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Trešdien, 4. maijā, vienlaikus ar Lat-
vijas Republikas  Neatkarības deklarāci-
jas pasludināšanas svētkiem, Jēkabpils 
novada Ābeļu pagastā notika svinīgs pa-
sākums – Ābeļu sporta zāles atklāšanas 
svētki. 

Ceļš uz šīs zāles izbūvi ir bijis ilgs un 
sarežģīts – projekts uzsākts jau pirms no-
vada izveides, tā realizāciju uzsāka Ābeļu 
pagasta pārvalde priekšsēdētājas Ināras 
Blumbergas vadībā, sadarbojoties ar Ābe-
ļu pamatskolu. Projekts prasīja lielus fi nan-
šu ieguldījumus, tādēļ, izveidojoties nova-
dam, būvniecības darbi ieguva jaunu elpu 
– tika piesaistīti fi nanšu līdzekļi, ko atvēlēja 
citu pagastu pārvaldēs; vislielāko ieguldī-
jumu atvēlēja Kalna pagasta pārvalde, par 
ko ābelieši pateicās īpaši. 

Neraugoties uz ilgstošo būvniecības 
procesu, rezultāts iepriecina visus – „Esam 
ieguvuši lielāko un  modernāko sporta zāli 

Jauna sporta zāle ĀbeļosJaunas dienas – 
laimes dienas

Pēc bargās ziemas saliem, sniegiem un 
tumsas mēs dzīvojam pavasarī un sapņojam par 
vasaru. Kad dabas varenais karuselis sāk griez-
ties straujāk, arī kultūras dzīves veidotājiem un 
atbalstītājiem darba ritums paliek intensīvāks un 
piepildītāks. Bagāts aizvadītais darba cēliens ir bi-
jis kultūras lauciņā. Aizvadītas skates un konkur-
si, kuros piedalījās un labus rezultātus guva mūsu 
amatierkolektīvi – vokālie ansambļi, deju kolektīvi, 
teātri, folkloras kopas. 

Darbīgi bijuši bērnu un jauniešu kolektīvi, se-
nioru kolektīvi, interešu kopas.

Ar skanīgiem, radošas izdomas pilniem kon-
certiem azvadīti divi jubilejas pasākumi – vokāla-
jam ansamblim „Variācija – 5”, jauktajam vokāla-
jam ansamblim „Āre – 10”. Amatierkolektīvi savos 
pagastos snieguši koncertus, iestudētas jaunas 
teātru izrādes.

Aizvadīta novada politiski represēto atmiņu 
pēcpusdiena Dignājā, bet lielākie pasākumi vēl  
priekšā. Pēc  muzeju nakts pasākuma „Jaunas 
dienas – laimes dienas” 14. maijā Tadenavā, 
20. maijā Zasas kultūras namā notiks bērnu un 
jauniešu konkurss-koncerts „Satiksimies Zasā”. 
21. maijā II novada svētki, kuri  pulcēs novada 
iedzīvotājus pie Daugavas visas dienas garu-
mā ar noslēguma koncertu un zaļumballi. 28. 
maijā Ābeļu pagastā jaunas estrādes atklāšana.
Tradicionāli 29. maijā Rubenes parkā bērnu un 
jauniešu svētki „Nāc nākdama vasariņa...” ar  
radošajām darbnīcām, sporta aktivitātēm, cirka 
māksliniekiem un noslēguma koncertu. Un jau 
pēc nepilna mēneša Līgo pasākumi visā novadā 
– ar ugunskuru konkursu, teātra izrādēm, kopīgu 
līgošanu un dančiem. Pēc Jāņiem nāk Pēteri un 
jūlijs klāt. Brīvdabas pasākumi – Rubenes estrādē 
Lielkoncerts „Zvaigžņu mirdzumā” 3. jūlijā, kurā 
piedalīsies daudzi populāri mākslinieki, aktieri, 
„Dzeguzīte” un deju grupa „Dzirnas”. Pirmo reizi 
mūsu  novadā notiks bērnības svētki – 9. jūlijā Ru-
benes parkā. 16. jūlijā Ābeļu pagastā saimnieku 
un saimnieču diena, 22. jūlijā mūzikas festivāls 
„Mazā ziņģe” Rubenes estrādē. Dignājas estrā-
dē amatierteātru saiets „Palaunadžu lustes” – 23. 
jūlijā,  novada sporta svētki un tautas mākslas 
festivāls Zasā 13. augustā. Pop-mūzikas festivāls 
„Zasa – 2011” – augusta beigās.

Lai mums izdodas piepildīta un jauka vasara, 
atpūta kopā ar ģimeni, draugiem, kolēģiem. 

Viss pāriet, – viss, – bet nezūd it nekas,
Un labi darbi atmaksājas visi,
Tik vien ne tev, bet citiem...
  (J. Rainis)

Inta Tomāne

14. maijā no plkst. 18.00 līdz 24.00 
Raiņa bērnības mājās „Tadenavā” notika 
Muzeju nakts pasākums „Jaunas dienas 
– laimes dienas” – pārnovadu ļaužu un 
Rīgas ciemiņu lustīga sadziedāšanās un 
sadancošanās.  Muzeju  nakts pasākums 
mūsu novadā notika pirmo reizi, un, jāat-
zīst, ka tas bija kvalitatīvs un arī apmek-
lētāju netrūka. 

Interesantu un kvalitatīvu kultūras 
programmu nodrošināja mūsu pašu 
novada pašdarbnieki, kuriem, tāpat kā 
mūsu kultūras darba organizatoriem, jā-
izsaka liela pateicība. 

Pasākumā piedalījās  sieviešu vokā-

Muzeju nakts Jēkabpils novadā
lais ansamblis „Variācija” un vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Luste” no Duna-
vas pagasta; sieviešu vokālais ansamblis 
„Kantilēna”, senioru dāmu deju kopa 
„Draiskās peonijas”, bērnu teātra pul-
ciņš „Dadzīši” un folkloras kopa „Kāre” 
no Rubenes pagasta; 9.–12. klašu deju 
kolektīvs „Dzirnupīte” no Zasas pagasta; 
folkloras ansamblis „Dignōjīši” no Dignā-
jas pagasta.

Uzstājās arī viesi – „Visu Latvijai” 
dziedošo jauniešu kopa no Rīgas.

 Vislielāko skatītāju atsaucību izpel-
nījās bērnu teātra pulciņa „Dadzīši”  uz-
vedums „Zaķīšu pirtiņa” .

Jēkabpils novadā,” atklāšanas runā teica 
Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals. 
„Tajā ir iespējams rīkot profesionāla līmeņa 
sacensības gan skolēniem, gan pieaugu-
šajiem.” Gandarījums par jaunajām telpām 

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS



2011. gada 20. maijs2

turpinājums no 1. lpp.

ir gan Ābeļu pagasta aktīvajiem sporta vete-
rāniem, gan skolēniem, kuri par godu zāles 
atklāšanai bija sagatavojuši izstādi un snie-
dza arī koncertu. 

Pēc svinīgas lentas pārgriešanas, kon-
certa un uzrunām jaunajā sporta zālē notika 
draudzības spēle volejbolā. 

„Atliek tikai novēlēt, lai jaunā sporta zāle 
vienmēr būtu sporta mīļotāju pilna!” – šis 
vēlējums izskanēja teju katrā apsveikuma 
runā. Arī ābelieši paši cer, ka zāli aktīvi iz-
mantos gan novada, gan arī Jēkabpils pilsē-
tas iedzīvotāji, jo zāle atrodas tiešā Jēkabpils 
tuvumā. 

Ieva Jātniece

Piektdien, 6.maijā,  mūsu novadā vie-
sojās  no Zemgales reģiona Saeimā ievē-
lētie Zaļo un Zemnieku savienības deputāti 
– Andris Bērziņš, Aivars Dronka un Guntis 
Rozītis, kā arī Veselības ministrijas Valsts 
sekretāre Dagnija Staķe. 

Pirmā tikšanās noritēja Rubenes 
kultūras namā, tās tēmas – pašvaldības 
darbs, kultūras un izglītības jautājumi. Uz 
tikšanos bija ieradušies pārsvarā pagastu 
pārvalžu darbinieki, deputāti, iedzīvotāju 
līdzdalību varēja vēlēties lielāku. Šai sanāk-
smē novada priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
iepazīstināja viesus ar Jēkabpils novadu, 
tā pašvaldības darbību.  Saiemas deputāti, 
kā arī Staķes kundze, savukārt, raksturoja 
savu darbību Saeimā un valdībā.

Tikšanās turpinājās   Dunavas Sabied-
riskajā centrā un Dunavas skolā, pārrunā-
jot izglītības problēmas, kur viesiem nācās 
uzklausīt ne tikai patīkamus vārdus vien. 
Šai tikšanās reizē piedalījās Dunavas sko-
las un pagasta pārvaldes kolektīvi, viesi 
apmeklēja arī mācību stundas skolā. 

Šķiet, sirsnīgākā uzņemšana tika 
sarūpēta  Zasas pagastā, biedrības „No-
skaņa” mājīgajās telpās, kur pulcējās 
„Noskaņas”dalībnieces, Zasas pagasta 
pārvaldes vadītājs, kā arī novada adminis-
trācijas darbinieki.  Zasā tika pārrunātas 
sabiedrisko organizāciju problēmas,  pen-
sionāru stāvoklis, veselības aprūpes un 
sociālie jautājumi. 

 Dienas noslēgumā Biržos notika tik-
šanās ar Satiksmes ministru Uldi Auguli. 

Novadā  viesojas  Saeimas  deputāti

Kopumā par vizītes iespaidiem – vai-
rums novada pārstāvju, kuri tajā pieda-
lījās, tomēr pauda viedokli, ka Saeimas 
deputātiem būtu vēlams tuvāk iepazīties 
ar dzīvi laukos, konkrētām tās problēmām, 
un mazāk jācenšas “eksaminēt” pašvaldī-
bas darbiniekus, kā arī dot vispārējus ie-
teikumus. Tomēr – priecē tas, ka deputāti 
apmekē lauku reģionus arī tajā darbības 
periodā, kad vēlēšanas ir vēl tālu.  
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Projekta „Vidusbaltijas amatniecība“ 
noslēguma konference Zasā

13. maijā mūsu novada Zasā norisi-
nājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas projekta „Amat-
niecības pārrobežu sadarbības tīkls kā 
Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcī-
bas veicinātājs“ noslēguma konference.

Projekta noslēguma konference 
pulcēja kopā visas projektā iesaistītās 
puses: projekta partnerus – pašvaldī-
bas, projekta koordinatorus, Program-
mas Tehniskā Sekretariāta pārstāvjus, 
pārstāvjus no Zemgales plānošanas 
reģiona, kā arī amatniecības centru ko-
ordinatorus. 

Konferenci atklāja Zemgales plāno-
šanas reģiona padomes priekšsēdētājs 
Aivars Okmanis un Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Esam paveikuši tiešām lielu darbu, 
to atzina Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas Apvienotā Teh-
niskā Sekretariāta parstāvji.  

Projekts „Amatniecības pārrobežu 
sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veicinātājs“ ir 
viens no lielākajiem, sarežģītākajiem un 
veiksmīgāk realizētajiem programmas 
ietvaros. 

Projektu uzsāka īstenot 15 projekta 
partneri no Latvijas un Lietuvas, projekta 
laikā notikušas ļoti daudzas aktivitātes –  
pieredzes apmaiņas braucieni, dalība 
starptautiskās tūrisma izstādēs, izdoti 
bukleti un katalogi, kā arī tūrisma mar-
šrutu karte, izveidota amatnieku datu 
bāze, sagatavota attīstības programma 
un rīcības plāns turpmākajiem gadiem...

Līdztekus šīm aktivitātēm, kuras īs-
tenoja visi projekta partneri, savstarpēji 
sadarbojoties, katrs veica vēl daudzus 
darbus atsevišķi. Ir izveidoti 10 amat-
niecības centri, un katram izveidotajam 
amatniecības centram ir savs stāsts.  

Katrs no partneriem prezentēja savu 
veiksmes stāstu, bet Zasieši – vīziju par 
turpmāko amatniecības tīkla veiksmīgu 
darbību.

Noslēdzot konferenci, tās dalībnie-
ki tika aicināti uz amatniecības centru 
„Rūme“, kur tika atvērts keramikas cep-
lis un parādīts un pastāstīts Jēkabpils 
novada Zasas veiksmes stāsts. 

Konferences laikā izskanēja ļoti 
daudz labu vārdu. Daudz pateicības par 
atbalstu un sapratni saņēma Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības prog-
rammas Apvienotais Tehniskais Sekre-
tariāts. 

Viesi īpaši atzīmēja acīmredzamo 

mūsu novada izaugsmi un sakoptību par 
spīti ekonomiskajai krīzei. Tāpat augstu 
tika novērtēts projekta partneru savstar-
pējais komandas darbs. 

Protams, varam lepoties arī ar to, ka 
zasieši tika atzīmēti kā viena no labāka-
jām projekta īstenošanas darba grupām.

Esam gandarīti, ka viens no projekta 
svarīgākajiem notikumiem – brīdis, kad 
visi projekta partneri var atskatīties uz 
paveikto, ir īstenojies pie mums, tepat 
Jēkabpils novada Zasā.

Informāciju par Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmu var 
atrast interneta vietnē www.latlit.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Ei-
ropas Savienības atbalstu. Šīs informā-
cijas saturs ir Zasas pagasta pārvaldes 
atbildība un nepauž Eiropas Savienības 
viedokli.

Daina Sauleviča,
projekta koordinatore
Tālr. + 371 26239304

e-pasts daina.saulevica@gmail.com
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Sestdien, 30. aprīlī, tā-
pat kā visā Latvijā, čakli tal-
kojām arī Jēkabpils novadā. 
Viskuplāk apmeklētā talka 
ir notikusi Zasas parkā, kur 
talkoja gan pagasta pārval-
des, gan biedrību darbinieki 
un iedzīvotāji, gan arī nova-
da administrācija – kopumā 
130 cilvēki.

Nākamā skaita ziņā 
kuplākā talka notikusi Du-
navas pagastā, kur pagasta 
kapsētās un Sudrabkalna 
parkā kopumā strādājuši 120 cilvēki. Duna-
vas pagasta pārvalde talkotājiem sagādāju-
si arī izklaides – Sabiedrisko resursu centrā 
noticis Zolītes turnīrs, par kura rezultātiem 
varam lasīt Indara Mucenieka rakstā. 

Rubenes pagastā aktīvi talkots Rube-
ņu kapos (35 cilvēki)  un Červonkas kapos 
(ap 15 cilvēki), kultūras nama darbinieki 
piedalījušies Rubenes dabas parka sa-
kopšanas darbiņos. Aktīva talka notikusi 
arī Kaldabruņā, kur kopumā talkoja vairāk 
nekā 40 cilvēki.

Daudzviet talkoja Leimaņu pagastā, 
sakopjot gan ceļmalas, gan kapsētas, gan 
Zīmju parku un Bērzgala pamatskolas ap-
kārtni. Šeit talkā piedalījušies 35 cilvēki.

Aizvadīta Lielā Talka Jēkabpils novadā

 Pēc labi padarīta darba Lielajā talkā 
Jēkabpils novada un citu novadu pārstāv-
jiem bija iespēja piedalīties „zolītes” turnīrā 
2011 Dunavā, kuru organizēja Dunavas sa-
biedriskais resursu centrs.

Uz aizraujošo kāršu spēli bija ieradu-
šies 21 dalībnieks no Dunavas, Zasas, Lei-
maņu, Dignājas un Sudrabkalna pagasta. 
Dalībnieki bija dažāda vecuma – sākot no 
20 gadiem līdz pat 65 gadiem.

Sacensības norisinājās pēc turnīru 
sistēmas, notika 12 kārtas, katrā kārtā tika 

Dignājas pagastā visaktīvākie 
talkotāji bija Dignājas pamatskolas 
skolēni un darbinieki, kuri sakopa 
ceļmalas no Dignājas skolas līdz 
Vandāniem, kopumā savācot vairāk 
nekā 40 atkritumu maisus. Vandānu 
centrā sestdien strādāja pagasta 
pārvaldes darbinieki un iedzīvotāji. 

Ceļmalu sakopšanā strādāju-
ši arī Ābeļu pagasta darbinieki un 
iedzīvotāji – kopumā 37 cilvēki. Pa-
veikts ir daudz, un gandarījums par 
sakopto vidi – tiešām liels.

Kalna pagastā lielākā talka notikusi no-
dibinājuma „Mārtiņa Fonds” mājvietā, kur 
strādājuši 50 cilvēki. Citur Kalna pagastā 

– pie Doktorāta, Ķocu kapos un Vagulānu 
kapos strādājuši vairāk nekā 20 cilvēki. 

Ieva Jātniece

„Zolītes” turnīrs 2011
izspēlētas trīs partijas, kur tika noskaidroti 
deviņi labākie pusfinālisti: no Zasa koman-
das Tālis Žinka, Aivars Zariņš, Dunava – Ar-
tis Ķimsis, Uldis Strēlnieks, Arvis Zaharevs-
kis, Andris Aiza, Jānis Aiza un no Dignājas 
– Viesturs Mikulāns, Artis Stolnieks. Devi-
ņiem pusfinālistiem bija jāizspēlē deviņas 
partijas, kur arī noskaidrojās trīs finālisti. 
Finālā spēlēja divpadsmit partijas, bet, tā 
kā norisinājās ļoti vienlīdzīga cīņa, nācās 
spēlēt piecpadsmit partijas. Finālam noslē-
dzoties noskaidrojām labākos „zolmaņus” 

Jēkabpils novadā un 3. vieta Jānim Aizam, 
2. vieta Andrim Aizam, spēcīgākais izrādījās 
Uldis Strēlnieks.

Paldies Dunavas sabiedriskajam resur-
su centram par aktīvu darbību. Lai šis pasā-
kums notiktu, jāpasakās Uldim Strēlniekam 
(galvenais tiesnesis), Jānim Ūbelim (otrais 
tiesnesis) un Astrai Liopai (resursu centra 
koordinatore).

 Jēkabpils novada sporta koordinators 
Indars Mucenieks

7. maijā Dunavas pagasta Sudrab-
kalnā notika spiningošanas sacensības 
„Sudrabkalna līdaka”. Tās organizē Modris 
Dzenis, un sacensības veltītas viņa tēva 
Jāņa Dzeņa piemiņai. Sacensības notiek 
jau otro gadu pēc kārtas, tas būs tradicio-
nāls pasākums. 7. maijā no 6.30 pulcējās 
ap divdesmit dalībnieku. Organizatori bija 
sarūpējuši gan balvas, gan kopīgu zivju zu-
pas vārīšanu. Diplomus saņēma visi dalīb-
nieki. Ceļojošo kausu šogad izcīnīja Jānis 
Ūbelis, otrā vieta – Egīlam Urpenam, tre-
šā – Arnoldam Vārslavānam. Uzvarētājiem 
bija sagatavotas arī medaļas un speciālas 
balvas.

Spiningošanas sacensības Sudrabkalnā
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Turpinot sadaļu par pašvaldības dar-
bību, šajā numurā publicējam informāciju 
par pagastu pārvalžu vadītāju funkcijām. 
Tās noteiktas Jēkabpils novada Pagastu 
pārvalžu nolikumos, un faktiski ir vienā-
das visos pagastos:

7. Pagasta pārvaldes darbu organizē 
un vada pagasta pārvaldes vadītājs (turp-
māk – pārvaldes vadītājs), kuru pieņem 
darbā un atbrīvo no darba ar Domes lē-
mumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz dar-
ba līguma pamata.

8. Pārvaldes vadītājs:
8.1. vada, plāno, organizē un no-

drošina pārvaldes darbu, ir personīgi 
atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību 
un kompetences jautājumu izpildi, kā arī 
atbild par pagasta pārvaldē ietilpstošo 
pašvaldības institūciju darba organizēša-
nu un pašvaldības struktūrvienību noliku-
mu apstiprināšanu novada pašvaldības 
domē;

8.2. atbild par pagasta pārvaldē 
sniegto pašvaldības pakalpojumu un in-
formācijas pieejamību, kā arī organizē ie-
dzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai 
kompetencei izskata iesniegumus un sū-
dzības, kā arī atbild par informācijas apriti 
starp pagasta pārvaldi un citām pašvaldī-
bas institūcijām;

8.3. nodrošina pagasta pārvaldēm 
nodoto pašvaldības īpašuma apsaimnie-
košanu; Domes noteiktajā kārtībā rīkojas 

Pašvaldības darbība
ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiāla-
jiem resursiem un piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem;

8.4. attiecībā uz atbilstoša pagas-
ta teritoriju koordinē sadarbību ar valsts 
dienestiem, piem. Nodarbinātības valsts 
aģentūru, Valsts probācijas dienestu;

8.5 iesniedz lēmumu projektus Do-
mes priekšsēdētājam, saskaņojot ar paš-
valdības izpilddirektoru;

8.6. iesniedz pašvaldības izpilddirek-
toram tālākai virzīšanai ikgadējo pārval-
des funkcionēšanai nepieciešamo finanšu 
līdzekļu pieprasījumu;

8.7. pēc Domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka vai deputātu pie-
prasījuma sniedz ziņojumus Domei par 
pārvaldes darbu;

8.8. uz Domes pilnvarojuma pamata 
slēdz līgumus, pārstāv pārvaldi valsts pār-
valdes institūcijās, attiecībās ar fiziskām 
vai juridiskām personām;

8.9. iesniedz pašvaldības izpilddirek-
toram apstiprināšanai pagasta pārvaldes 
nepieciešamo štatu sarakstu piešķirtā 
algu fonda ietvaros;

8.10. pieņem darbā un atbrīvo no 
darba pārvaldes darbiniekus atbilstoši no-
vada pašvaldības izpilddirektora apstipri-
nātajam pagasta pārvaldes štatu saraks-
tam, nosaka pārvaldes darbinieku darba 
pienākumus;

8.11. Domes noteiktajā termiņā un 

kārtībā iesniedz izpilddirektoram informā-
ciju, kas nepieciešama pašvaldības gada 
publiskā pārskata sagatavošanai;

8.12. nepieciešamības gadījumā in-
formē pašvaldības domi par pagasta pār-
valdes kompetences jautājumu izpildi;

8.13. reizi gadā iesniedz pašvaldības 
domei apstiprināšanai pagasta pārvaldes 
darbības gada plānu un atskaiti par ie-
priekšējā gada darbības plāna izpildi;

8.14. savas kompetences ietvaros 
sniedz organizatorisku atbalstu vai ko-
ordinē to domes darbinieku darbību, 
kuriem ir darba līgums ar domes decen-
tralizētu institūciju pagasta pārvaldes 
teritorijā.

Pārvaldes vadītājs nedrīkst būt attie-
cīgās novada pašvaldības domes depu-
tāts.

9. Vadītāja atvaļinājuma vai viņa 
ilgstošas prombūtnes laikā pagasta pār-
valdes darbu vada un organizē pašvaldī-
bas izpilddirektora ar rīkojumu nozīmēta 
amatpersona.

10. Pārvaldes darbinieku amatu sa-
rakstu nosaka darba apjoms, kas izriet 
no likuma „Par pašvaldībām”, novada 
pašvaldības nolikuma un šajā nolikumā 
noteiktajiem pagasta pārvaldes pienāku-
miem.

11. Pārvaldes darbinieku kompetenci 
nosaka pārvaldes vadītāja apstiprinātajos 
amata aprakstos.

Kad būs nosvinēti novada svētki, 
pašvaldībā rosība nerims, jo ieradīsies 
40 pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm. 
Ikvienu varētu interesēt, kāds pasākums 
pulcēs pārstāvjus no Spānijas, Lielbritāni-
jas, Turcijas un Somijas. Jēkabpils nova-
da pašvaldība ir koordinējošais partneris 
Mūžizglītības programmas Grundtvig 
apakšprogrammas projektā „Comtour” 
un laikā no 24. līdz 28. maijam organizē 
projekta sanāksmi. Iepriekšējā sanāksme 
notika 2010. gada septembrī Spānijas pi-
lētā Palencijā, kur mūsu pašvaldību pār-
stāvēja seši dalībnieki. Tātad šoreiz mūsu 
kārta uzņemt viesus, iepazīstināt tos ar 
Latviju, mūsu novadu, organizēt pasāku-
mus, tikšanās ar cilvēkiem.  Projekta īste-
nošanas komanda pie šī darba jau strādā 
kopš pagājušā gada novembra. Laiks ir 
paskrējis ātri un nu jau pasākums ir klāt. 
Dalībnieku darba kārtība ir pasākumiem 
piesātināta un saplānota tā, lai mūsu cil-
vēki ir ne tikai viesu uzņēmēji, bet gan lai 
daudziem būtu iespēja parunāties, ap-

Mūžizglītības projekta sanāksmē pulcēsies 40 dalībnieki 
no vairākām Eiropas valstīm

mainīties ar pieredzi, dibināt kontaktus. 
Sazināšanās valoda projekta dalībnie-
kiem ir angļu valoda, tātad ir iespēja pie-
lietot svešvalodu zināšanas. 

Plānotā darba kārtība: 24. maijs –
dalībnieku iepazīšanās ar Rīgu, Siguldu, 
ierašanās Jēkabpilī. 25. maijs – sanāk-
smes atklāšana Leimaņu pagastā, iepazī-
šanās ar Latvju zīmju parku pie Leimaņu 
TN, iepazīšanās ar Zasas pagastu – par-
ka, amatniecības centra, kultūras nama 
apmeklējums, iepazīšanās ar Dunavas 
pagastu. 26.maijs – iepazīšanās ar Sēliju 
Latvijā un Lietuvā, brauciens uz Rokišķu 
pilsētu. 27. maijs – diena Rubeņu pagas-
tā. Plkst. 12.00 starptautiska mūžizglītības 
konference „Kā zināt, ko un kā darīt?”. 
Ikviens laipni aicināts piedalīties konfe-
rencē. Pēc konferences projekta partne-
ru iepazīstināšana ar Rubenes pagastu, 
vakarā pašdarbnieku koncerts, projekta 
sanāksmes noslēguma pasākums. 28. 
maijs – izbraukšana no Jēkabpils uz Rīgu.

Ko dalībniekiem dod šādu projektu 

īstenošana? Vispirms, manuprāt, pasaules 
iepazīšanu, redzesloka paplašināšanu un 
apziņu, ka mēs neesam pasaules centrs, 
bet gan tās daļa. Tajā pašā laikā, tiekoties 
ar citu valstu pārstāvjiem un komunicējot 
svešvalodā, bagātināmies paši, iepazīsti-
nām viesus ar savu zemi, tradīcijām, kul-
tūrvēsturiskajām vērtībām.  Mums ir ar ko 
lepoties un par ko stāstīt citiem, tikai jāpa-
domā, kā to atraktīvāk izdarīt. Projekta īste-
nošanas komanda – A. Vanags, A. Boluža, 
B. Vaivode, I. Tomāne sanāksmes organi-
zēšanā iesaista pagastu pārstāvjus un ir 
svarīgi, lai līdzdarbotos iespējami plašāks 
cilvēku loks, kā rezultātā visi iegūsim jaunu 
pieredzi un veicināsim mūsu pašvaldības 
atpazīstamību. Ar projekta aktivitātēm at-
balstām vietējos uzņēmējus, jo viesu ēdi-
nāšanu un vadāšanu plānots uzticēt mūsu 
pakalpojumu sniedzējiem. Projekta mērķis 
ir atbalstīt uzņēmējdarbību caur tūrismu un 
šī ir laba iespēja, ko arī izmantosim.  

G. Dimitrijeva, 
projekta koordinatore  
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pieredzes apguvei un ārzemju kolēģu darba 
iepazīšanai. Vizīte var tikt īstenota pateicoties 
Eiropas Sociālā fonda finansējumam un Kau-
havas kolēģu atsaucībai, īpašu paldies pelnī-
jis Tuomo Lehtiniemi, ar kuru tiek saskaņotas 
darba programmas detaļas un notiek regulā-
ra sarakste. Visi brauciena izdevumi tiek segti 
no projekta budžeta. Ar vizītes rezultātiem un 
projekta sasniegumiem ikviens varēs iepazī-
ties projekta noslēguma konferencē šā gada 
1. jūlijā. Vēl tiks organizētas vismaz divas vi-
deosanāksmes, un es atkārtoti aicinu iedzīvo-
tājiem ierosināt videosanāksmju tēmas, zva-
not 26625480 vai izsakot savus priekšlikumus 
pagastu pārvaldēs. Uz tikšanos projekta nos-
lēguma konferencē, kurā runāsim par iegūto 
pieredzi, uzklausīsim profesionāļu viedokļus, 
projekta dalībnieku atziņas. 

Turpinās projekta „Būvinženiera pie-
saiste Jēkabpils novada pašvaldībā”, vie-
nošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/013 
īstenošana. Par piesaistītā būvinženiera 
Sandra Dimanta darbu 
esam iedzīvotājus informē-
juši jau vairākkārt iepriekš. 
Laika gaitā ir apstiprinājies 
fakts, ka šāds speciālists 
pašvaldībā ir vajadzīgs, jo 
nemitīgi saskaramies ar 
būvdarbiem. Neatkarīgi no 
tā, vai jāplāno nopietni re-
konstrukcijas darbi vai jāveic jumta seguma 
atjaunošanas darbus, nepieciešams profe-
sionālis ar attiecīgām kompetencēm. Mūsu 
būvinženieris paralēli darbam pašvaldībā arī 
turpina izglītoties Rīgas Tehniskajā universi-
tātē. Arī projekta budžetā ir paredzēti līdzekļi 

Salaveča veltes izdalītas…

Projekta „Inova-
tīvu pasākumu īs-
tenošana Jēkabpils 
novada pašvaldībā 
publisko pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošanai”, vienošanās 
Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017/17 īste-
nošana lēnām tuvojas noslēgumam. Darbs, 
ko uzsākām pagājušā gada septembrī, tur-
pināsies līdz šā gada 31. jūlijam. Nu jau vai-
rākas aktivitātes – pašvaldības nodrošināto 
pakalpojumu iedzīvotājiem kvalitātes uzla-
bošanas plāna izstrāde, iedzīvotāju aptauja, 
pašvaldības darbinieku apmācības ir pabeig-
tas, bet joprojām turpinās jauno tehnoloģiju 
pielietošana, nodrošinot videosaziņu starp 
iedzīvotājiem, speciālistiem, deputātiem. 
Projekta ietvaros ir izveidots buklets ar apko-
potu koncentrētu informāciju par pašvaldību. 
Tajā iedzīvotāji varēs atrast nepieciešamos 
kontaktus, lai sazinātos ar speciālistiem, die-
nestiem, risinot sev aktuālus jautājumus ik-
dienā vai ārkārtas situācijās. Jūnija sākumā 
projekta ietvaros pieci pašvaldības speciālisti 
– R. Rubina, I. Gusāre, A. Vanags, G. Dimitri-
jeva, A. Baltaruņķis dosies pieredzes apmai-
ņas vizītē uz Kauhavas pašvaldību Somijā. 
Brauciena dalībnieki tiksies ar speciālistiem 
un apmeklēs vairākas iestādes. Esam saņē-
muši partneru piedāvāto darba programmu 
un ar gandarījumu gribu atzīmēt, ka uzņe-
mošā puse mūsu divu dienu darba vizītei ir 
saplānojusi intensīvu programmu. Sākumā 
ar mums tiksies pašvaldības vadītājs Harri 
Mattila, tad iepazīsimies ar Somijas Uzņē-
mējdarbības vadības institūta prezentācijām, 
savukārt otrā diena paredzēta praktiskai 

Aktualitātes Eiropas Sociālā fonda 
līdzfinansēto projektu ietvaros 

jaunā speciālista tālākizglītībai. Ir noslēgts 
līgums ar SIA „ Firma L4” par apmācību kur-
sa organizēšanu ar būvniecību saistītā jomā, 
apmācības jāpabeidz līdz 2011. gada 30. 
jūnijam. Kā atzīst S. Dimants, iegūtās zināša-
nas ir noderīgas un nekavējoties tiek pielie-
totas veicot darba pienākumus. No projekta 
budžeta tiek maksāta būvinženiera alga un 
nomāta datortehnika speciālista darba vie-
tas aprīkošanai. Projekta īstenošanas laiks 
24 mēneši. Kopējais projekta budžets 15 
822 Ls, Eiropas Savienības līdzfinansējums 
100% apjomā.

Īpaši aktuāla pašvaldībā ir projekta „Jē-
kabpils novada pašvaldības attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai 
un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīs-
tībai”, Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/004 
īstenošana, jo tajā plānotās aktivitātes ir divu 
svarīgu dokumentu – Attīstības programmas 
un Teritorijas plānojuma izstrāde. Šobrīd 
notiek Attīstības programmas stratēģiskās 
daļas, rīcības plāna, attīstības programmas 
ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde. Pa-
kalpojumu nodrošina SIA „Reģionālie pro-
jekti”. Darba grafiks ir intensīvs, jo saskaņā 
ar aktivitāšu plānu, šo aktivitāti jāpabeidz 
līdz 31. jūlijam. Jūnijā plānots organizēt sa-
biedriskās apspriešanas sanāksmes, kuras 
paredzētas katrā pagastā, lai iedzīvotājiem 
nodrošinātu pieejamību apspriešanas pro-
cesam. Aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un 
sekot informācijai par sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmēm pagastos. 

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja 
G. Dimitrijeva

Sakārtos ūdens-
saimniecību Duna-
vas un Rubeņu cie-
mos 

Dunavas un Rubenes pagastos tiek 
īstenoti Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansētie projekti „Ūdenssaimniecības 
attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā” 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021 un 
„Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pa-
gasta Rubenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/008/020. Projektu ietvaros notiek 
projektēšana paredzētajiem būvniecības 
darbiem. Dunavas pagastā projektēšanu 
un būvdarbus veic SIA „Ošukalns celtnie-
cība”, noslēgtā līguma summa ir 78989,75 
Ls, savukārt Rubeņu pagastā tehniskā pro-
jekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes 
pagasta Rubeņu ciemā” izstrādi veic SIA 
„Bels”, noslēgtā līguma summa ir 2790,00 
Ls. Projekti tiek īstenoti Eiropas Reģionālās 

Projekti turpinās
attīstības fonda programmā, 
„Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība apdzī-
votās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”, ERAF līdz-

finansē 85% no attiecināmajām izmaksām, 
15% pašu līdzfinansējums.

Pasākumi satiksmes dro-
šības uzlabošanā

3.2.1.3.1. apakšaktivitātē „Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas” tiek īstenots projekts „Velo–gājēju ce-
liņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai 
Rubeņu ciemā”. Ir noslēgts līgums ar SIA „Bū-
tība” par būvdarbu veikšanu, līguma summa 
89807,85 Ls. Projekta ietvaros tiks izbūvēts 
apvienotais velosipēdistu un gājēju celiņš 
Rubeņu ciemā gandrīz visas apdzīvotās vie-
tas garumā gar valsts autoceļu P72 „Ilūkste 
– Bebrene – Birži”. Projektā arī paredzēta ie-
las apgaismojuma izbūve, apgaismotu gājēju 

pāreju izveidošana, nobrauktuvju renovācija 
un pielāgošana invalīdu vajadzībām, ceļazīmju 
un aizsargbarjeru uzstādīšana, horizontālo ap-
zīmējumu ieklāšana. 2011. gada 1. aprīlī tika iz-
sludināts iepirkums Velo-gājēju celiņa izbūvei.

2011. gada 18. aprīlī iepirkumu komisija 
pieņēma lēmumu apstiprināt par būvniecības 
līguma izpildītāju SIA „Būtība” – piedāvājuma 
summa 89807,85 Ls bez PVN.

Pavisam bija pieteikušies 5 pretendenti- 
SIA „Būtība”, SIA  „Belmast būve”, SIA „Aļņi 
AS”, SIA „Latvijas Energoceltnieks”un SIA 
„Ošukalns celtniecība”. SIA „Būtībā” piedāvā-
juma cena bija viszemākā .

Darbus paredzēts uzsākt  01.06.2011.
Darbus paredzēts pabeigt 4 mēnešu laikā no 
līguma parakstīšanas dienas.

Projekta plānotais budžets 118499,07 Ls, 
no kura 84% līdzfinansē Eiropas Savienība, 3% 
Latvijas valsts, 13% Jēkabpils novada pašval-
dība.  Informāciju apkopoja 

G. Dimitrijeva un I. Daņiļeviča 
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Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēti 
MK noteikumi Nr. 344 „Kārtība, kādā no ak-
cīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), 
ko izmanto lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrā-
dei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā 
kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes 
apstrādei zem zivju dīķiem”, kas stājas spēkā 
2011. gada 11. maijā.

Kas var saņemt atbrīvojumu?
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs 

akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas 
iegādei saņem:

par tādas lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes platības apstrādāšanu (izņemot 
platības, kurās aug tādas īscirtmeta atvasāju 
sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix 
spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņpro-
sa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Pha-
laris arundinacea L.)), kura attiecīgajā gadā 
pēc stāvokļa uz kārtējā gada 15. jūniju ir dek-
larēta un apstiprināta vienotā platības maksā-
juma saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām 
pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem 
ilggadīgajiem zālājiem. Atbrīvojumu dīzeļdeg-
vielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu 
un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zā-
lāju apstrādāšanu saņem lauksaimniecības 
produkcijas ražotājs, kas reģistrējies Lauk-
saimniecības datu centrā kā dzīvnieku barī-
bas primārais ražotājs;

par tādas meža vai purva zemes platības 

2011. gada 11. 
maijā novada domes 
priekšsēdētājs E. Meņ-
ķis parakstīja trīspusē-
ju līgumu starp Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
triju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vi-
des investīciju fonds” un Jēkabpils novada 
pašvaldību par projekta „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils no-
vada pašvaldības ēkās – Rubeņu pirmssko-

2011. gada pirmajos četros mēnešos ir 
izlietoti 38% no plānotajiem līdzekļiem sociā-
lajai palīdzībai.

No 2011. gada sākuma līdz 1. maijam 
sociālajā dienestā  ir pieņemti un izskatīti 478 
iesniegumi un pieņemti lēmumi. Trūcīgas per-
sonas pēc ienākumu un materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas ir tiesīgas saņemt:

1.  pabalstu garantētā minimālā ienāku-
ma (GMI) nodrošināšanai;

2. dzīvokļa pabalstu īres un komunālo pa-
kalpojumu segšanai, kā arī kurināmā iegādei; 

3. AS „Latvenergo”dāvanu kartes 500 kW 
– LVL 37,15 apmērā segšanai;

4. izziņu par atvieglojumu saņemšanu 
ārstniecības pakalpojumiem un kompensēja-
mo medikamentu iegādei.

Mūsu novadā ir izstrādāti un Valsts Re-
ģionālajā un Vides ministrijā apstiprināti sais-

las mācību iestādē un Zasas pagasta pār-
valdes administratīvajā ēkā” Nr. KPFI 7/10 
ieviešanu. 

Projekta īstenošanas rezultātā jāsa-
sniedz sekojoši rezultāti: 

- oglekļa dioksīda emisiju samazinā-
juma efektivitātes rādītājs, kas raksturo 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu 
attiecībā pret Projektam pieprasīto Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 
nav mazāks par 0,511 kgCO2/Ls gadā;

- oglekļa dioksīda emisijas samazinā-
jums nav mazāks par 103,16 tonnas CO2 
gadā;

- siltumenerģijas patēriņš apkurei ne-
pārsniedz 43,06 kWh/m2 gadā.

Projekta īstenošanas termiņš ir 13 mē-
neši. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 
LVL 259 261,60. Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzekļi ir 85% no projekta attie-
cināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 
201 880,37.

Lauksaimniekiem un uzņēmējiem
apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mel-
lenes un kas ir lauksaimniecības produkcijas 
ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina 
zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma 
kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai 
nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) 
un Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta 
izziņa par meža vai purva zemes platības ap-
strādāšanu;

par tādas zemes platības apstrādāšanu 
zem zivju dīķiem, kur audzē zivis, ja tā ir vis-
maz 20 hektāru liela un ir lauksaimniecības 
produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, 
ko apliecina zemesgrāmatas apliecības ko-
pija vai līguma kopija par platības pastāvīgu 
lietošanu vai nomu (vismaz kārtējā saimnie-
ciskajā gadā).

Ieņēmumu nosacījums, lai saņemtu 
atbrīvojumu:

akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdeg-
vielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājs par to kārtējā gada 
atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru 
skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu 
zem zivju dīķiem, par kuriem atbilstoši VID 
iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai 
uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo no-
slēgto gadu ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražo-
šanas ir vismaz 200 latu no hektāra (neieskai-
tot saņemto valsts un ES atbalstu).

2011./2012. saimnieciskajā gadā pra-

sību par minimālajiem ieņēmumiem nepie-
mēro: 

tām zemes platībām, kuras lauksaimnie-
cības produkcijas ražotājs ir deklarējis papil-
dus vienotā platības maksājuma saņemšanai 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts 
un ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai 
tiešā atbalsta shēmas ietvaros salīdzinājumā 
ar iepriekšējo pieteikšanas periodu;

ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs 
ir uzsācis saimniecisko darbību un reģistrē-
jies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu 
dienestā laikposmā no 2010. gada 1. aprīļa 
līdz 2011. gada 31. martam, kā arī ja 2011. 
gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma 
saņemšanai;

minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2010. 
gadā saņemto Eiropas Savienības atbalsta 
maksājumu pasākumu „Agrovide” un „Agro-
vides maksājumi” apakšpasākumos (izņemot 
apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnie-
ku ģenētisko resursu saglabāšana”).

Kad jāpiesakās?
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvoju-

mu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības 
produkcijas ražotājs katru gadu no 10. maija 
līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta die-
nesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 
iesniegumu.

Pilnībā noteikumi lasāmi šeit: http://www.
likumi.lv/doc.php?id=229769

Jēkabpils novada sociālā dienesta darbība 2011. gada 1. ceturksnī
tošie noteikumi par līdzdarbības pienākumu 
veidiem, saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils 
novadā. Ir dažādi līdzdarbības pienākumu vei-
di, kas ir aktuāli un vienādi nozīmīgi slēdzot 
vienošanos par līdzdarbību saņemot pabalstu 
garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodro-
šināšanai un citus sociālās palīdzības pabal-
stus. Tiek izvērtēta katra pilngadīgās personas 
līdzdarbības iespējas un problēmas, jo katrs 
gadījums ir individuāli vērtējams. Izstrādājot 
noteikumus, īpašu vērību vēlamies pievērst, 
lai mūsu novada iedzīvotāji paši aktīvi darbo-
tos jomās, kas neprasa lielus papildus līdzek-
ļus, bet sniegtu gandarījumu. Tas attiecas uz 
punktiem par savas apkārtējās dzīves vietas 
sakopšanu un tīrības uzturēšanu, kā arī soci-
ālo prasmju attīstību un esošo saglabāšanu. 
Tā kā mēs esam tipiska lauku pašvaldība, 
varam nodrošināt, lai ikvienai ģimenei būtu 

iespēja pārvaldē prasīt ierādīt zemes platību 
un saviem spēkiem iekopt savu piemājas ze-
mes dārziņu, lai izaudzētu veselīgu ikdienas 
pārtiku ģimenei (sīpollokus, dilles, burkānus, 
gurķus u.c.), kā arī iesaistīt savus bērnus ik-
dienas pienākumu veikšanā. Sociālā dienesta 
darbinieki sekos, lai vienošanās par līdzdarbī-
bu tiktu sekmīgi pildīta. 

Vēlreiz vēlos atgādināt Jēkabpils novada 
iedzīvotājiem! Lūdzu izmantojiet atviegloju-
mus, ko uz šo brīdi piedāvā iedzīvotājiem ar 
ierobežotiem ienākumiem – AS „Latvenergo” 
dāvinājums, sociālā dienesta izsniegtas izzi-
ņas par atvieglojumiem ārstniecības iestādēs 
un kompensējamo medikamentu iegādei.

Visām Jēkabpils novada ģimenēm, per-
sonām vēlu možu, darbīgu pavasari! 

Ar cieņu sociālā dienesta vadītāja 
R. Rubina
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I. Vispārīgie jautājumi
1 Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas, pieprasot un 

saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā, līdzdarbojas 
savu sociālo problēmu risināšanā un pelnīt spējas uzlabo-
šanā.

2 Līdzdarbības pienākumu mērķis ir nodrošināt savu sociālo 
tiesību (t. sk. tiesību uz sociālo palīdzību) īstenošanu un 
iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un situācijas uzla-
bošanā.

3 Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālā dienesta  dar-
biniekam vienojoties ar klientu. Vienošanos par līdzdarbības 
pienākumu pildīšanu noslēdz Ministru kabineta  noteiktajā 
kārtībā ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, par kuru pil-
dīšanu klients parakstās. 

4 No līdzdarbības pienākumu veikšanas var tikt atbrīvoti pen-
sionāri un personas ar invaliditāti, kā arī jaunieši līdz 24 
gada vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo izglītību, vidējo 
profesionālo vai augstāko izglītību dienas nodaļā.

5 No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbī-
bas pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu 
invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai traucē stāties 
darba attiecībās un gūt cita veida likumīgu ienākumu no 
darba.

II. Līdzdarbības pienākumu veidi
6 Patiesu ziņu sniegšana (atbilstoši likuma „Par sociālo dro-

šību” 26. pantam un Sociālās palīdzības un sociālo pakal-
pojuma likuma 5. pantam) un nepieciešamo formalitāšu 
sakārtošana.

7 Personīga ierašanās sociālajā dienestā  pēc vienošanās (at-
bilstoši likuma „Par sociālo drošību” 27. pantam).

8 Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai (atbilstoši likuma 
„Par sociālo drošību” 28. pantam), kā arī pakļaušanās ārstē-
šanai un atveseļošanās pasākumiem (atbilstoši likuma „Par 
sociālo drošību” 29. pantam):

8.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai sevi aprūpēt 
nespējīgam ģimenes loceklim;

8.2. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās 
un konsultēšanās ar speciālistiem atkarību problēmas ga-
dījumos.

9 Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos (atbil-
stoši likuma „Par sociālo drošību” 30. pantam):

9.1. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības 
saņemšanas laiku, regulāri apmeklējot NVA un pildot indi-
viduālā nodarbinātības veicināšanas plāna pasākumus;

9.2. NVA rīkoto apmācību un pārkvalificēšanās kursu apmek-
lēšana;

9.3. iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos 
darba un sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai;

9.4. aktīva iesaistīšanās īslaicīgos vai gadījuma darbos;
9.5. piedalīšanās pašvaldības teritorijas labiekārtošanas dar-

bos, talkās un citos sabiedriski derīgos darbos. 
10 Personai, kas pretendē uz pašvaldības sociālo palīdzību, ir 

jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba 
tirgū:

10.1. obligātās pamatskolas izglītības iegūšana jauniešiem;

10.2. mācību uzsākšana profesionālās izglītības iestādēs jaunie-
šiem, kuriem ir tikai pamatskolas vai vidusskolas izglītība;

10.3. sociālo prasmju mācīšanās pašaprūpes, bērna aprūpes 
nodrošināšanai, darba iemaņu trenēšanai, piedaloties paš-
valdības, nevalstisko organizāciju, sabiedrisko organizāci-
ju un citu fondu rīkotajos projektos.

11 Personām (ģimenēm), kurām ir nepilngadīgi bērni, jānodro-
šina viņu pilnvērtīga izglītošana, kā arī jāveic visas darbības, 
lai nodrošinātu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu:

11.1. skolas apmeklēšanas un sekmības nodrošināšana bēr-
niem, regulāra bērnu un vecāku sadarbība ar skolas spe-
ciālistiem un klases audzinātāju;

11.2. bērnam sniegto ārpusģimenes  aprūpes pakalpojumu ap-
maksāšana  un sadarbošanās ar sociālajiem darbiniekiem 
par iespējamo bērnu atgriešanos ģimenē vecākiem, ku-
riem ir pārtrauktas aprūpes tiesības;

11.3. uzturlīdzekļu pieprasīšana tiesā vai Uzturlīdzekļu garantiju 
fondā savā aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem 
no viņu likumiskajiem apgādniekiem;

11.4. bērna pusdienu apmaksāšana skolā vai pirmsskolas izglī-
tības iestādē.

12 Personai (ģimenei) jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu savu 
materiālo situāciju:

12.1. tīrības un kārtības uzturēšana savā mājoklī un tā apkārtnē;
12.2. iekopt un uzturēt kārtībā piemājas zemi vai mazdārziņu, 

t.i., atsevišķi dzīvojošai personai vai ģimenei ir jābūt nodro-
šinātai ar pārtikai nepieciešamajiem dārzeņiem, dārziņam 
jābūt iekoptam, izravētam, rudenī ražai novāktai, racionāli 
izmantotai – konservu sagatavošana, atbilstoši uzglabāta;

12.3. rakstiski vienoties ar citu zemes īpašnieku par sadarbību un 
norēķiniem natūrā par dārzeņu izaudzēšanu un ražas racio-
nālu izmantošanu – konservēšana, atbilstoša uzglabāšana;

12.4. neveidotu ļaunprātīgus parādus par īres un komunālajiem 
pakalpojumiem, saņemto gāzi un elektrību:

12.5. izmantot iespēju gūt visus ienākumus no valsts sociālās 
drošības sistēmas, kas klientam pienākas (pensija, medi-
cīniskā aprūpe, rehabilitācija u.tml.);

12.6. sociālās palīdzības izmantošana atbilstoši pieprasītajam 
un paredzētajam mērķim, par ko sociālais darbinieks var 
pārliecināties, pārbaudot ģimeni vai pieprasot finanšu no-
rēķinu dokumentus.

III. Noslēguma jautājumi
13 Vienošanās līgums par līdzdarbības pienākumu veikšanu 

tiek slēgts  ar katru pilngadīgo   sociālās palīdzības piepra-
sītāju, individuāli nosakot katras personas pienākumus.

14 Mēneša laikā pēc vienošanās līguma noslēgšanas, sociālā 
dienesta  darbinieks pārbauda, kā tiek veikta vienošanās un 
līdzdarbības nepildīšanas gadījumā pabalsta izmaksa par 
pilngadīgajām personām tiek pārtraukta.

15 Ja pastāv pamatotas bažas, uz aizdomu pamata vai saņe-
mot informāciju, ka vecāki bērnam paredzēto pabalsta daļu  
izmanto citiem mērķiem, sociālā dienesta darbinieks var 
pieprasīt dokumentāli apliecinošu informāciju (tirdzniecības 
vietas izsniegtu čeku ) par izlietoto pabalstu.

16 Pabalstu iespējams izmaksāt arī natūrā.

Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 24.03.2011. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 5,52.§ Pielikums Nr.1)

Par līdzdarbības pienākumu veidiem,
saņemot sociālo palīdzību Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 44. panta 4. punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta  trešo daļu
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Pasākums Leimaņu bibliotēkā

Ābeļu pamatskola – cienījama jubilāre
2010./2011. mācību gadā Ābeļu pa-

matskola sāka dzīvot savā 170. jubilejas 
gadā. Skolas bijušie absolventi ar nepa-
cietību gaida skolas jubilejas svinības – 
salidojumu, kurš notiks 28. maijā.

Sākoties šim mācību gadam, mēs, 
skolas kolektīvs, jau dzīvojām simtsep-
tiņdesmitgades noskaņās. Visi pasākumi 
skolā ritēja zem šīs jubilejas zīmes – gan 
1. septembris, gan Skolotāju diena. Sko-
lotāju dienā skola ciemos aicināja bijušos 
pedagogus. Viņus sagaidīja skolēni ar 
svētku koncertu. Interesanti bija tas, ka 
bijušie skolotāji varēja vadīt stundas vai 
piedalīties tagadējo kolēģu stundās. Šo 
iespēju izmantoja skolotāja Ausma Bērzi-
ņa 5. klasē, stāstot par savu laiku Ābeļu 
skolā. Bijusī direktore Ņina Pūcīte pieda-
lījās bioloģijas stundā pie 9. klases. Citi 
skolotāji pa to laiku apmeklēja savu bijušo 
kolēģu atdusas vietas Ābeļu kapos. Pēc 
tam visi varēja vērot atklātās stundas infor-
mātikā un mūzikā. Dienas noslēgums bija 
atmiņu pēcpusdiena pie launaga galda.

Zem jubilejas zīmes pagāja arī Mi-
ķeļdienas tirgus un Mārtiņdienas labumu 
izsole. Bet visvienotākie mēs jutāmies 
Latvijas 92. jubilejā, kad katra klase, 
katrs audzēknis bija uz skatuves un savā 
priekšnesumā apliecināja, ar ko lepojas, 
dzīvojot Latvijā. 1. klase lepojās ar Latvi-
jas simboliem un savas audzinātājas Ievas 
Lāčplēses solodziedājumu, 2. klase lepo-
jās ar Latvijas kultūru, 3. klase – ar latviešu 
ēdieniem, 4. klase – ar dabu un gadalai-

kiem, 5. klase – ar Latvijas personībām, 
6. klase – ar sasniegumiem, 7. klase – ar 
galvaspilsētu, 8. klase – ar rūpniecību un 
zīmoliem, 9. klase lepojās ar tautas tradī-
cijām.

Arī decembrī, gaidot Ziemassvētkus, 
domājām par skolu. Posām to svētku rotā. 
Tam kalpoja Adventes vainagu, enģeļu, 
apsveikumu, sniegavīru darbnīcas. Skola 
šajā laikā visus aicināja piedalīties labda-
rības akcijā No sirds uz sirdi. Ziemassvēt-
ku koncertā varēja noskaidrot, kā svētkus 
mūsu skolā svin bērni, vecāki, skolotāji un 
pat skolas lietas.

Ziemas mēneši aizritēja, piedaloties 
mācību priekšmetu olimpiādēs un dažā-
dos konkursos. Skolas konkursi bija veltīti 
gada jubilārei – skolas logo un domrakstu 
konkurss „Mana skola”. Uzvarētājus no-
sauks skolas jubilejas lielajā pasākumā.

Šajā mācību gadā esam piedalījušies 
gandrīz visās olimpiādēs un mācību kon-
kursos – matemātikā, latviešu valodā un 
literatūrā, angļu valodā, sociālajās zinībās, 
dabas zinībās, ķīmijā, mājturībā. Lepoja-
mies ar 6. klases skolnieces Dailas Dābo-
liņas 1. vietu angļu valodas konkursā, ar 
6. klases skolnieces Laines Donānes 3. 
vietu matemātikā un atzinībām, ko ieguva 
4. klases skolniece Annija Briška latviešu 
valodas olimpiādē un 6. klases skolniece 
Sintija Veigure angļu valodas konkursā.

Visu mācību gadu esam bijuši ļoti 
radoši, daudz dziedājuši, ar skanīgām 
dziesmām piedalījušies dažādos muzi-

kālos konkursos – Lakstīgalas, Balsis, Ai-
viekstes lakstīgalas, Tauriņu balsis. 

Vokālās mūzikas konkursā duetam 
Annijai un Mārcim Briškām piešķīra 1. pa-
kāpes diplomu un izvirzīja uz 2. kārtu. Arī 
Roberts Čakšs Aiviekstes lakstīgalās dzie-
dāja tik labi, ka ieguva 1. pakāpes diplo-
mu. Tāpat arī 2. – 4. klašu kori izvirzīja tā-
lāk uz 2. kārtu Rēzeknē. Folkloras svētkos 
dziedāja arī mūsu folkloras ansamblis „Mi-
kālēni”. Folkloristi piedalījās Rīgā stāstnie-
ku konkursā, no tā Annija Briška atgriezās 
ar Lielā stāstnieka titulu.

Grāmatu lasītāji lasīja grāmatas un 
piedalījās Lasītprieka konkursā un tika ai-
cināti kopā ar citu mūsu tuvāko novadu 
skolu grāmatmīļiem uz  noslēguma pasā-
kumu, no kura atgriezās ar dāvaniņām un 
pateicībām.

 Īpašs un garš stāsts būtu arī par 
mūsu skolas sporta dzīvi. Par to liecina 
diplomi, kausi un skolas sportistu azarts 
un fanātisms.

170. jubilejas gads ir bijis veiksmīgs, 
radošs, darbīgs, neparasts, jo ne jau katru 
gadu saņemam dāvanā modernu sporta 
zāli, sporta laukumu un brīvdabas estrādi 
pie skolas. Tas ir sākums jaunām, mūs-
dienīgām aktivitatēm gan skolēnu, gan 
vecāku, gan skolotāju darba un atpūtas 
brīžiem.

                         

                              Valda Bērziņa, 
skolotāja

Katram cilvēkam 
ir dots savs laiks, lai 
dzīvotu, strādātu, mī-
lētu. Mums bija dots 
laiks, lai iepazītos ar 
rakstnieci, mūsu no-
vadnieci Annu Skaid-
rīti Gailīti, pēdējās 
grāmatas „Alīna – lik-
teņa celtā un gremdē-
tā” autori. 

15.04.2011. Leima-
ņu tautas namā, bib-
liotēku nedēļas ietvaros, notika tikšanās 
ar rakstnieci, novadnieci Annu Skaidrīti 
Gailīti. Pasākumā piedalījās rakstnieces 
darbu lasītāji un interesenti no Leimaņu, 
Kalna, Mežzemes, Zasas, Liepu un Sla-
tes bibliotēkām. 

Pavisam rakstniecei ir iznākušas 14 
grāmatas. Rakstījusi biogrāfiskos romā-
nus, veltītus saviem tuviniekiem un mūsu 
novadniekiem, romānus un stāstus ar 
izdomātiem sižetiem un 2 bērnu un jau-
niešu grāmatas.

Var droši teikt, ka 
rakstniece ir viena no 
visvairāk lasītākajām un 
iemīļotākajām autorēm 
latviešu literatūrā. Ma-
nuprāt, savu popularitāti 
ieguvusi ar savu vien-
kāršību, skanīgo, skaid-
ro un izkopto valodu, 
interesantiem tēliem un  
aizraujošiem sižetiem, 
par ko liecina gan 2004., 
gan 2005. gadā saņemtā 

Lielā lasītāju balva, konkursa „Zvaigznes 
grāmata 2007” laureātes vidusskolēniem 
par grāmatu gods „Patrīcijas dienasgrā-
mata” 2009. gadā autore saņēmusi bib-
liotēku atbalsta fonda balvu akcijā „Lasī-
tākās grāmatas”.

Ar lasītāju jautājumiem par rakst-
nieces pēdējo grāmatu „Alīna – likteņa 
celtā un gremdētā” un citām grāmatām 
tikšanās noritēja sirsnīgā un nepiespiestā 
gaisotnē. Rakstniece pastāstīja par sevi 
un grāmatu tapšanu. Klausītāji ar pietāti 

sekoja rakstnieces interesantajam stāstī-
jumam par dzīvi, par materiālu vākšanu 
un apstrādi grāmatām, par to, cik ļoti tuvi 
autorei ir viņas izlolotie grāmatu varoņi. 
Tikšanās dalībnieki uzzināja, ka atkārtoti 
iznāks pieprasītākas grāmatas. Manu-
prāt, rakstniece pati ir apveltīta ar dieviš-
ķu dzirksti, kas tik vizuāli parādās viņas 
būtībā, attieksmē un arī grāmatās. 

Pasākumā tika lasīti fragmenti no 
rakstnieces grāmatām „Taureņa lidojums 
akmenī”, „Dzirkstis no dievišķās uguns”, 
„Alīna – likteņa celtā un gremdētā”.

Interesentiem nelielajā izstādē bija 
iespējams aplūkot novadnieces sarak-
stītās grāmatas.

Pēc pasākuma kā pateicība par brī-
nišķīgajām grāmatām un sirsnīgo stās-
tījumu rakstnieces rokās gūla pavasara 
ziedi, pūpoli, atgādinot par tuvojošos Pū-
polsvētdienu un Lieldienām, kas ir Dieva 
mīlestības svētki.

Visa pasākuma moto bija – mīlēt tu-
vākos un apkārtējos mums lemtajā laikā.
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J kabpils novadsē

Nr.p.k. Parakstu 
vākšanas vietas 

 nosaukums

Adrese Parakstu vākšana Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Ābeļu pagasta 
pārvalde

"Pagastmāja", Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
novdas

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Dignājas 
pagasta pārvalde

"Kamenes", Dignājas 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Dunavas 
pagasta pārvalde

"Kastaņi - 7", 
Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Kalna pagasta 
pārvalde

"Atvari", Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Leimaņu pagasta 
pārvalde

Mežgale, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Rubenes 
pagasta pārvalde

Rubeņi, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Zasas pagasta 
pārvalde

"Astras", Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem

Tālrunis informācijai: 26455350

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki

Centrālā vēlēšanu komisija 2011.
gada 11. aprīlī izsludināja parakstu 
vākšanu likumprojekta „Grozījumi Lat-
vijas Republikas Satversmē” ierosinā-
šanai. Parakstu vākšana notiks no šā 
gada 11. maija līdz 9. jūnijam.

Centrālā vēlēšanu komisija 2011.
gada 19. aprīlī izsludināja parakstu vākša-

nu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 
apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā 
„Par valsts pabalstu izmaksu laika perio-
dā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, 
„Grozījums likumā „Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi 
likumā „Par apdrošināšanu bezdarba ga-
dījumam””. Parakstu vākšana notiks no 

šā gada 18. maija līdz 16. jūnijam
Vairāk informācija pieejama CVK mā-

jas lapā www.cvk.lv un parakstu vākša-
nas vietās to darba laikā.

Aleksandrs Vītols,
Jēkabpils novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājs

14. aprīlī Rubenes kultūras namā 
pulcējās paši mazākie dejotāji – pirm-
skolas bērnu deju kolektīvi no Jēkab-
pils, Viesītes un Salas novadiem. Kon-
certā piedalījās Viesītes kultūras pils 
deju kolektīvs „Danceri”, Salas kultūras 
nama bērnu deju kolektīvs, Biržu pamat-
skolas bērnu deju kolektīvs, Zasas kul-
tūras nama bērnu deju kolektīvs, kā arī 
Rubenes pamatskolas 1. – 4. klašu deju 
kolektīvs. Ar  skanīgām dziesmām kon-
certu kuplināja Rubenes kultūras nama 
bērnu vokālais ansamblis „Puķuzirņi”, 
vadītāju lomās bija iejutušies kultūras 
nama teātra pulciņa „Dadzīši” dalībnie-
ki. Kopā pasākumā  piedalījās140 bērni.

Mazie dejotāji pavasari ieskandināja 
ar dažādu autoru dejām. Viesītes dejo-
tāji izdejoja deju skolotājas Sanitas Zie-
mānes deju uzvedumu „Jautri patīk de-
jot mums”. Zasas kultūras nama mazie 
mākslinieki  skolotāju Daigas Geidānes, 
Anitas Ķikutes un Ingūnas Klaucānes  
vadībā bija sagatavojuši uzvedumu „Pa-
vasaris nāk...” ar dejām, dziesmām un 
dzejoļiem. Salas novada  dejotāji sko-
lotājas Ilonas Gasiņas vadībā izdejoja 
peļu dejas. Atraktīvi uz skatuves jutās 

Iedejo pavasari! 

pašmāju  dejotāji skolotājas Ilonas Pū-
dānes vadībā.

Liels prieks par paveikto gada garu-

mā bija gan skatītājiem, gan dejotājiem. 

Inta Tomāne
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J kabpils novadsē

Nr.p.k. Parakstu 
vākšanas vietas 

 nosaukums

Adrese Parakstu vākšana Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdien

a

Ābeļu pagasta 
pārvalde

"Pagastmāja", Ābeļu 
pagasts, Jēkabpils 
novdas

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Dignājas 
pagasta pārvalde

"Kamenes", Dignājas 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Dunavas 
pagasta pārvalde

"Kastaņi - 7", 
Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Kalna pagasta 
pārvalde

"Atvari", Kalna 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Leimaņu pagasta 
pārvalde

Mežgale, Leimaņu 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Rubenes 
pagasta pārvalde

Rubeņi, Rubenes 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem 

Zasas pagasta 
pārvalde

"Astras", Zasas 
pagasts, Jēkabpils 
novads

A. Par Satversmes 
grozījumu ierosināšanu 

B.C.D. Par tautas 
nobalsošanas ierosināšanu 
par apturētajiem likumiem

Tālrunis informācijai: 26455350

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki

Kad ziema vēl pilnā sparā 
izbaudīja sava gadalaika privi-
lēģijas, biedrības „Cerību logi” 
biedri un interesenti pulcējās 
uz radošo darbu pēcpusdienu. 
Ciemos bija aicinātas arī Duna-
vas biedrības „Pavadiņa” čaklās 
rokdarbnieces Inta un Valija. Vis-
pirms tika aplūkots viešņu atves-
tais bagātais rokdarbu klāsts –  
adījumi, tamborējumi, klūdziņu 
pinumi, rotaļlietas, pērļojumi un 
vēl un vēl. Rokdarbu klāsts bija 
tik plašs, ka tiešām jābrīnās, ka 
tos, galvenokārt, darinājusi vie-
na no šīm sievietēm – Inta. Bet 
arī Kalna pagastā ir daudz čak-
lu rokdarbnieču un tās ir – Līga, 
Dace, Daina, Marija, Jasmīna un 
vēl daudzas citas radošas sievietes, kurām 
rokdarbi ir ne tikai vaļasprieks, bet nozīmī-
ga daļa viņu dzīves. Tāpēc viņu darinājumi 
– krāšņi dekupēti trauki, brošas, papīra pu-
ķes, adījumi, tamborējumi un izšuvumi izcē-
lās ar daudzveidību un oriģinalitāti.

Draudzīgā atmosfērā, pie kūpošas tē-
jas tases notika ideju apmaiņa un tika pie-
ņemts lēmums par turpmākajām nodarbī-
bām otrdienu pēcpusdienās.

Lai gan tirgus mums piedāvā vispla-
šāko preču klāstu, un nopirkt var gandrīz 
visu, arvien pārliecinošāk sevi piesaka paš-
darinātas lietas. Rokdarbiem ir ļoti sena 
vēsture, mēs tikai pilnveidojam, padarām 
mūsdienīgākas, laikmetam atbilstošākas 
lietas. Cilvēkiem rotāties paticis visos laikos. 
Jau akmens laikmetā cilvēki darināja krel-
les no akmentiņiem, dzīvnieku kauliem un 
zobiem, ka arī no pērlītēm. Rotājās ne tikai 
sievietes, bet arī vīrieši, un tam bija dziļi sim-

boliska nozīme. Rotas sniedza priekšstatu 
par nēsātāju, pasargāja no ļaunas acs, ne-
laimēm, sargāja mednieku dvēseles. Un arī 
mūsdienās, veidojot sev aksesuārus, mēs 
atgriežamies pie savām saknēm un tāpēc 
noteikti šīs pašgatavotās rotas sargā un pa-
dara mūs īpašus. Intas atvestās rotas mūs 
iedvesmoja pērļot. Tas ir smalks, precīzs un 
pacietīgs darbs, bet rezultāts vienmēr ir šo 
pūļu vērts. 

Arī dekupāža, kas tagad tiek uzskatī-
ta par modernāko mākslu, ir nākusi no 17. 
gadsimta Venēcijas. Labākais ir tas, ka nav 
jābūt apveltītam ar mākslinieka talantu, lai 
radītu skaistas lietas. Otrdienu pēcpusdie-
nās interesenti varēja apgūt šo vienkāršo, 
bet estētiski skaisto mākslu. Tika dekupēti 
dažādi trauki. Radās idejas mājās dekupēt 
sadzīves priekšmetus un interjeru.

Liela interese bija arī par tapošanu. Uz-
manība un roku veiklība pavisam īsā laikā 

dod acij tīkamu rezultātu – vieg-
las, ažūras šalles un lakatus.

Arī rotaļlietas kļūst īpaši 
mīļas, ja tiek gatavotas pašu 
rokām. Tāpēc dažas otrdienas 
tika veltītas rotaļlietām. Rok-
darbnieces stāstīja, ka mājās 
bērni vispirms pamana un ap-
mīļo tieši pašdarinātās rotaļlie-
tas. Tas ir tāpēc, ka tās darinot 
tiek ielikts sirds siltums un mī-
lestība.

Ziediem, arī mākslīgi vei-
dotajiem, ir neparasta spēja 
brīnišķīgi pārvērst ikvienu vidi, 
tāpēc nolēmām gatavot ziedus. 
Šoreiz izvēlējāmies papīru, kas 
ir viegli griežams, elastīgs un 
izturīgs, pieejams visdažādāka-

jās krāsās. Tā kā tuvojās pavasaris, ziedus 
veidojām atbilstoši šim gadalaikam – tul-
pes, narcises, krokusus. Tika nolemts turp-
māk izmantot arī citus materiālus – sintētiku, 
audumu un veidojamās masas. 

Tiešām, darinot pašiem jebkādus rok-
darbus, tie priecē acis, silda sirdi, liek do-
māt labas domas. Un pats galvenais, ka 
pašu rokām radītais ir tikai tāds viens un 
neatkārtojams.

Biedrības „Cerību logi” veikumu aizva-
dītajos mēnešos varēja aplūkot izstādē Liel-
dienu pasākumā 24. aprīlī.

Un, tuvojoties vasarai, smelsimies ide-
jas no žurnāliem, izstādēm, gadatirgiem, no 
vecmāmiņu pūralādes, no dabas, no visa, 
kas liek mūsu fantāzijai uzlidot augstu, aug-
stu un, iedvesmot rudenī jauniem radošiem 
sadarbības brīžiem.

Dace Štāle

Darināt pašiem – tas ir stilīgi
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Zasas zēnu tautas bumbas komanda, skolotâjs 
Edvīns Grauzs.

Godalgoto vietu ieguvēji galda tenisa sacensībās. 

Ābedu komanda futbola sacensībās.

Rubenes komanda futbola sacensībās, skolotājs 
Juris Rubitis.

Abi uzvaras kausi – Krustpils 
novadam!

Zasas vidusskolā 31. martā noti-
ka tautas bumbas sacensības mazo 
skolu grupā. Bija pulcējies diezgan 
kupls dalībnieku skaits – astoņas zēnu 
un septiņas meiteņu komandas. Vis-
pirms cīņas noritēja apakšgrupās, kur 
mazāk veiksmīgi izrādījās Liepenes 
un Dignājas zēni, kas pēc tam  savā 
starpā spēlēja par 7. – 8. vietu. Šajā 
spēlē uzvaru guva Dignājas komanda 
(Arvis Cērmūkša, Kristers Krēsliņš, 
Ritvars Kusiņš, Normunds Liepiņš, 
Raivis Zarāns, Dāvis Baltmanis, Toms 
Jurgevičs, Daniels Daģis)  pieveicot 
ar 4:3 Liepenes komandu. Savās 
apakšgrupās 3. vietas izcīnīja Ata-
šienes un Rubenes komandas, kas 
savstarpēji cīnījās par 5. vietu, duelis 
beidzās par labu Atašienei. Rubenes 
komandā spēlēja – Niks Valainis, 
Kaspars Vāsulis, Jānis Vāsulis, Da-
niels Pavlovičs, Elmārs Timofejevs, 
Justs Jurķis, Artūrs Baltmanis, Igo 
Kļamko. Apakšgrupu 1. un 2. vietas 
izspēlēja „krustu”, lai noskaidrotu, ku-
ras komandas spēlēs par 3. vietu, bet 
kuras par 1. vietu. Sūnu pamatskola 
uzvarēja Biržu pamatskolu un Biržu 
internātpamatskola uzvarēja Ābeļu 
pamatskolu. Abu spēļu zaudētāji ti-
kās cīņā par 3. vietu, kur Ābeļi ar 11:2 
uzveica Biržu komandu. Ābeļu ko-
mandā spēlēja – Sandis Grigorjevs, 
Dāvis Medeļevs, Mārtiņš Ušackis, 
Toms Vecumnieks, Egīls Sietkovskis, 
Lauris Bekasovs, Ēriks Aizupietis, Al-
vis Aizupietis, Renārs Pabērzs. Cīņā 
par 1. vietu tikās Sūnu un Biržu inter-
nātpsk. komandas. Ar rezultātu 6:0 
uzvaru guva Sūnu komanda. Meiteņu 
konkurencē 1. vietu izcīnīja Atašienes 
komanda, 2. vietu izcīnīja Biržu inter-
nātpsk. komanda, 3. vieta Sūnu pa-
matskolas meitenēm. 4. vietu izcīnīja 
Ābeļi – Paula Bokāne, Agnese Kuko, 
Renāte Zekante, Annija Briška, Sinti-
ja Veigure, Lauma Leja, Laura Loča, 
Aivita Urķe, Samanta Vinciune, Alise 
Bērziņa, 5. vieta Dignājas komandai 
– Alisei Alkšārei, Elīnai Strodei, Klintai 
Miežānei, Alīnai Bikauniecei, Kristiānai 
Baltmanei, Paulai Pavārei, Terēzei 
Strožai, Guntrai Vorobjovai. 6. vieta 
Biržu pamatskolai un 7. vieta  Rube-
nes komandai – Madarai Spēkai, Elitai 
Okmanei, Renātei Geižānei, Evitai Pe-
tenko, Marikai Ošānei, Baibai Īvānei, 
Samantai Bitei, Evijai Daģei, Santai 
Mičulei, Kristai Silakrankerei, Agijai 
Burmeisterei. Sacensību galvenajai 
tiesnesei Aivitai Ķiplokai visas dienas 
garumā  tiesāt palīdzēja Laine Donā-
ne, Ieva Ģeidāne un Kristīne Bite.

Skolu sports
Abās grupās uzvar Jēkabpils 

3. vidusskola
8. aprīlī Jēkabpils 3. vsk. sporta zālē 

notika tautas bumbas sacensības zē-
niem un meitenēm lielo skolu grupā. Uz 
sacensībām bija ieradušās četras meite-
ņu un septiņas zēnu komandas. Meiteņu 
konkurencē uzvaru izcīnīja 3. vsk. meite-
nes, 2. vietu izcīnīja Jēkabpils pamatsko-
las meitenes, 3. vietu izcīna Jēkabpils 2. 
vsk. meitenes, 4. vieta – Aknīstes meite-
nēm. Arī zēnu konkurencē uzvara 3. vsk. 
pārstāvjiem, 2. vieta Jēkabpils 2. vsk. 
zēniem, 3. vieta Aknīstes zēniem. Sacen-
sībās 4. vieta Zasas komandai – Kaspa-
ram Iesalniekam, Marekam Geižānam, 
Uģim Vasiļivam, Ērikam Šušarinam, Ģir-
tam Rancānam, Arnim Kozuliņam, Alvim 
Kazanauskam, Kristiānam Jānim Radi-
ņam, Dāvim Mikum Matīsam, Mārtiņam 
Vēverim. 5. vieta Jēkabpils pamatskolas 
komandai, 6. vieta Salas komandai un 7. 
vieta Krustpils pamatskolas komandai. 
Paldies par sacensību veiksmīgu norisi 
galvenajiem tiesnešiem Ilmāram Vjak-
sem un Modrim Osvaldam, kā arī viņu 
palīgiem – Lienei Altmanei, Guntai Meije-
rei, Egijai Stupānei, Ruslanai Statujevai, 
Verai Grāvītei, Inārai Zālītei, Elīnai Veselo-
vai, Santanai Gorei!
Galda tenisā triumfē Jēkabpils 

novada skolas
Jēkabpils Sporta namā 16. aprīlī 

notika skolu sacensības galda tenisā. 
Piedalījās mazo skolu galda tenisisti, kuri 
spēlēja divās vecuma grupās. Sacen-
sības notika komandu spēlē, kurā bija 
divas meitenes un divi zēni.  1995. – 97. 
gadā dzimušo grupā pārliecinošu uzvaru 
izcīnīja Dignājas pamatskolas koman-
da (Elīna Zaharevska, Elīna Stradiņa, 
Sandris Cērmūkša, Mārtiņš Liepiņš), 2. 
vietu izcīnīja Biržu internātpamatskolas 
komanda, 3. vietu izcīnīja Ābeļu pamat-
skolas komanda (Santa Zariņa, Līga Ras-
mane, Ričards Grauze, Kristaps Kozlovs), 
4. vieta Biržu pamatskolas komandai un 
5. vieta Jēkabpils Poļu pamatskolas ko-
mandai. 1998. gadā dzimušo un jaunāku 
grupā uzvaru izcīnīja Ābeļu pamatskolas 
komanda (Paula Bokāne, Agnese Kuko, 
Rinalds Kļavinskis, Ņikita Cvetkovs), 2. 
vietu izcīnīja Dignājas pamatskolas ko-
manda (Alīna Bikauniece, Paula Pavāre, 
Nauris Kusiņš, Andis Dūna), 3. vieta Biržu 
internātpamatskolai, kura startēja ar ne-
pilnu komandu. Ceram uz nākošo gadu 
sagaidīt kuplāku sportistu skaitu, kur būtu 
pārstāvētas arī lielās skolas!

Uzvar BIPS komanda
Biržu internātpamatskolas sporta 

laukumā 26. aprīlī bija pulcējušās se-
šas mazo skolu komandas 1998. g. dz. 
un jaunākiem zēniem, lai mērotos spē-
kiem futbolā. Sacensības noritēja divās 
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Dignājas komanda futbola 
sacensībās, skolotāja Aivita 
Fiploka.

Ābeļu pamatskolas zēni un meitenes tautas 
bumbas sacensībās.

Dignājas pamatskolas zēni un meitenes 
tautas bumbas sacensībās, 
skolotāja Aivita Fiploka.

Rubenes pamatskolas zēni un meitenes 
tautas bumbas sacensībās, skolotājs Juris 
Rubitis.

apakšgrupās, kuru trešo vietu ieguvējas ko-
mandas tālāk cīnījās par 5. vietu. Šajā cīņā 
uzvaru izcīnīja Dignājas komanda (Arvis 
Cērmūkša, Kristers Krēsliņš, Ritvars Kusiņš, 
Normunds Liepiņš, Raivis Zarāns, Dāvis 
Baltmanis, Alīna Bikauniece, Nauris Kusiņš, 
Andis Dūna),  kura ar 2:0 pieveica Ābeļu ko-
mandu (Agri Kuko, Mārtiņu Ušacki, Rihardu 
Lazdānu, Sandi Grigorjevu, Dāvi Medeļevu, 
Ņikitu Cvetkovu, Tomu Zekantu, Kristapu 
Krodzinieku). Apakšgrupu pirmās un otrās 
vietas tikās savstarpējās spēlēs, lai izcīnītu 
tiesības cīnīties vai nu par 1. vietu, vai nu 
par 3. vietu. Un tā, līdz spēlei par 3. vietu bija 
nonākušas Rubenes un Biržu pamatskolu 
komandas. Spēle tiešām izrādījās ļoti sīva, 
jo tikai pēcspēles soda sitienos izšķīrās tās 

liktenis, un uzvaru šajā spēlē izcīnīja Rube-
nes komanda, atstājot Biržu pamatskolu 4. 
vietā. Rubenes komandas sastāvā spēlēja 
– Elvis Timofejevs, Aivis Tjukša, Guntars 
Kriškāns, Gusts Kuklis, Dmitrijs Ņikitovs, 
Niks Valainis, Kaspars Vāsulis, Jānis Vāsu-
lis. Komandu sacensībām sagatavoja sko-
lotājs Juris Rubiķis. Cīņā par 1. vietu tikās 
Biržu internātpamatskolas zēni un Sūnu 
pamatskolas zēni, šajā spēlē ar 1:0 uzvara 
Biržu internātpamatskolai. Sacensību gal-
venajai tiesnesei Kornēlijai Borodovskai 
palīdzēja laukuma tiesneši Juris Puķītis un 
Elvijs Borodovskis. Paldies visiem, kas pa-
līdzēja sacensību veiksmīgai norisei!                                                                                                                                        

Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe

Ceturtdien, 12. maijā, plkst. 13.00 Du-
navas pamatskola pulcēja krietnu daļu pa-
gasta iedzīvotāju uz tradicionālo pasākumu 
– Labo darbu pēcpusdiena. Kā atzīmēja sko-
las direktors Uģis Vārslavāns, tad zemnie-
kiem ražas laiks ir rudenī, bet skolotājiem – 
tagad, maijā. Uz savu šī mācību gada „ražu” 
Dunavas pamatskolas pedagogi un skolas 
vadība varēja raudzīties ar prieku – skolēni 
saņēma diplomus un atzinības rakstus, kā 
arī nelielas balvas par piedalīšanos mācību 
olimpiādēs, skatēs, konkursos. Īpaši jauki 
bija tas, ka ziedus un diplomus saņēma arī 
skolēnu vecāki, un – sveicienus bija sarūpē-
jusi ne tikai skola, bet arī pagasta pārvalde. 
Skolēni, savukārt, visus klātesošos priecēja 
ar priekšnesumiem – bija gan dziesmas, 
gan dzejas un prozas lasījumi, kā arī jautra 
un atraktīva teātra izrāde „Pepijas Garze-
ķes skolas gaitas”. Skolotāja Guna Auzāne 
saka: „Mazai skolai tomēr ir daudz priekš-
rocību – gandrīz ikviens bērns var kāpt uz 
skatuves, uzstāties. Un tā ir nenovērtējami 
laba pieredze.Man dzied visi – mazliet labāk 
vai sliktāk, tas nav tik svarīgi, svarīgi ir dot 
bērnam iespēju sevi apliecināt.”. 

Tika nominēts arī šī gada Dunavas pa-
matskolas skolēns – prestižo goda nosau-
kumu saņēma 9. klases skolniece Endija 
Urbāne. 

Skola pateicās arī tiem, kas tās darbī-

Labo darbu pēcpusdiena Dunavas pamatskolā

bu atbalstījuši – pagasta pārvaldei, novada 
pašvaldībai, Dunavas uzņēmējiem. Sveikt 
skolotājus un skolēnus bija ieradies arī 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis. 

Pasākuma noslēgumā visi klātesošie 
varēja aplūkot arī skolēnu un skolotāju vaļas-

prieku izstādi, kas bija izvietota skolas otrajā 
stāvā. Izstāde priecēja ar savu daudzveidību 
– piemēram, skolotāja Vanda Knipste bija 
izstādījusi daļu no savas kolekcijas (dažādi 
priekšmeti ar kaķu attēliem), savukārt sko-
lotāja Astra Liopa demonstrēja veselīgus un 
ražīgus stādus no savas siltumnīcas.
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 Ābeļu pagastā teātra  spēlēšana jau 
sākās 1890-jos gados... Tā uzplauka Lat-
vijas brīvvalsts laikā, kad režijas vadīja 
Ābeļu skolas pārziņi Kristaps Ginters un 
Alfrēds Jaunslavietis. Dekorācijas gatavo-
ja gleznotājs Štrāls no Pļaviņām. Konsul-
tēja un izrādes apmeklēja rakstnieks Jūlijs 
Vanags. Arī grūtajos pēckara gados neap-
sīka teātrmīļu darbība. Pagājušā gadsimta 
sešdesmitajos gados darbojās pat četras 
teātru trupas Ābeļu skolā, Lašu mežniecī-
bā un katrā kolhozā. Uzlabojoties dzīves 
apstākļiem vietējā teātra darbība beidzās. 
Tā atjaunojās pirms astoņiem gadiem, kad 
par režisoru piekrita darboties Pēteris Dra-
ņevičs. Katru gadu sagatavojam vienu lielu 
izrādi. 

Šogad tā ir Baibas Jukņevičas komē-
dija „Ak, šī jaukā lauku dzīve”. Kas tad ir 
Baiba Jukņeviča? Jauna dramaturģe, kura 
uzrakstījusi jau vairākas komēdijas.  Bai-
ba par savu veikumu saka: „Kādā literātu 
saietā apsolīju uzrakstīt lugu. Cerēju, ka 
aizmirsīs, bet nē – mani turēja pie vārda. 
Es pat nezināju kā raksta lugas. Pat nebiju 
lasījusi lugu... Sameklēju grāmatu, paska-
tījos kā  pieraksta darbojošās personas, 
dialogus. Apsēdos un uzrakstīju”.

Sevišķi šī luga kļuva slavena un bieži 
izrādīta lauku kolektīvu vidū. Par šo darbu 
rakstniece saņēmusi „Autortiesību bezga-
lības balvu”. 

Kas tad notiek? Pagājušā gadsimta 
nogalē kādā pārticīgā  lauku sētā  darbo-
jas saimniece ar neprecētu dēlu. Viņa grib 
iegūt bagātu, bet vecāku līgavu. Tam ne-
piekrīt dēls, jo viņš acis ir metis uz savu 
māju kalponi. Sarežģījumos iesaistās īpat-

Ak, šī jaukā lauku dzīve

Ābeļu amatierteātra kolektīvs pēc mēģinājuma.

Saimniecīt, saimniecīt! Vai jums nav kāda 
glāzīte sirds darbības uzlabošanai?

nējais kaimiņu pāris, vietējais policists un 
dažas pilsētas „zeltenes”, kurām lauku 
dzīve ir kā ķīniešu ābece. Ar pastnieces 
un korespondentes palīdzību viss atrisinās 
sekmīgi un varēs dzert dubultkāzas. Ja 
gribat pasmieties, tad nāciet uz pirmizrādi 
27. maijā plkst. 19.00  Ābeļu tautas namā 
Brodos. Jūnijā esam pieprasīti uz Kokne-
ses festivālu, uz viesizrādēm Sunākstē un 
Lonē. Novada ļaudis izrādi varēs skatīt arī 
19. jūnijā Rubeņos.

Arnolds Jakubovskis

Šā gada 9. jūlijā Jēkabpils novada kultūras darbinieki sadarbībā ar Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļu rīko Bērnības svētkus 

Tie būs svētki ģimenei, kas rada prieku un bērnības atmiņas bērniem un vecākiem, krustvecākiem, vecvecākiem un pārējiem 
līdzcilvēkiem. Šajā dienā bērns iegūs sev krustmāti un krustēvu, kuri kļūs par bērna uzticamajiem draugiem un padomdevējiem 
ikdienā, kā arī tiks izšūpots īpašajās Bērnības svētku šūpolēs.

Bērnības svētkos bērnus sagaidīs ceļojums pa novadu uz Rubenes atpūtas parku divos maršrutos:
1. Kalna pagasts – Leimaņi – Zasa – Rubeņi, 
2. Ābeļi – Dignāja – Dunava – Rubeņi. Rubenes pagasta bērniem ceļojums savā 
pagastā.

Sīkāka informācija par pasākumu pagastos.

Aicinām vecākus pieteikt savus mazuļus svētkiem 
līdz 28. jūnijam savās pagastu pārvaldēs vai 

pie kultūras darbinieka.

Inta Tomāne, Aļona Semeiko 
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Vēl līdz 12. maijam Zasas kultūras 
namā skatītājus priecēja novada skolu vi-
zuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde. 
Savu stūrīti ekspozīcijā bija izveidojusi katra 
novada skola, un kopējais iespaids bija tie-
šām daudzveidīgs un krāšņs. 

Iezīmējās arī katrai skolai raksturīgais – 
Dunavas un Rubenes pamatskolas lepojas 
ar interesantiem un praktiskiem koka dari-
nājumiem, Dignājas skolai – liela daudz-
veidība un daudz uzmanības veltīts dabas 
tēmai, Ābeļu pamatskolai – pamatā izstādīti 
zīmējumi, Bērzgala pamatskolas piedalās 
gan ar rokdarbiem, gan maskām, gan zī-
mējumiem. Plašākā ekspozīcija – Zasas vi-
dusskolai, tajā pārstāvēti gan rokdarbi, gan 
zīmējumi, gan dekoratīvās mākslas darinā-
jumi. Attēlā – īpaši smalku un mīlīgu putniņu 
demonstrē Zasas kultūras nama vadītāja 
Anita Ķikute.  

Zasas kultūras namā – novada skolēnu 
darbu izstāde

     No 20. maija 
Ābeļu pamatskolā izstāde „Ābeļu skola laika ritumā” 

    21. maijā   
plkst. 10.00  Dignājas baznīcā  Dievkal-
pojums
Garīgās mūzikas koncerts. Koris 
„Noskaņa”
Dunavā pie plostnieku akmens
plkst. 13.00  Svētku atklāšana

Amatnieku, zemnieku un 
uzņēmēju tirgus  
Seno amatu demonstrē-
šana
Radošās darbnīcas,
Seno cīņu demonstrējumi 
(11–12 gs.)
Kultūras programma
Piedalās: Amatniecības centra „Rūme” amatnieki, biedrības „Ābeļzieds”, 

„Pavadiņa”, folkloras, amatniecības un seno cīņu kopa 
„Vilkači”, novada folkloras kopas „Dignojīši” un „Kāre”

Pārsteigumi, atrakcijas, tirgus izdarības!

plkst. 19.00 Dignājas brīvdabas estrādē 
Svētku noslēgums.  Novada skolu olimpiāžu un 

konkursu dalībnieku apbalvošana.
Koncerts. Piedalās novada amatierkolek-

tīvi un viesi – ukraiņu biedrība „Javir”, 
Naujienas mūzikas skolas akordeonis-
tu ansamblis
Svētku pasākumus vada  novadnieks, 
Daugavpils teātra aktieris Māris Kor-

sietis
plkst. 22.00 Zaļumballe Spēlē grupa 

„Daugavieši”

Svētku norisēs piedalīsies arī pārstāvji no mūsu no-
vada sadarbības pašvaldības Parhimas, Vācijā. 
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

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

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi maijā

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas...

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus:
Vilis Rubiķis Rubenes pagastā

10.10.1938. – 31.03.2011. 

Alina Vorobjova Leimaņu pagastā 
03.01.1952. – 05.04.2011. 

Dace Upeniece Dignājas pagastā

09.12.1968. – 10.04.2011. 

Anna Ludāne Rubenes pagastā 
26.01.1922. – 07.04.2011. 

Aigars Arājs Ābeļu pagastā 

05.07.1965. – 14.04.2011. 

Anna Baltmane Rubenes pagastā 
29.04.1924. – 16.04.2011. 

Skaidrīte Viese Ābeļu pagastā 
23.04.1946. – 15.04.2011.

Zigfrīds Dilāns Dignājas pagastā 
20.12.1929. – 24.04.2011. 

Jānis Štolnieks  Rubenes pagastā 
17.03.1955. – 26.04.2011. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Nodibinājuma „Mārtiņa Fonds”  rīkotajā nometnē, kas notiks 
rehabilitācijas centrā „Dūjas”  no 23. jūlija līdz 1. augustam 

vēl ir iespējams pieteikt bērnus. Nometne ir paredzēta bērniem ar veselības 
traucējumiem, vecumā no 9 – 13 gadiem, dalība kopā ar vienu no vecākiem. 

Gan bērniem, gan vecākiem tiks piedāvāti profesionāli veselības uzlabošanas un 
psiholoģiskā atbalsta pasākumi. 

Zvanīt Elitai Keišai, t. 29288220

Ābeļu pagastā
20. – 31.05.  Novada svētku ietva-
ros - izstāde „Ābeļu skola laika ritu-
mā” Ābeļu skolā

27.05. plkst. 19.00  Ābeļu Tautas 
namā Ābeļu amatierteātra pirmizrā-
de B. Jukņeviča, joku luga  
„Ak, šī jaukā lauku dzīve...”

28.05. plkst. 16.00  Ābeļu skolas 
absolventu salidojums, reģistrācija 
no plkst. 13.00; 
plkst. 16.00 brīvdabas estrādes at-
klāšana; Koncerts, 
plkst. 21.00 Zaļumballe, spēlē San-
ta Kasparsone
(p.s. absolventu salidojumam vaja-
dzības gadījumā laiki var tikt izmai-
nīti, sekot informācijai)

30.05. plkst. 12.00  Senioru klubiņa 
„Ābeļzieds” darba sezonas noslē-
gums, rokdarbnieču darbu izstāde

Leimaņu pagastā
27.05. Mežgales  kultūras namā 
Bērzgala pamatskolas un Leimaņu 
tautas nama pašdarbnieku  „Pava-
sara koncerts” 

17. jūnijā notiks Valsts Lauku Tīkla atbalstīts un biedrības „Pūpols" 
organizēts pieredzes apmaiņas brauciens

Brauciena maršruts: Rubeņi – Slate – Aknīste – Valle, "Makšķernieku paradīze", 
mācību ekskursija zivsaimniecībā; –  Vecumnieki, Lidijas Reinbergas ģimenes uzņē-
mums, kas nodarbojas ar rotu izgatavošanu, Swarovski kristālu apstrādi, kokapstrā-
di – Iecava; Z/S "Ievziedi", zemnieku saimniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumi; – Garoza; Z/S "Bētras", augļkopība - Bauska; Liepiņa amatniecības darbnīca 
un veikals; Bauksas alus darītava – ekskursija par ražotni un degustācija – Aknīste.

Pieteikties lūdzam pie Līvijas Štolnieces, t. 29869104 līdz 30. maijam.

Rubenes pagastā
29.05. plkst. 11.30 Rubenes brīvda-
bas estrādē un parkā bērnu un jau-
niešu svētki „Nāc nākdama vasari-
ņa” – svētku aktīvā daļa – atrakcijas, 
radošās darbnīcas, spēles, tikšanās

Plkst. 14.00 Svētku noslēguma kon-
certs

Zasas pagastā
26.05. plkst. 10.30 Zasas kultūras 
namā Starpnovadu kultūras darbi-
nieku diena.

20.05. plkst. 15.00  Zasas kultūras 
namā bērnu – jauniešu koncerts – 
konkurss „Satiksimies Zasā”

20.05. plkst. 23.00 Mazajā zālē dis-
kotēka

Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē

06. – 30.05. Novada skolu mājturības, 
vizuālās mākslas pulciņu bērnu darbu 
izstāde

13.05. Izstāde „No Sprīdīša līdz karotei”
Zasas vidusskolā

20.05. Pēdējais skolas zvans 9.,12.
klasēm

Leimaņu pagastā
27.05. Mežgales  kultūras namā 
Bērzgala pamatskolas un Leimaņu 
tautas nama pašdarbnieku  „Pava-
sara koncerts” 

izstāžu zālē
06. – 30.05. Novada skolu mājturības, 
vizuālās mākslas pulciņu bērnu darbu 
izstāde

13.05. Izstāde „No Sprīdīša līdz karotei”
Zasas vidusskolā

20.05. Pēdējais skolas zvans 9.,12.
klasēm


