudzības jūtas Daugavas 
krastos, atmiņas par biedriskajiem, mīļajiem 
klases biedriem. Bieži tiek apmeklētas bērnī-
bas takas. Sirdi veldzē sarunas ar sirmajiem 
skolotājiem un joprojām jautrajiem klases 

Atver vārtus sirdī

biedriem.
Šogad  tapušas pirmās divas dzejoļu 

grāmatas. Vai Nadīna ir jaunā dzejniece ?

Dzejošanā viņa ir jaunā, bet gadu nasta 
jau sasniegusi pusmūžu.  Dzīve viņu nav lu-
tinājusi. Traģiskas vētras ģimenes dzīvē, lie-

lā atbildība grūtajā skolotājas darbā, dzīves 
un jūtu izvērtēšanas krustceles. Tomēr dzīvi 
dara skaistu meita un  dēls, un tagad jau 
divi mīļi jo mīļi mazbērniņi. Pavasarī Nadīna 
Ābeļos ieradās vēl kā Cēsu 2. vidusskolas li-
teratūras skolotāja ar pirmo dzejoļu krājumu 
„Kā smilga vējā ” Ar lielu interesi stāstījumu 
klausījās pagasta ļaudis un Ābeļu skolas 
skolnieki. Dzejoļi rakstīti liriskā garā, lauku 
lasītājam saprotamā un dabas ainām izrotā-
tā stilā. Dzeja lasās viegli, izraisa pārdzīvo-
jumus, aicina uz LABO, PRIEKU, VEIKSMI, 
MĪLESTĪBU, DĀSNUMU. 

Rakstīšanas gars Nadīnu Liepiņu saņē-
mis savā varā un šovasar novedis atkal pie 
jaunām krustcelēm. Bija jāizšķiras vai tur-
pināt noslogoto skolotājas darbu, vai dotie 
svešatnē, kur par to pašu atalgojumu darbs 
dienā ir tikai pāris stundas. Vilinājums liels, 
jo dailes valstībai paliek daudz, daudz laika.. 
Lēmums pieņemts un dzīve turpinās Vācze-
mē. Gada nogalē Nadīna ierodas dzimtenē, 
lai prezentētu savu otro dzejoļu grāmatu 
„Laimes putna paspārnē”. Ar stāstījumu par 
to dzejniece ierodas arī Ābeļos. Atkal pietie-
koši kupls klausītāju pulks, mīļi vārdi, ziedi 
un autores dāvātās grāmatas ar autogrāfi em 
pasākumu rada par patīkamu, par kuru var 
teikt – labs. Dzejnieces acīs parādās sajūs-
mas asara, kad kā pārsteigumu skolotāja 
Iveta Bērziņa un Dzintra Jakubovska no-
dzied kopā šlāgergarā  komponēto dzejoli 
„Ak, pasaulīt” 

Ak, pasaulīt! Zelts manās kurpēs!
Es bagāta, bagāta gan!
Tik iebridu rasainā zālē
Zelts kurpēs sabira man!...
Dzejniecei jau top dzejoļi nākošajam 

krājumam, kur tiek salīdzināta dzīve svešu-
mā ar mīļo dzimteni. Top arī prozas darbs, 
kuru autore domā sūtīt uz lata romānu kon- 
kursu. Tapis ir arī dzejolis, kas veltīts Ābeļu 
skolai 170 gadu jubilejā.                                                       

Lai veselība un dzīvesprieks jaunajai 
dailes druvas celmlauzei!

     Arnolds Jakubovskis

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2011. gada janvārī
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(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 25. novembrī, prot. Nr. 15, 22.§, 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā „Ļaudis un 
Darbi”)

„Grozījums 2009. gada 17. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 11

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  un  sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo 
un ceturto daļu un 10. panta trešo daļu,33. pantu un 36 panta otro daļu. LR likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto 

daļu un 43. panta pirmo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17.septembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” šādu grozījumu: 

Izteikt 14.4. punktu šādā redakcijā:
„14.4. Saistošo noteikumu 2.4. punkts, VI. nodaļa un 7.1.1. punkts stā-

jas spēkā 2012. gada 30. decembrī.”

Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības

2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 29

„Grozījums 2009. gada 17. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 11

„PAR SOcIĀLĀS PALīDZīBAS PABALSTIEM 
JēKABPILS NOVADĀ””

Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 29

Paskaidro-
juma raksta 

sadaļas
Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepiecieša-
mības 
pamatojums

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtī-
bas skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma 
nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problē-
mu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas 
sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu 
Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”(stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi:

1) 2.4. punkts paredz sociālās palīdzības pabalstu 
– pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai, kura ap-
mērs noteikts Noteikumu VI. nodaļā „Pabalsts daļēju medicī-
nas izdevumu apmaksai”. Atbilstoši Noteikumiem pabalstu 
piešķir trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personai), 
pensionāriem, invalīdiem, represētām personām, kuru ie-
nākumi nav lielāki par valsts noteikto minimālo darba algu 
un nav saņēmuši cita veida atlaidi. Pabalstu medicīnisko iz-
devumu (ārstēšanos stacionārā) apmaksai piešķir 50% no 
izdevumu summas, bet ne vairāk kā LVL 50,00 – gadā vienai 
personai. Pabalsts – LVL 20,00 - vienu reizi mēnesī higiēnas 
preču iegādei piešķir personām ar kustību un funkcionāla 
rakstura traucējumiem, ja persona nesaņem valsts pabalstu.

2) 7.1.1. punkts paredz pabalstu skolas piederumu 
un mācību grāmatu iegādei – LVL 15,00, ko izmaksā vienu 
reizi gadā no 1. jūlija līdz 1. oktobrim.

Ar 2009. gada 12. novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” (stājās 
spēkā 22.01.2010.) Noteikumi papildināti ar jaunu 14.4. 
punktu, nosakot, ka Noteikumu 2.4. punkts, VI. nodaļa un 
7.1.1. punkts stājas spēkā 2010. gada 30. decembrī. Šo gro-
zījumu pamatā ir bijusi valsts ekonomiskās situācijas strauja 
lejupslīde, kuras rezultātā pašvaldībai būtiski ir samazinājies 
pamatbudžets, kas faktiski radīja šķērslus piešķirt papildus 
sociālos pabalstus.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta trešā daļa paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabal-
sta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir 
tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pa-
balstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.”

Ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteiku-
miem Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finan-
sēšanas kārtība” iedzīvotājiem ir nodrošināta veselības aprū-
pes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības 
pakalpojumu veidi un apjomi, kuri tiek apmaksāti no valsts 
budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas 
kārtība par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtība, kādā 
centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpo-
jumu saņemšanas pretendentu rindas. 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 36. pantu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta no-
teikumiem nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atzīšanu par trūcīgu” ir nodrošināta pabalsta 
piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošinā-
šanai, t.sk., bērna izglītībai. 

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās 
iedzīvotāju sociālo stāvokli.

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai ne-
pieciešami saistošie noteikumi:

Ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav 
uzlabojies, bet pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc ga-
rantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvok-
ļa pabalsta turpina pieaugt, pašvaldības pamatbudžets ne-
spēs nodrošināt Noteikumu 2.4. punktā, VI. nodaļā un 7.1.1. 
punktā paredzēto pabalstu piešķiršanu. Līdz ar to, Noteikumu 
minēto punktu stāšanās spēkā laiks būtu atliekams uz 2012. 
gada 30. decembri.

Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 2.4. pun-
kta, VI. nodaļas un 7.1.1.punkta spēkā stāšanās laika atlikša-
nu, var radīt situāciju, ka pašvaldība nespēs izpildīt Noteiku-
mu minētajos punktos un Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteiktās saistības.

Vienlaicīgi pašvaldība uzskata, ka minēto pabalstu 
piešķiršanas iespēja nākotnē būtu saglabājama. Gadījumā, 
ja pašvaldības pamatbudžeta stāvoklis nākotnē uzlabosies, 
pašvaldība varētu pārskatīt Noteikumu minēto punktu stāša-
nās spēkā laiku.

2. Īss pro-
jekta satura 
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no 
kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos notei-
kumus:

Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009. gada 17. sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Sais-
tošie noteikumi, izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto 
daļu.

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un 
skaidrojums:

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – atlikt Notei-
kumu 2.4. punkta, VI. nodaļas un 7.1.1. punkta stāšanās 
spēkā laiku, lai nepieļautu pašvaldībai noteikto saistību 
neizpildi no pašvaldības neatkarīgo iemeslu dēļ.

2.3. aprakstoša informācija par saistošo notei-
kumu būtību, galvenajiem nosacījumiem:

Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 14.4. 
punktu jaunā redakcijā:

„14.4. Saistošo noteikumu 2.4. punkts, VI. nodaļa, 
7.1.1.punkts stājas spēkā 2012. gada 30. decembrī.”

3. Infor-
mācija par 
plānoto 
projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā 
prognoze uz pašvaldības budžetu: 

Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo paš-
valdības budžetu, bet novērš tā samazinājumu un nepie-
ļauj negatīvu ietekmi uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta trešās daļas izpildi.
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4. Informāci-
ja par plāno-
to projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdar-
bības vidi 
pašvaldības 
teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo no-
teikumu tiesiskais regulējums:

fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīves-
vietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ne mazāk 
kā sešus mēnešus.

4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī 
par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jau-
nas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību reali-
zēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:

tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuz-
liek jaunus pienākumus.

5. Infor-
mācija par 
adminis-
tratīvajām 
procedū-
rām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties sais-
tošo noteikumu piemērošanā – Jēkabpils novada sociālais 
dienests.

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administra-
tīvās procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdzši-
nējo kārtību.

6. Infor-
mācija par 
konsultā-
cijām ar 
privātperso-
nām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas kon-
sultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – Sociālā 
dienesta klienti;

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – infor-
mācija pašvaldības mājas lapā;

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšli-
kumi vai iebildumi: nav saņemti.

Jēkabpils novada pašvaldības
2010. gada 25. novembra saistošie 
noteikumi Nr. 30 
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 25. novembrī, prot. Nr. 15, 
23.§, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā „Ļau-
dis un Darbi”)

„Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos 
noteikumos  Nr. 12

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”

15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jē-
kabpils novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir pamatojoties uz dzimtsa-

rakstu nodaļas izsniegto izziņu un bērna vecāka iesniegumu, ja jaundzi-
mušā bērna vismaz vienam no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta 
līdz bērna piedzimšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā bija 
vismaz 12 mēneši un jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta 
ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja deklarētā dzīvesvieta 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir tikai vienam no bērna vecā-
kiem - pabalsta apmērs ir LVL 25.00. Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā ir abiem bērna vecākiem - pabalsta ap-
mērs ir LVL 50.00.

2. Izslēgt saistošo noteikumu 3.3.2. punktu.
3. Izteikt 6.4. punktu šādā redakcijā:
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.2, 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 

3.6.3. punkts stājas spēkā 2012.gada 30.decembrī.”

E. Meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības

2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 30

„Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 12

„PAR MATERIĀLĀS PALīDZīBAS PABALSTIEM 
JēKABPILS NOVADĀ””

Paskaidro-
juma raksta 

sadaļas
Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepiecieša-
mības pa-
matojums

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtī-
bas skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma 
nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problē-
mu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas 
sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:

2009. gada 17. septembra saistošo noteikumu 
Nr. 12 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”(stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi:

1) 3.1., 3.1.1., 3.1.2. punkts paredz svētku pabal-
sta piešķiršanu pensijas vecuma personām: vienreizējs 
pabalsts – LVL 100,00 apmērā sasniedzot 100 gadu jubileju 
un pabalstu vienu reizi gadā LVL 50,00 apmērā Černobiļas 
AES seku likvidētājiem.

2) 3.3. punkts paredz bērna dzimšanas pabalstu, 
ja pabalsta pieprasītāja vienam no vecākiem deklarētā dzī-
vesvieta ir 12 mēneši un jaundzimušā bērna pamata dekla-
rētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā – LVL 50,00.

3) 3.4.1. punkts paredz pabalstu brīvpusdienām 
bērniem – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada mācību iestādēs.

4) 3.5.5. punkts paredz apbedīšanas pabalstu LVL 
70,00, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā nodro-
šinājuma pabalstu.

5) 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkts paredz vien-
reizēju materiālu palīdzību bērnam uzsākot 1. klasi – LVL 
20,00 vienam bērnam.

Ar 2009. gada 12. novembra saistošajiem noteiku-
miem Nr. 18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās 
spēkā 22.01.2010.) Noteikumi papildināti ar jaunu 6.4.pun-
ktu, nosakot, ka Noteikumu 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.3., 3.4.1., 
3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkti stājas spēkā 2010. 
gada 30. decembrī. Šo grozījumu pamatā ir bijusi valsts 
ekonomiskās situācijas strauja lejupslīde, kuras rezultātā 
pašvaldībai būtiski ir samazinājies pamatbudžets, kas fak-
tiski radīja šķēršļus piešķirt papildus pabalstus, neizvērtējot 
personu materiālo stāvokli.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta trešā daļa paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantē-
tā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienā-
kumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī 
citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmie-
rināšanai.”

Ar Ministru kabineta 2004. gada 12. oktobra noteiku-
miem Nr. 851 “Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm” ir paredzēts valsts 
sociālais pabalsts LVL 60,00 apmērā mēnesī Černobiļas 
AES seku likvidētājiem.

Ar Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumiem 
Nr. 166 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimša-
nas pabalstu” un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta 
noteikumi Nr. 644 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta 
un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pa-
balsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimu-
šiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta 
un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” ir nodro-
šināta pabalsta piešķiršana sakarā ar bērna piedzimšanu.

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās 
iedzīvotāju sociālo stāvokli.

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai ne-

3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepie-
ciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Ieva Jātniece, tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante”, tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Tirāža 1400 eks.

Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec.
Kādēļ, sirds, tu aprimusi?
Vēl tik maz zem saules iets...

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Palīdzi, māmiņ, man pasaulē iet,
Sastopot labo un ļauno,
Ejot caur balto un melno – 
Visu pareizi saprast un pareizi spriest.
Māci man strādāt, priecāties, skumt,
Sapņot, just un īstajā brīdī klusēt!
  /M. Svīķe/

Priecājamies kopā ar 
Līgu Upenieci Dignājas pagastā ar meitiņas Ievas piedzim-

šanu 13. novembrī!

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

Jēkabpils novada pašvaldība

pieciešami saistošie noteikumi:
Ņemot vērā to, ka pašvaldības fi nansiālais stāvoklis 

nav uzlabojies, bet pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 
un dzīvokļa pabalsta turpina pieaugt, pašvaldības pamat-
budžets nespēs nodrošināt Noteikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.5.5., 
3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punktos paredzēto pabalstu pie-
šķiršanu. Līdz ar to, Noteikumu minēto punktu stāšanās 
spēkā laiks būtu atliekams uz 2012. gada 30. decembri.

Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 3.1.2., 
3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkti spēkā stāša-
nās laika atlikšanu, var radīt situāciju, ka pašvaldība nespēs 
izpildīt Noteikumu minētajos punktos un Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās saistības.

Vienlaicīgi pašvaldība uzskata, ka minēto pabalstu 
piešķiršanas iespēja nākotnē būtu saglabājama. Gadīju-
mā, ja pašvaldības pamatbudžeta stāvoklis nākotnē uzla-
bosies, pašvaldība varētu pārskatīt Noteikumu minēto pun-
ktu stāšanās spēkā laiku.

2. Īss pro-
jekta satura 
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no 
kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos notei-
kumus:

Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009. gada 17. sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Sais-
tošie noteikumi, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo 
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta trešo un ceturto daļu.

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un 
skaidrojums:

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: – atlikt No-
teikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. 
punkta stāšanās spēkā laiku, lai nepieļautu pašvaldībai 
noteikto saistību neizpildi no pašvaldības neatkarīgo ie-
meslu dēļ.

2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteiku-
mu būtību, galvenajiem nosacījumiem:

Saistošo noteikumu būtība: 
1. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir pamatojo-

ties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu un bērna 
vecāka iesniegumu, ja jaundzimušā bērna vismaz vie-
nam no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta līdz bēr-
na piedzimšanai Jēkabpils novada administratīvajā terito-
rijā bija vismaz 12 mēneši un jaundzimušā bērna pamata 
deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā. Ja deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā ir tikai vienam no bērna vecākiem 
- pabalsta apmērs ir LVL 25.00. Ja deklarētā dzīvesvieta 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir abiem bēr-
na vecākiem - pabalsta apmērs ir LVL 50.00.

2. Izteikt Noteikumu 6.4. punktu jaunā redakcijā:
„6.4. Saistošo noteikumu 3.1.2., 3.4.1., 3.5.5., 3.6., 

3.6.1., 3.6.2., 3.6.3. punkts stājas spēkā 2012. gada 30. 
decembrī.”

3. Informāci-
ja par plāno-
to projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā 
prognoze uz pašvaldības budžetu: 

Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašval-
dības budžetu, bet novērš tā samazinājumu un nepieļauj 
negatīvu ietekmi uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35. panta trešās daļas izpildi.

3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepie-
ciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

4. Informāci-
ja par plāno-
to projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdar-
bības vidi 
pašvaldības 
teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo no-
teikumu tiesiskais regulējums:

fi ziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīves-
vietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ne ma-
zāk kā sešus mēnešus.

4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī 
par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jau-

5. Infor-
mācija par 
administratī-
vajām pro-
cedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties sais-
tošo noteikumu piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais 
dienests.

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administra-
tīvās procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdzši-
nējo kārtību.

6. Infor-
mācija par 
konsultā-
cijām ar 
privātperso-
nām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas kon-
sultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – Sociālā 
dienesta klienti;

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – infor-
mācija pašvaldības mājas lapā par aptaujas veikšanu no 
2010. gada 9. novembra līdz 2010. gada 16. novembrim;

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšli-
kumi vai iebildumi:  Priekšlikums: Saglabāt 3.1.1., 3.1.2. 
punktos paredzēto svētku pabalsta piešķiršanu pen-
sijas vecuma personām: vienreizējs pabalsts – LVL 
100,00 apmērā sasniedzot 100 gadu jubileju un pabal-
stu vienu reizi gadā LVL 50,00 apmērā Černobiļas AES 
seku likvidētājiem. 

Saglabāt 3.3. punktā – jaundzimušā bērna dzimša-
nas pabalstu.

Izslēgt 3.3.2. punktu.

nas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību reali-
zēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:

tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un ne-
uzliek jaunus pienākumus.

Veronika Viļmine Leimaņu pag. 
(07.02.1919. – 01.12.2010.)

Antons Brics Zasas pag.
(10.10.1943. – 21.12.2010.) 

Ausma Sniedze Ābeļu pag. 
(04.03.1959. – 27.12.2010.) 

Egons Butkevičs Dunavas pag.
(18.08.1947. – 27.12.2010.) 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!


