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Novada sakoptība – visu kopējs uzdevums
Kaut arī Jēkabpils novada kopējo sakop-

tību iespaido mazais asfaltēto ceļu īpatsvars, 
tomēr jāsaka, ka novada cilvēku savas zemes 
mīlestība, lauksaimnieku tradīcijas, lielais mežu 
īpatsvars un Daugava padara to pievilcīgu tiem, 
kuri ir sabalansētas, sakoptas, videi draudzīgas 
saimniekošanas piekritēji. Bijušā Jēkabpils rajo-
na sakoptības konkursos uzvaras ir guvuši Ru-
benes, Zasas un Dunavas pagasti, labi rezultāti 
ir bijuši Leimaņu pagastam, stabili vidusdaļā ir 
turējušies Dignājas, Kalna un Ābeļu pagasti. 

Arī šogad Jēkabpils novads noskaidros 
sakoptāko sava novada pagastu un labākos 
daudzās citās nominācijās. Šādi konkursi mūsu 
pašvaldībai nenozīmē vien labāko noskaidroša-
nu, tiem galvenokārt ir vislielākā nozīme labāko 
pieredzes popularizēšanā un veselīgas konku-
rences un iniciatīvas radīšanā visā teritorijā.

Te var izpausties jebkurš novada iedzīvo-
tājs, jebkura iestāde vai uzņēmums neatkarīgi 
no atrašanās vietas, lieluma un līdzekļu pieeja-
mības.

Sakoptība nav vienas talkas, vai citu vien-
reizēju pasākumu rezultāts. Sakoptība ir patstā-
vīgs, rūpīgs darbs, lai radītu vidi, kurā pašam ir 
patīkami un interesanti dzīvot.

Savā uzrunā es gribu vērsties pie tiem cil-
vēkiem, kuri varbūt ir piemirsuši vai arī nepie-
vērš uzmanību tam, ko redz garām braucējs vai 
mūsu novada ciemiņi.

Mēģināšu nosaukt piemērus, par ko tiek 
uzdoti jautājumi un dosimies ceļā no Jēkabpils 
pa mūsu novadu.

Šie jautājumi varētu būt:
1. Kāpēc braucot pa Jēkabpils – Dunavas 

ceļu neizmantotajiem ražošanas objektiem, ne-
runājot par ieaugšanu krūmos, bieži vien pat 
nav aizvērtas durvis, vai arī tie tiek izmantoti tik 
nevīžīgi, ka nekas netiek ne pacelts, ne nolikts. 
Tā tas ir arī visā teritorijā.

2. Blakus apdzīvotai un apkoptai teritorijai 
ir daudz nolietojušos koka būvju, kuras būtu vēl 
izmantojamas malkai.

3. Kāpēc Sudrabkalnā, un vēl dažviet, at-
kritumu laukumi pārsvarā ir pārpildīti.

4. Braucot pa novada ceļiem, gribētos 
iegūt vairāk informācijas gan par teritoriju, gan 
redzēt norādes uz objektiem.

5. Gribētos, lai visā novadā pie veikaliem 
sakoptība būtu tāda kā Rubenes ciematā, jo 
veikals ir katra ciemata vizītkarte.

6. Kaut arī kapsētas pamatā ir sakoptas un 
ir to nosaukumi, pārvaldēm būtu vairāk jāpie-
domā par ceļiem un transporta novietošanas 
vietām. Gribētos, ka pirmām kārtām sakārtoti 
tiktu kapsētu ieejas vārti, jo te vienmēr tiek foto-
grafēts pēdējais ceļš. Labākais piemērs novadā 
– Leimaņu kapsēta.

7. Ja veikaliem būtu gaumīga vai intere-

santa reklāma, te iegriez-
tos arī kāds garāmbrau-
cējs.

8. Mūsu novada 
skolas pamatā ir ļoti labi 
sakoptas, bet ne visām 
ir savas labi pamanāmas 
vizītkartes.

9. Nobrauktuves un 
ceļmalas uz viensētām – 
diemžēl daļa to īpašnie-
ku neappļauj un neizcērt 
krūmus.

10. Dažos mazajos 
ciematos nav informāci-
jas stendu, līdz ar to nav 
iespēju izlikt afišas u.c. sludinājumus.

11. Mūsu ražotāji, amatnieki, lauksaim-
niecības produkcijas audzētāji reti informē ga-
rāmbraucējus par produkcijas un pakalpojumu 
iespējām, vienkārši nav reklāmas.

12. Publiskajās atpūtas vietās un tūrisma 
objektos ir par maz informatīvo stendu un infor-
mācijas par kārtību.

13. Pārvaldē būtu jārūpējas, lai būtu norā-
des apdzīvotās vietās, kur atrodas ūdens ņem-
šanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

14. Braucot pa Biržu – Ilūkstes ceļu, nova-
da ciemati, izņemot Rubeņu, ir malā no ceļa, tā-
pēc labi iederētos informācija un sakopta vieta, 
kā tas ir Leimaņos.

15. Visos ciematos būtu nepieciešamas 
norādes uz valsts un pašvaldību iestādēm, jo 
ne vienmēr tās var atrast.

Šādu punktu – jautājumu varētu uzskaitīt 
daudz, pie daļas no tiem jau šogad pašvaldība 
mēģinās piestrādāt, bet rezultāts būs tikai tad, 
ja par to padomāsim katrs, ko es varu izdarīt 

sava pagasta un novada sakoptības labā?
Tie ir tikai rosinoši jautājumi, lai būt labāk, 

pamatu pamats visam ir apkopti lauki, sakopti 
ceļi un meži, uzturētas ēkas.

Nekautrēsimies aizrādīt tiem, kuri dzīvo no-
laidīgi, palīdzēsim tiem, kuri veci un slimi, būsim 
iniciatīvas bagāti.

24. aprīlī piedalīsimies lielajā talkā objek-
tos, kurus apkopt ir mūsu pienākums, bet ikdie-
nā nepieļausim mūsu teritorijas piesārņošanu 
un uzturēsim to vienmēr kārtībā.

Mūsu novadā ir daudz sabiedrisko organi-
zāciju, var dibināt arī jaunas, te ir iespējas ar LE-
ADER programmas finansiālo atbalstu izstrādāt 
projektus un realizēt tās idejas, ko vēlas konkrē-
ta grupa, konkrētā vietā.

Nebūsim vienaldzīgi pret to, kas mums ir 
apkārt, atbalstīsim konkrētus darbus un inicia-
tīvas, uzklausīsim, analizēsim dažādus viedok-
ļus, darīsim, lai būtu labāk un arī skaistāk.

Jēkabpils novada domes izpilddirektors 
Jānis Subatiņš

Pavasarim atnākot mostas daba un arī no-
vada ļaudis paliek rosīgāki pēc garās, sniegotās 
ziemas. Kad palu ūdeņi būs aiztecējuši un ziedēs 
ceriņi, Jēkabpils novadā notiks pirmie novada 
svētki. Šogad pasākumi un dažādas aktivitātes 
notiks Leimaņu, Zasas un Rubenes pagastos, 
aicinot piedalīties visus novada iedzīvotājus, 
taču nākamgad svētku pasākumi notiks Dauga-
vas krasta pagastos (Ābeļos, Dignājā, Dunavā). 
Svētki paredzēti divas dienas, jo programma ir 
plaša – ar sporta svētkiem, amatnieku, zemnie-
ku un uzņēmēju tirgu, mākslas skolas audzēkņu 
izstādi, folkloras kopu sadziedāšanos, novada 
biedrību prezentāciju, vieskoncertu, bērnu un 
jauniešu svētkiem, novada svētku noslēguma 
koncertu un zaļumballi. Svētku otrā diena veltīta 
bērniem un jauniešiem, ar interesantiem pasā-

Jēkabpils novada svētki
kumiem Rubenes dabas parkā. Arī noslēguma 
koncertā aicināti piedalīties novada bērnu un 
jauniešu kolektīvi. 

Būsim aktīvi, iesaistīsimies kultūras un 
sporta aktivitātēs. Kā izdosies novada svētki, at-
karīgs no  mums pašiem, cik atsaucīgi mēs bū-
sim. Par transportu nokļūšanai uz pasākumiem 
rūpēsies pagastu pārvaldes.

Aicinām amatniekus, zemniekus un uzņē-
mējus piedalīties tirdziņā. Pieteikties Zasas kul-
tūras namā. m.t. 20371520 

Svētkos smelsimies spēkus pārvarēt ikdie-
nas rūpes.

Inta Tomāne, 
Jēkabpils novada kultūras pasākumu 

koordinatore
Pasākuma afiša 9. lpp.
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Jēkabpils novada 
22. aprīļa 
domes sēde

Kopumā šai domes sēdē izskatīts 41 jau-
tājums, tai skaitā – 2 papildus jautājumi. 

Izskatīto jautājumu loks:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un no-

saukuma piešķiršanu.
2. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesī-

bām.
3. Par papildmērķu noteikšanu īpašuma 

izmantošanā, adreses piešķiršanu, adreses 
maiņu.

4. Par īres tiesību piešķiršanu.
5. Par medību tiesību izmantošanu.
6. Par pašvaldībai piekrītošās un piedero-

šās neapbūvētas lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes iznomāšanu Kalna pagastā.

7. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi 
atpūtas vietas labiekārtošanai Kalna pagastā 
projekta „Atpūtas vietas „Doktorāts” labiekār-
tošana Kalna pagastā ” izveidei.

8. Par projekta „Krīzes centra aprīkošana 
Leimaņu pagastā” izveidi un iesniegšanu Le-
ader+ programmā.

9. Par telpu nomas un pakalpojumu mak-
sas apstiprināšanu Zasas pagasta pārvaldes 
iestādēs

10. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases noteikšanu vasaras periodā.

11. Par politiski represēto personu un 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieku ie-
sniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu 
un nolikuma apstiprināšanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozīju-
mi saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem”” apstiprināšanu.

13. Par publisku pasākumu rīkošanu Jē-
kabpils novadā.

14. Par Vidusdaugavas televīzijas piedā-
vājuma informēt iedzīvotājus par novada ak-
tualitātēm izmantošanu.

15. Par Jēkabpils novada Nevalstisko or-
ganizāciju 2010. gada iniciatīvu konkursa noli-
kuma apstiprināšanu.

16. Par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem Zasas pagasta 
pārvaldei tautas tērpu iegādei.

17. Par nedrošo debitoru parādu norak-
stīšanu Zasas pagasta pārvaldei.

18. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozī-
jumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Jēkab-
pils novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.
gadam”” apstiprināšanu.

19. Par likvidētās kapitālsabiedrības SIA 
„Eglainīte” gada pārskata apstiprināšanu.

20. Par grozījumiem Darba samaksas un 
sociālo garantiju nolikumā.

21. Par kapitālsabiedrību valdes locekļu 
atlīdzības apstiprināšanu.

22. Par Jēkabpils novada pašvaldības 
konsolidētā finanšu pārskata par 2009. gadu 
apstiprināšanu.

23. Par nokavētā nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas 
piedziņu bezstrīda kārtībā.

24. Par vienošanās apstiprināšanu starp 
VSAA  un Jēkabpils novada pašvaldību.

Parakstīties var visās pagastu pārvaldēs. 
Vēstules teksts:
“Esam sašutuši un neapmierināti ar to, 

ka ar Latvijas valdības akceptu mazo saim-
niecību īpašnieki, kas pārsvarā ir iedzīvotāju 
ienākumu nodokļa maksātāji, tiek nosta-
tīti nevienlīdzīgā situācijā attiecībā uz lielo 
saimniecību turētājiem, kuri savukārt ir uzņē-
muma ienākuma nodokļa maksātāji. Darot 
vienu un to pašu darbu – lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu, mazie zemnieki tiek 
diskriminēti, liekot maksāt nodokļus no ES 
un nacionālajām subsīdijām.

Mēs, Jēkabpils novada lauksaimnieki, 
gribam dzīvot savās mājās un saimniekot 
savā zemē, kā arī vēlamies, lai Latvija būtu 
plaukstoša zeme ar sakoptiem laukiem un 
spēcīgām zemnieku saimniecībām. Valdības 
pieņemtie nodokļu likumi to visu grauj, tāpēc 
lūdzam pārskatīt Iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa likumu: 

1. Neaplikt ar nodokļiem Valsts atbalstu 
un ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku at-
tīstībai, 

2. Nesamazināt neapliekamos ienāku-
mus no lauksaimniecības.

Jēkabpils novada pašvaldība ir sagatavojusi visām Saimā 
pārstāvēto partiju frakcijām, kā arī Zemkopības ministrijai 
adresētu vēstuli  par Valsts un ES atbalsta aplikšanu ar nodokļiem 
Novada iedzīvotāji aiciNāti ar savu parakstu 

aplieciNāt šīs problēmas aktualitāti
P.S. Uzņēmuma ienākuma nodokļa 

maksātājiem Valsts atbalsts un ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai netiek 
aplikts ar nodokļiem. Saimnieciskajā darbī-
bā atšķirību nav – atšķiras tikai grāmatvedī-
bas kārtošanas forma. Uzņēmuma ienāku-
mu nodoklis arī ir tikai 15%. 

Pielikumā parakstu lapa uz ____ lapām. 

Pielikums Jēkabpils novada pašvaldības
 19.04.2010. vēstulei Nr.2-12-316

PARAKSTU LAPA

N.
p.k.

Vārds, 
uzvārds

Saimniecība, 
adrese

Paraksts

1.
2.
3.

Sabiedrības integrācijas fonds ir apstip-
rinājis rezultātus Eiropas Sociālā fonda at-
klātās projektu iesniegumu atlases darbības 
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātī-
ba” apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. „Publisko pa-
kalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī”.

Projekta mērķis ir paaugstināt publis-
ko pakalpojumu kvalitāti Jēkabpils novada 
pašvaldībā, nodrošināt to pieejamības uz-
labošanos, veicināt iedzīvotāju līdzdalības 
iespējas plānošanas un lēmumu pieņemša-
nas procesā. Projekts ir aktuāls, jo Jēkabpils 
novada pašvaldība atrodas lauku teritorijā ar 
zemu iedzīvotāju blīvumu un iedzīvotājiem ir 
ierobežotas iespējas pakalpojumu saņem-
šanai, tādēļ tiek meklēti inovatīvi risinājumi 

Atbalsta Jēkabpils novada 
pašvaldības izstrādātu projektu

un apmācīti speciālisti. Projekta īstenošanas 
laiks plānots 11 mēneši – no 2010. gada 1. 
augusta līdz 2011. gada 30. jūnijam. Galve-
nās aktivitātes ir veikt iedzīvotāju aptauju, iz-
strādāt pakalpojumu uzlabošanas plānu, kas 
balstās uz pamatotu metodoloģiju, apmācīt 
28 pašvaldības darbiniekus, apgūt starptau-
tisku pieredzi, ieviest inovācijas izmantojot 
mūsdienu informāciju tehnoloģijas. Projekta 
īstenošanas rezultātā tiks izveidots jauns vi-
deo saziņas tīkls, kas dos iespēju komuni-
kācijas uzlabošanā starp iedzīvotājiem, pa-
gastu pārvaldēm, deputātiem, pašvaldības 
administrāciju. Paredzēts izveidot bukletu ar 
iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par 
pakalpojumiem pašvaldībā. Projekta plāno-
tais budžets LVL 15 400.

 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta LLI-023 „Amatniecī-
bas sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros, 
Jēkabpils novada Zasas pagasta centrā tiek 
būvēta jauna, skaista guļbaļķu ēka – nāka-
mais amatniecības centrs „Rūme”. 

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2010.
gada augustam. Ēkas būvniecības kopējās 
izmaksas plānotas 107 913,00 eiro apmērā. 

Zasas amatniecības projekts
Būvdarbus veic būvniecības un mācību fir-
ma SIA „Dziedrs”.

Amatniecības centrā „Rūme” plānots 
iekārtot divu amata meistaru – podnieka 
un namdara darbnīcas. Būvniecības ce-
nām krītoties, bija iespējams ietaupīt tai 
paredzētos līdzekļus, tādēļ Latvijas –Lie-
tuvas pārrobežu sadarbības programmas 
Tehniskajam Sekretariātam ir iesniegtas 
projekta izmaiņas ar papildus veicamajiem 
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darbiem, kuri, to apstiprināšanas gadījumā, 
paredz „Rūmi” nodrošināt ar santehniku, 
apkuri un elektroinstalāciju, kā arī daļēju 
mansarda stāva izbūvi. Ja šos papildus 
darbus būs iespējams veikt, amatniecības 
centrs varēs darboties un uzņemt apmeklē-
tājus visu gadu, ne tikai siltajās sezonās, kā 
sākotnēji bija plānots, kā arī piesaistīt citu 
amatu meistarus, kuru darbnīcas varētu tikt 
izvietotas ēkas mansardā.

Galvenais mērķis, ar kādu tiek veidots 
amatniecības centrs „Rūme”, ir panākt lie-
lāku tūristu piesaisti Jēkabpils novadam, 
iekļaujoties vienotajā Latvijas – Lietuvas 
amatniecības sadarbības tīklā. Projekta 
„Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – 
Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”  
laikā tiek būvēti, renovēti un aprīkoti desmit 
amatniecības centri Zemgalē un Ziemeļlietu-
vā un izveidoti informatīvi materiāli par šī re-
ģiona amatniekiem un tūrisma maršrutiem. 

„Rūmes” galvenais uzdevums un dar-
bības virziens būs uzņemt un piesaistīt tūris-
tus, nodrošinot viņiem iespēju aktīvi piedalī-
ties darba procesos, un rīkot ar amatniecību 
saistītas apmācības, meistardarbnīcas, tir-
gus un citus pasākumus.

Paralēli tūrisma nozarei, „Rūme” dar-
bosies arī kā amatniecības centrs, kurā in-
teresentiem būs pieejama informācija par 
amatnieku tirgiem un citiem ar amatniecību 
saistītiem pasākumiem un notikumiem, kā 
arī par tūrisma maršrutiem, kas iekļauti pro-
jekta LLI-023 „Amatniecības sadarbības tīkls 
kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības 
veicinātājs” tūrisma bukleta kartē. Tāpat šis 
amatniecības centrs sniegs konsultācijas 
tiem, kuri vēlas uzsākt nodarboties ar amat-
niecību. 

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības atbalstu. Šīs preses relīzes sa-
turs ir Zasas pagasta padomes atbildība un 
nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Daina Sauleviča
daina.saulevica@gmail.com

Katru gadu 12. klases dzīvē tas ir kas 
īpašs. Vakars, kuram gatavojas un nobriest 
vairāku mēnešu garumā.

Viss sākas it kā pavisam nevainīgi – ar lu-
gas atrašanu. Iedomājieties, bija taču jāatrod 
luga, kas atbilstu mūsu vēlmēm un iegribām. 
Tas prasīja laiku, bet viss tika izdarīts veiksmī-
gi. Nu pienāca lomu sadalīšana..., bet mums 
par lielu pārsteigumu to izdevās veikt gandrīz 
bez nekādiem starpgadījumiem un asu vārdu 
pārmaiņām!

Luga ir, lomas ir – tagad tik cītīgi jāsāk 
domāt par mēģinājumiem. Lai vieglāk mūsu 
audzinātājai Laimai un režisoram Gintam Au-
dzītim (vislielākais paldies 12. klases vārdā!), 
no klases izvirzījām izrādes direktori – Daci 
Zvaniņu – apzinīgu, apsviedīgu, saprotošu un, 
manuprāt, šim amatam atbilstošāko no mūsu 

klases. Paldies Dacei par stingrajiem un iejū-
tīgajiem vārdiem, kas lika mums sasniegt tik 
augstus rezultātus!

Nedēļu pirms ģenerālmēģinājuma sākās 
satraukums un, šķiet, ka tikai tad mēs tā pa 
īstam sapratām, cik tas ir nopietni. Sākās 
tā saucamais lampu drudzis. Projektu nedēļa 
paskrēja vēja spārniem, un pienāca ģenerāl-
mēģinājums! Tas izdevās gluži kā  iecerēts. 
Bija lietas, ko līdz īstajai izrādei pielabojām, bet 
kopumā bijām priecīgi, ka puse no darba jau 
padarīta. Žetonu vakars bija gaidāms tieši pēc 
nedēļas – 27. februārī.

Pēc  A. Eglīša lugas motīviem “Par purna 
tiesu”. Izrādes garums apmēram 2,5 stundas. 
Luga 5 ainās. Visi, viens otram veiksmi vēlot, 
devāmies uz skatuves un darījām, cik spējām, 
visu pēc labākās sirdsapziņas!

Akciju sabiedrība „Latvenergo” un 
Latvijas Pašvaldību Savienība ir noslēgu-
si vienošanos par grozījumiem noslēgtajā 
Dāvinājuma (ziedojuma) līgumā. Grozījuma 
pamatā ir pagarināts termiņš, kurā trūcīgas 
mājsaimniecības varēs saņemt dāvanu kar-
tes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. 
Sākotnēji paredzētais termiņš bija līdz 2010.
gada 31. martam, tagad tas ir pagarināts 
līdz tiks izdalītas visas Jēkabpils novadam 
paredzētās dāvanu kartes. Kopējais dāvanu 
karšu skaits ir 326 gab., uz šo brīdi paliku-
šas 202 dāvanu kartes. 

Lai saņemtu dāvanu karti, personai 
nepieciešams griezties pie sociālā dienesta 

Žetonu vakars Zasas vidusskolas  
60. izlaiduma klases dzīvē 

Atklāti sakot, atsauksmes bija negaidīti 
patīkamas. Mūs slavēja un sauca par īstiem 
māksliniekiem. Mēs esot spējuši pārsteigt ar 
izvēlētajām lomām un to izpildījumu. Labāk 
lomas sadalīt nebūtu bijis iespējams. Kaspars 
Sēlis atraktīvi atklāja galvenā varoņa Leofrolda 
Brempeļa atkarību no naudas, iepazinām no-
tāra Kristjāņa Vilkāja (Pēteris Buiķis) ģimeni un 
notikumus tajā. Tērpi un dekorācijas, vienkārši 
grandiozi! Tā par mums runāja citi. Un Kaspara 
veidotā filma par 20. gs. 30. gadiem skatītājus 
veiksmīgi ievirzīja lugā attēlotā laikā noskaņās. 

Paši jūtamies gandarīti un apmierināti ar 
paveikto! Mēs gatavojāmies, mēs centāmies 
un mums izdevās. Labāk pat, nekā gaidīts! 12. 
klases kolektīva vārdā saku visiem lielu paldies 
par atbalstu! 

Una Kukle

Turpinās AS „Latvenergo” dāvinājums
darbinieka pagasta pārvaldē, lai nokārtotu 
trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas statusu, kas tiek noteikts izvērtē-
jot personas aizpildītu iztikas līdzekļu dekla-
rāciju un iesniedzot ienākumus apstiprino-
šus dokumentus.

Lai sāktu dāvanu kartes noformēšanu, 
klients sociālajam darbiniekam uzrāda se-
kojošus dokumentus:

1. pase;
2. pēdējā apmaksātā kvīts par elektro-

enerģiju, kurā redzams skaitītāja rādījums 
un apmaksas datums vai izziņa no „Latve-
nergo” par veikto maksājumu;

3. viena tukša kvīts vai maksājuma ta-

bula.
Iedzīvotājiem, kuriem pienākas dāvanu 

karte, lūgums pievērst uzmanību līgumā no-
rādītajai adresei un adresei, kurā ir deklarētā 
dzīvesvieta. Abām adresēm ir jāsakrīt, ja tā 
nav, tad jāgriežas AS „Latvenergo ” Jēkab-
pils nodaļā, Jaunā iela 31, lai noformētu līgu-
mu uz deklarēto dzīvesvietas adresi. 

Lūdzu izmantojiet iespēju ietaupīt savus 
līdzekļus.

Neskaidrību gadījumā informāciju 
sniegs sociālā dienesta darbinieki pagastu 
pārvaldēs.

R. Rubina,
Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītāja
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Pašvaldības ceļu remontam nepieciešamos līdzekļus precīzi būs 
iespējams aprēķināt tikai pēc plūdu beigām, taču jau šobrīd iespējams 
konstatēt, ka tie būs ļoti apjomīgi.

Lai plūdos cietušie zemnieki saņemtu visu iespējamo atbalstu, Jē-
kabpils novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam V. 
Dombrovska kungam un LR Zemkopības ministram J. Dūklava kungam, 
kurā lūgts,  lai Zemkopības ministrija un Ministru kabinets izskatītu jau-
tājumu par atbalstu 2010. gada pavasara plūdos cietušajiem lauksaim-
niecības produkcijas ražotājiem, sakarā ar bojā gājušajiem ziemāju sē-
jumiem.

Plūdi Dunavas pagastā – lielākie vismaz pēdējo 
35 gadu laikā

Novada attālākā apdzīvotā vieta sasniedzama tikai ar laivu.

Dunavietis Andris Stankevičs, izmantojot pašvaldī-
bai piederošo motorlaivu, šai laika posmā nodroši-
na visaktuālākās iedzīvotāju vajadzības – nogādā 
bērnus uz skolu, pieved pārtiku un izved nododa-
mo pienu no zemnieku saimniecībām. Tāpat, ja vien 
ir laiks, neatsaka izrādīt dabas stihijas pārņemto 
teritoriju studentiem un žurnālistiem.

Daudzviet no ūdens nav izdevies paglābt tehniku.

Plūdi nodarījuši nopietnus zaudējumus gan dārziem, gan ziemāju sējumiem. Arī pa pašvaldības ceļiem daudzviet var 
pārvietoties tikai ar laivu.

Daugava ir pilnībā pārņēmusi valsts 
ceļa posmu no Dunavas līdz Jadvigo-

vai, un tikai plūdu ūdenim krītoties, 
būs iespējams konstatēt, cik lieli 

zaudējumi tam nodarīti.
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Cīruļa treļļi tīrumā, strazda dziesma pa-
galma liepā un saule, saule... Šo pavasari 
vēl skanīgāku dara skaista jubileja: Rubeņu 
kultūras nama sieviešu vokālajam ansam-
blim „Kantilēna” – 25! 

Šķiet, tik nesen bija tas laiks, kad kolek-
tīva pirmā vadītāja Iveta Januševska aicinā-
ja Rubenes pagasta meitenes sanākt kopā, 
samērot balsis un aizvadīt kopā daudzus 
mēģinājumu vakarus, piedzīvot patīkamo 
uztraukumu koncertos, sajust gandarījumu 
vokālo ansambļu skatēs. Ivetas vadībā sa-
krāts bagāts jo bagāts dziesmu pūrs – gan 
tautas mūzika, gan latviešu komponistu 
oriģināldziesmas, ir arī kāds jestrāks skaņ-
darbs svešā mēlē. Tematiski daudzveidīgas 
un dvēseliski bagātas dziesmas apgūtas 
Ārija Kaktiņa vadībā. Patīkami atcerēties 
brīžus, kad dziedāts ne tikvien sava pagas-
ta ļaudīm, bet arī klausītājiem tuvākos un 
tālākos novados daudzviet Latvijā. Ar lielu 
atbildības izjūtu ansambļa dalībnieces ga-
tavojas katrai vokālo ansambļu skatei un ir 
guvušas arī panākumus. Tomēr svarīgākais 
ir klausītāju mīlestība. Tā ir balva par gara-

Vokālais ansamblis Kantilēna.

Deju kolektīvs „Rasa”.

Gadiem pāri...

jām mēģinājumu stundām, steigā darīta-
jiem ikdienas darbiem, ziedoto brīvo laiku. 
Ilgajos radošā darba gados „Kantilēnas” 
dalībnieces ir atradušas dziesmas dvēseli 
un prot to dāvāt saviem klausītājiem.

25 gadi ir ilgs laiks, tomēr ansamblis 

savos „sudraba” gados saglabājis gandrīz 
nemainīgu sastāvu. Kopā izdzīvoti gan prie-
ka, gan skumju brīži, svinētas uzvaras un 
likta bēda zem akmens... 

 Sandra Radiņa, 
ansambļa vadītāja

Pirms 30 gadiem viss sākās ar meiteņu 
deju kolektīvu un pirmais mēģinājums no-
tika Kaldabruņā. Pamazām meitenēm pie-
vienojās puiši un izveidojās jauniešu deju 
kolektīvs. Pārcilājot  fotogrāfijas, diplomus, 
pateicības, ielūgumus izjūtas ir vienreizējas. 
Tik daudzi pagasta ļaudis ir piedalījušies ša-
jās aktivitātēs! Mēs, protams, neesam nekā-
di profesionāļi, tā mums ir sirds un prieka 
lieta. Dejotāji nāk uz mēģinājumiem ar lielu 
atbildības sajūtu. Mēs tiekamies  pēc darba 
un mēģinām līdz vēlam vakaram. Tā ir neap-
rakstāma pienākuma apziņa. Daži kolektīva 
dalībnieki strādā pilsētās tālu prom no Ru-
beņiem, taču piektdienas vakarā brauc uz 
mājām un nāk dejot, jo ir uzticīgi Rubenes 
pagastam un savam kolektīvam.

Apgūstam dziesmu svētku repertuāru, 
dejojam Latgales programmu. Skatītāji ar 
aplausiem vislabāk uzņem horeogrāfa I. 
Dreļa Latgales jestrās dejas. Arī dejotājiem 
pie sirds labāk tās ātrās un straujās. Dejojam 
arī zelta fonda dejas – V. Ozola, A. Donasa, 
A. Baumanes un citu horeogrāfu dejas. Re-
pertuārā ir arī  dejas no koncertuzveduma 
„No sirsniņas sirsniņai”, kā arī dažas manas 
dejas. Gadiem skrienot kolektīva sastāvs 
mainījies, taču pēdējos gados tas  ir palicis 
tik pat kā nemainīgs.

Ir izdejoti daudzi dziesmu un deju svēt-
ki Rīgā, Latgales novada svētki, rajona svēt-
ki  un dejots daudzviet citur Latvijā. Esam 
piedalījušies  Parhimas pilsētas (Vācija) 
svētkos. 

Gadiem skrienot laiks pagājis nemanot. 
30 gadi – tie ir trīs apaļi gadu desmiti. 

 Ir brīnišķīgi, ka mēs varam dejot un 
apzināties  ka katrs kolektīva dalībnieks 

Laika skrējienā...

un vadītājs ir latviešu tradīcijas kopējs un 
nes atbildību par mūsu tautas garīguma 
nākotni.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja, deju 

kolektīva „Rasa”vadītāja

3. maijā plkst.14.00 
Rubenes kultūras namā 

lielkoncerts 

„Laika skrējienā”
Sieviešu vokālajam ansamblim 
„Kantilēna” – 25, vidējās paau-

dzes deju kolektīvam „Rasa”– 30.

Mīļi aicināti visi apmeklēt mūsu 
koncertu! Gaidīsim bijušos 

kolektīvu „Kantilēna „un „Rasa” 
dalībniekus! 
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Salaveča veltes izdalītas…

Ir sākusies lauksaimniecības skaitīša-
na, ko veic Centrālā statistikas pārvalde sa-
darbībā ar Lauku atbalsta dienestu un Lat-
vijas lauku konsultāciju un izglītības centru. 
Skaitīšana tiek veikta reizi 10 gados, lai 
iegūtu detalizētu informāciju par situāciju 
lauksaimniecībā. Rezultāti tiks izmantoti si-
tuācijas analīzei lauksaimniecībā, kas būs 
arī kā objektīvs arguments Latvijas sarunās 
ar Eiropas Komisiju par jauno tiešo maksā-
jumu apjoma noteikšanu un finansējuma 
izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm.

Lauksaimniecības skaitīšana ir uzsāk-
ta vienlaikus ar pieteikšanos platību mak-
sājumiem. Paredzēts aptaujāt 90 000 lauku 
saimniecību, tai skaitā no 20 000 tiks iegūta 
informācija par saimniecībās pielietotajām 
lauksaimnieciskās ražošanas metodēm. 
Lauku saimniecībās, no kurām informācija 
netiks iegūta no 15. aprīļa līdz maija bei-

1. Vairs nebūs PVTM par laukaugu un 
lopbarības platībām.

2. Vairs nebūs ENA atbalsts, bet dek-
larācijas tik un tā 2010. gadā ir jāiesniedz, 
turklāt attiecībā uz daudzgadīgo enerģētis-
ko kultūraugu audzētājiem – deklarāciju ie-
sniegšanas datums būs vēlāks. Šī atbalsta 
vietā nekas jauns nebūs.

3. Būs 2 jauni atdalītie maksājumi – 
par laukaugu platībām un par lopbarības 
platībām (references periods būs 2009. 
gads).

4. Būs 2 papildus maksājumi par pienu:
a. viens ražotājiem, kuri ir 2008./09. 

kvotas gadā realizējuši pienu virs 80 
tonnām un kuru rīcībā piena kvota ir arī 
2009./2010. kvotas gadā; (Vienreizējs at-
balsts);

b. otrs tiem, kuri realizējuši pienu virs 
30 tonnām (ikgadējs atbalsts). Realizēto 
piena tonnu daudzumu noteiks saskaņā ar 
LDC datiem.

5. Būs vēl papildus 4 jauni LLVN no-
sacījumi:

a. lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes daļu, kuras nogāzes slīpums ir lielāks 
par 10 grādiem, laika posmā no 1. oktob-

2011. gadā lauksaimnieks varēs 
pretendēt uz tiešajiem maksājumiem, ja 
viņš būs iesniedzis Valsts ieņēmumu die-
nestā gada pārskatu vai gada ienākumu 
deklarāciju un D3 pielikumu „Ienākumi 
no saimnieciskās darbības” par iepriek-

Lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Sākas lauksaimniecības skaitīšana
gām, LLKC intervētāji veiks skaitīšanu jūlijā 
un augustā saimniecībās, kā arī līdz sep-
tembra vidum CSP telefoninterviju centra 
intervētāji aptaujās pa tālruni.

Lauksaimniecības skaitīšanā tiks iegū-
ta šāda informācija:

par lauku saimniecību, tās īpašnieku 
un vadītāju;
zemes izmantošanu;
lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām;
izmantotajām lauksaimniecības bū-
vēm un saimniecības tehnisko aprīko-
jumu (ieskaitot iekārtas atjaunojamās 
enerģijas ražošanai);
nodarbinātajiem lauksaimniecībā;
citām saimnieciskās darbības aktivitā-
tēm.
Lauksaimnieciskās ražošanas metožu 

apsekojuma mērķis ir iegūt agrovidi rakstu-

Galvenās izmaiņas 2010. gada platību maksājumu sezonā
ra līdz nākamā gada 1. aprīlim nodrošina 
vismaz minimālo kultūraugu veģetāciju vai 
saglabā rugaini;

b. saglabā un nepieļauj dabas piemi-
nekļu – dižakmeņu, aizsargājamu koku un 
aleju – kas aizsargājami saskaņā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem 
aizsardzības un izmantošanas noteiku-
miem, apzinātu iznīcināšanu vai bojāšanu; 

c. nelieto mēslošanas līdzekļus 10 
metru platā joslā gar ūdensteci, kas noteik-
ta Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikato-
rā (šī prasība stāsies spēkā no 2012. gada 
1. janvāra);

d. lauksaimniekam ir ūdens resursu 
lietošanas atļauja saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto kārtību par ūdens resursu 
lietošanas atļauju, ja veicot lauksaimniecis-
kas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk 
nekā 10 kubikmetru virszemes vai pazemes 
ūdeņu diennaktī.

6. Jauns LLVN pļaušanas nosacījums 
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – no-
gana un appļauj vai vismaz vienu reizi no-
pļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē 
līdz kārtējā gada 15. septembrim.

7. Būs papildu nosacījumi MLA.

8. Papuve varēs būt tikai 20% no saim-
niecības lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Ja ir vairāk, tad MLA atbalstu par 
papuvi nemaksā.

9. Ir atcelts izņēmums, ka MLA par 
pastāvīgajām pļavām un ganībām un  
aramzemē sētajiem zālājiem var saņemt, 
nenodrošinot lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvumu – vismaz 0,2 liellopu vienības, ja  
platība atrodas BVZ vai NATURA 2000 te-
ritorijā.

10. 2010. gadā būs iespēja uzņemties 
jaunas saistības (BLA, BDUZ, BI, LDGRS. 
Uz IDIV var tikai tie, kam ir saistības valsts 
atbalsta ietvaros), tomēr nodrošinot, ka val-
stī kopējā apakšpasākuma saistību platība 
nepalielināsies vairāk kā par 10% (saskaņā 
ar šā brīža grozījumu projektu). Ja apakš-
pasākuma saistību platība pārsniegs 10%, 
tad tā individuālā līmenī tiks proporcionāli 
samazināta.

11. Ja saistību platība kārtējā gadā 
samazinās ne vairāk kā par 20 procentiem 
no iepriekšējā gada saistību platības, at-
balsta pretendentam saņemtais atbalsts 
par samazināto saistību platību nav jāat-
maksā. 

rojošu informāciju saimniecībās:
pielietotās augsnes apstrādes meto-
des un veiktie augsnes auglības sa-
glabāšanas pasākumi;
informācija par dzīvnieku novietnēm 
un kūtsmēslu krātuvēm;
pielietotās laistīšanas metodes saim-
niecībā.
Kopā ar ES platību maksājumu pie-

teikumu formām un saimniecības karti 
iesniegšanai LAD tiks iedota arī lauksaim-
niecības skaitīšanas anketa. Tāpat kā ie-
priekšējos gadus, to varēs saņemt arī sa-
vās pagastu pārvaldēs.

Lauksaimnieki aicināti kopā ar ES 
platību maksājumu pieteikumiem atdot 
LAD vai pagastu pārvaldēs arī aizpildī-
tās lauksaimniecības skaitīšanas anke-
tas, lai viņi vēlāk nebūtu jāmeklē pa mā-
jām vai jātērē nauda telefona sarunām. 

Kādi būs papildu nosacījumi atbalsta 
saņemšanai 2011.  gadā

šējo gadu, lai būtu iespējams noteikt 
lauksaimniecības ieņēmumu īpatsvaru 
kopējos ieņēmumos.

Intra Kurme,
Lauku attīstības speciāliste
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Mēs lepojamies

Akcija „Es  lasu. 
Tu lasi. 
Mēs lasām

Lasīšanas gada ietvaros Rubeņu biblio-
tēka aicina savus lietotājus, novada iedzīvo-
tājus un viesus piedalīties akcijā „Es lasu. Tu 
lasi. Mēs lasām”,  fotografējot lasošus bēr-
nus, sievas, vīrus, radus, draugus, kaimiņus 
un iesūtot savas fotogrāfijas.

Akcijas mērķis: Lasīšanas gada un akci-
jas mērķis ir radīt cilvēkos vēlmi lasīt grāma-
tas un apzināties, ka lasīšana būtiski papildi-
na zināšanas, palielina redzesloku, bagātina 
valodu un rosina cilvēku vairāk domāt ne tikai 
sadzīviskā, bet arī garīgā līmenī.

 Fotogrāfijas gaidīsim līdz 30. maijam 
elektroniskā formātā uz e-pastu: agra.ozo-
lina@inbox.lv  vai arī pārnēsājamajos datu 
nesējos, bibliotēkā darba laikā.

Asprātīgākās bildes tiks izgatavotas un 
izstādītas izstādē.

Visas fotogrāfijas varēsiet aplūkot Jē-
kabpils novada mājas lapā www.jekabpilsno-
vads.lv sadaļā „Fotogalerijas.”                                        

Papildus informācija pa tālruni 65228149

Kalna pagastā 
atveras Cerību logi 

Aprīļa mēnesī mūsu novads būs kļuvis 
par vienu sabiedrisko organizāciju bagātāks. 
Kalna pagasta Dubultu ciematā savu darbību 
uzsāks biedrība „Cerību logi” . Tas ir ļoti ieprie-
cinošs un tiešām cerīgs jaunums, jo šai pagas-
tā līdz šim neviena biedrība nav izveidojusies. 
Arī darbības vieta ir  nozīmīga – Dubultu cie-
mā kopš Mežzemes pamatskolas likvidācijas 
2009. gada rudenī sabiedriskā dzīve  kļuvusi 
tiešām pieticīga, neizmantotas ir skolas un 
daļa kluba telpu, kuras jaunā biedrība plāno 
apdzīvot, organizējot radošus un interesantus 
pasākumus visām iedzīvotāju grupām. 

Biedrības dibināšanu un vadību  uzņē-
musies Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 
Sandra Vecumniece. Kopumā „Cerību logus” 
veido: 

1. Sandra Vecumniece, Jēkabpils novada 
bāriņtiesas locekle;

2. Daina Alande,  mājsaimniece (profesija 
– grāmatvede);

3. Līga Verbicka,  bezdarbniece, kādreiz 
kult. nama apkopēja;

4. Dace Štāle, bezdarbniece, kādreiz sko-
lotāja;

5. Anita Minkeviča, bezdarbniece, kādreiz 
skolotāja;

6. Ingrīda Buculāne, mājsaimniece (pro-
fesija – pavāre);

7. Aivars Verbickis, harvestera operators;  
8. Gundars Vecumnieks, Jēkabpils nova-

da Kalna pagasta k/n vadītājs.
Novēlēsim šajos logos vienmēr spožu 

gaismu, svaigas vēsmas un veiksmes saules-
zaķīšus! 

Atnākot pavasarim, aktīvs darba cēliens 
sācies ne tikai lauksaimniekiem, bet arī sa-
biedrisko organizāciju darbiniekiem. Mūsu 
novadā šīm aktivitātēm veidojas ļoti labvēlīga 
vide, un iespēju robežās ikvienai iniciatīva var 
saņemt atbalstu. Jēkabpils novada organizā-
cijas var drošu sirdi gatavot projektus Eiropas 
Savienības finansējuma piesaistei, jo novada 
pašvaldībā ir pieņemti noteikumi par līdzfinan-
sējuma piešķiršanu atbalstīto projektu īsteno-
šanai. Tāpat – ir izsludināts Jēkabpils novada 
NVO iniciatīvu konkurss.

Īsi informēšu par termiņiem, ko svarīgi 
nenokavēt mūsu aktīvajām un darbīgajām 
biedrībām:

2010. gada 13. maijs – Jāiesniedz I 
daļas apakšprojektu iesniegumi Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas grantu shē-
mā „NVO fonds”. Šo projektu mērķa grupa 
ir pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki 
un/vai sociālās atstumtības riskam pakļautie 
bērni un jaunieši.  Konkursa nolikums, iesnie-
guma veidlapa, metodiskie norādījumi un cita 
nepieciešamā informācija pieejama Sabied-
rības integrācijas fonda interneta mājas lapā 
http://www.lsif.lv vai fonda birojā Rīgā, Brīvī-
bas ielā 40-39.

2010. gada 15. maijs – Jāiesniedz pro-
jektu pieteikumi Jēkabpils novada NVO ini-
ciatīvu konkursam. Šai konkursā projektus 
var iesniegt Jēkabpils novadā reģistrētas or-
ganizācijas un organizācijas, kas mūsu no-
vadā veic pastāvīgu darbību. Viena projekta 
maksimālā izmaksu summa ir Ls 300,-. Prio-
ritāras jomas – bērni un jaunatne, veselīgs 
dzīvesveids un sports, mūžizglītība, kultūra, 
sociālā sfēra. Nav izslēgts atbalsts inovatī-
viem projektiem un iniciatīvām citās sfērās, 
ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par no-
zīmīgiem novada attīstībā. Pilns nolikuma 
teksts pieejams Jēkabpils novada mājaslapā 
– www.jekabpilsnovads.lv.  Par visiem ne-
skaidrajiem jautājumiem var konsultēties ar 
sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Jātnieci 

– t. 26167960; ieva.jatniece@gmail.com 
2010. gada 31. maijs – Jāiesniedz LE-

ADER programmas projektu pieteikumi.
Par šiem projektiem Biedrība „Lauku 

partnerība Sēlija”  rīko semināru.  
Temats: Attīstības stratēģijas „Lauki- vieta, kur 

vērts dzīvot” realizācija – LEADER 
veida aktivitātes 2010. gadā.

Laiks:    2010. gada 6. maijs, 
 plkst. 11.00 – 13.00
Vieta:   Jēkabpils novada pašvaldības zāle, 

Rīgas 150a, Jēkabpils
Lektori: „LP Sēlija” izpilddirektore Ilga Cālīte, 

valdes locekļi: Kārlis Stars, Ligita Ka-
džule; 

 Jēkabpils LAD pārstāve Judīte Pod-
niece;

 Krustpils novada pašvaldības Būv-
valdes vadītāja Inese Savina.

Darba kārtība:
Projektu konkursa II kārtas projektu sagata-
vošana:
1. MK noteikumi Nr. 33.
2. Stratēģijas rīcības plāns.
3. Projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšana.
4. Būvvaldes noteikumu un dokumentu saga-

tavošanas skaidrošana.
5. Jēkabpils LAD pārstāvja atbildes uz semi-

nāra dalībnieku jautājumiem.

Biedrības valde aicina potenciālos 
projektu pieteicējus būt gataviem pama-
tot savas idejas nepieciešamību, noteikti 
piedaloties projektu ideju prezentēšanas 
pasākumā.
Laiks: 20. maijs, sākums plkst. 11.00 
Vieta: Jēkabpils novada pašvaldības zāle
Prezentācijas laiks: 10 minūtes
Prezentācijas saturs: mērķi, uzdevumi, pama-
tojums, ilgtspēja, izmaksas.

Lūgums savlaicīgi pieteikties 
uz sev vēlamu laiku.

Sabiedriskajām organizācijām

Šai informatīvā izdevuma numurā  vēla-
mies sveikt divas mūsu novada iedzīvotājas 
–  Zasas vidusskolas 9. klases skolnieci Sinti-
ju Osmani un Meža muzeja izveidotāju Benitu 
Kalniņu, kuras saņēmušas valsts mēroga atzi-
nību.

Skolēnu radošo darbu konkursā „Manas 
skolas autobuss”, ko organizēja Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūra un Šveices Konfede-
rācijas vēstniecības Latvijā, 5.– 9. klašu grupā ir 
uzvarējusi Zasas vidusskolas 9. klases skol-
niece Sintija Osmane.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, uz-
varētāji saņems Šveices Konfederācijas 
vēstniecības Latvijā sarūpētās balvas –  
Sintijas Osmanes pārstāvētā Zasas vidus-
skolas 9. klase dosies uz „Līvu akvaparku”.  
Konkursa laikā VRAA saņēma lielu skolēnu at-
saucību – kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 700 
darbi. Konkurss tika rīkots trijās vecuma gru-
pās, un katrai no tām bija atšķirīgs uzdevums: 

1.– 4. klašu skolēniem zīmējumos bija jāattēlo 
sava klase ekskursijā, 5.– 9. klašu skolēniem 
bija jāizstrādā uzvedības noteikumi autobusā, 
savukārt 10.– 12. klašu skolēniem – jāizstrādā 
autobusa identitātes zīme jeb logotips. Kon-
kurss tika rīkots, lai rosinātu skolēnu līdzdalī-
bu Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
līdzfinansētā projektā „Pašvaldību aktivitāšu 
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadā-
šanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, 
tādējādi veicinot tā nozīmes izpratni un saudzī-
gu izturēšanos pret autobusiem kā pret savu 
mantu.

Benita Kalniņa – sabiedriskā un kultū-
ras darbiniece, Zasas pagasta Liepu ciema 
Meža muzeja izveidotāja, vadītāja un gide – 
apbalvota ar vienu no valsts augstākajiem ap-
balvojumiem – Atzinības krusta Lielo sevišķās 
pakāpes goda zīmi. Šos apbalvojumus piešķir 
Ordeņu kapituls un izsludina valsts prezidents 
Valdis Zatlers.
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2. posma olimpiāžu rezultāti novadā 2010. gadā
Mācību gads tuvojas noslēgumam. Sko-

lu kolektīvos tiek izvērtēti ne tikai skolēnu ik-
dienas mācību sasniegumi, valsts pārbaudes 
darbu rezultāti, bet arī talantīgo bērnu snie-
gums mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādu 
institūciju, masu saziņas līdzekļu organizētos 
konkursos, pētniecisko darbu lasījumos. Sko-
lēni, kuri ir motivēti papildus darbam, gūst re-
zultātus. 

Šajā mācību gadā Jēkabpils novada sko-
lu 99 skolēni ir piedalījušies 2. posma mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos, t.sk. 
32 no Zasas vsk., 19 no Rubenes psk., 18 
no Dunavas psk., 15 no Dignājas psk., 8 no 
Bērzgala psk. un 7 no Ābeļu psk. Kopā gūtas 
39 godalgotas vietas (39,4% no dalībnieku 
kopskaita ir apbalvoti): trīs 1. vietas, sešas 2. 
vietas, vienpadsmit 3. vietas un deviņpadsmit 
atzinības. Procentuāli no dalībnieku kopskaita 
visvairāk godalgoto vietu guvuši Zasas vsk. 
un Bērzgala psk. skolēni, t.i. puse no dalīb-
niekiem ir apbalvoti. Rubenes psk. apbalvoti ir 
36,8% dalībnieku, Dunavas un Dignājas psk. – 
33,3%, Ābeļu psk. – 14,3%. Zasas vsk. skolēni 
ir piedalījušies 17 olimpiādēs no 25 iespēja-
mām (68%), Dunavas psk. 12 olimpiādēs (no 
18 iespējamām, 66,7%), Rubenes psk. – 11 no 
18, Dignājas psk. – 10 no 18, Ābeļu un Bērz-
gala psk. – 5 no 18. Novadā vidējā dalība ir 
52,2% no piedāvātajām olimpiādēm. 

Visas 6 novada skolas ir piedalījušās vi-
zuālās mākslas un sociālo zinību olimpiādēs, 
gandrīz visas (4–5 skolas) – latv. val.8.–9.kl., 

vēsturē, matemātikā 5.– 8. kl., angļu valodā 9. 
kl., mājturībā zēniem 5.– 8. kl., matemātikā 4. 
kl., latv. val. 4. kl. Neviena skola nepiedalījās 
mājturības meitenēm 9.– 12. kl., ķīmijas 9.–12.
kl., informātikas, latviešu valodas 12. kl. olim-
piādēs. Zasas vsk. piedalījās 5 no 7 vidussko-
las posma klasēm piedāvātajām olimpiādēm. 

Vizuālās mākslas olimpiādē novada 
skolēni guvuši 8 godalgotas vietas: 2. vietu 
ieguvuši Laima Krīvāne (Dunavas psk. 9. kl., 
sk. G. Auzāne), Austra Spēka (Rubenes psk. 
9. kl., sk. Il. Kantāne), Iluta Tauriņa (Bērzga-
la psk. 5. kl., sk. I. Zariņa), Madara Pudāne 
(Rubenes psk. 5. kl., sk. Il.Kantāne), 3. vietu 
ieguvuši Sindija Okmane (Rubenes psk. 8. 
kl., sk. Il. Kantāne), Agrita Sabīne Puķīte 
(Zasas vsk. 8. kl., sk. I. Kalniškāne), Dāvis 
Krēsliņš (Dignājas psk. 9. kl., sk. I.Vilcāne), 
Maija Gabranova (Zasas vsk. 11. kl., sk. I. 
Kalniškāne). Dabaszinību olimpiādē 6. kl. no-
vada skolēni ir izcīnījuši 3 godalgotas vietas, 
no kurām 1. vieta Laurai Briedei (Zasas vsk., 
skolot. L. Šnikere), 2. vieta Normundam Kriš-
kānam (Rubenes psk., skolot. A. Vērdiņa), 
3. vieta Katei Strožai (Dignājas psk., sko-
lot. S. Krēsliņa). 1. vietu kulturoloģijā ieguva 
Kaspars Sēlis (Zasas vsk. 12. kl., skolot. S. 
Upeniece), mājturībā zēniem – Jānis Salde 
(Dunavas psk. 8. kl., skolot. U. Auzāns). Pā-
rējie olimpiāžu uzvarētāji ir: Kaspars Sēlis 
(Zasas vsk. 12. kl., 3. v. angļu val., skolot. B. 
Gabranova), Raimonda Pore (Bērzgala psk. 
8. kl., 3. v. latv.val., skolot. I. Puķīte), Dairis 

Kuklis (Rubenes psk. 8. kl., 3. v. mājturībā, 
skolot. I. Zemlickis), Alise Alužāne (Rubenes 
psk. 9. kl., 2. v. angļu val., skolot. I. Uzkure), 
Dagnija Krukovska (Dignājas psk. 9. kl., 3. v. 
angļu val., skolot. S. Strade), Lelde Vecmuk-
tāne (Zasas vsk. 9. kl., 3. v. vēsturē, skolot. M. 
Pērkone), Dace Zvaniņa (Zasas vsk. 12. kl., 
3. v. politikā un tiesībās, skolot. M.Pērkone). 
Lelde Vecmuktāne un Dace Zvaniņa tika iz-
virzītas un piedalījās valsts olimpiādēs, Alise 
Alužāne – reģionālajā angļu val.olimpiādē. No 
19 atzinībām: trīs – vēsturē, mājturībā zēniem, 
matemātikā, latviešu valodā; divas – krievu 
valodā; pa vienai – ģeogrāfijā, angļu valodā, 
sociālajās zinībās, dabaszinībās, bioloģijā.

Kopumā novada skolēnu sniegums 2. 
posma olimpiādēs šogad bijis veiksmīgs, jo 
39% (iepriekšējā gadā tikai 28%) no dalībnie-
ku kopskaita guvuši godalgas. Arī dalība % bi-
jusi nedaudz aktīvāka, te īpaši jāmin Dunavas 
psk., Rubenes psk. un Dignājas psk. 

Pateicības vārdus pelnījuši visi tie skolo-
tāji, kuri atzīst papildus darba nepieciešamību 
ar talantīgiem skolēniem. Paldies skolēniem, 
kuru neatlaidība, zināšanas un veiksme nesu-
si skolas un novada vārdu ārpus novada robe-
žām! Paldies novada pašvaldībai par sapratni, 
par finansiālu atbalstu ceļa izdevumu segšanā 
valsts olimpiāžu dalībniekiem!

Brigita Užule,
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras 
pārvaldes galvenā speciāliste izglītības 

jautājumos

 Ērgļu arodvidusskola pamazām kļūst 
par zaļo jeb videi draudzīgo tehnoloģiju sko-
lu. Mācības orientētas uz videi saudzīgu saim-
niekošanu.

Ērgļu arodvidusskolā uzņemam jau-
niešus šādās četrgadīgajās programmās: 
viesmīlības pakalpojumu speciālists un 
namdaris. Mācības notiek skolā, atbilstoši ie-
kārtotās praktisko mācību telpās un prakses 
vietās — uzņēmumos. Mācību laikā jaunieši 
iegūst profesionālo vidējo izglītību. Izglītības 
programmu apguvei tiek uzņemtas personas 
ar pamatizglītību, izvērtējot iesniegtos izglītī-
bas dokumentos uzrādīto mācību priekšmetu 

vērtējumu. Vienāda vērtējuma gadījumā tiek 
ņemta vērā audzēkņa sabiedriskā aktivitāte 
iepriekšējā izglītības iestādē. Ārpus konkursa 
uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādī-
bas palikušus bērnus.

Pieaugušos ar vidējo izglītību uzņemam 
šādās viengadīgajās programmās: guļbūves 
ēku celtnieks, viesmīlības pakalpojumu 
speciālists, kokkopis/arborists. Ērgļu arod-
vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kurā var 
apgūt kokkopja specialitāti. Audzēkņu skaits 
ierobežots. Uzņemam audzēkņus ar vispārē-
jo vai cita veida vidējo izglītību.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums iz-

Izglītošanās Ērgļu arodvidusskolā
glītības iestādes vadītājam, izziņa par deklarē-
to dzīvesvietu, pamatizglītību, arodizglītību vai 
vidējo izglītību apliecinošs dokuments, foto 
3x4 cm (4 gab.), medicīnas izziņa Nr.86-u. 
Dokumentus pieņemam no 2010. gada 14. 
jūnija līdz 2010. gada 24. jūlijam.

Ar skolu var iepazīties, iepriekš piesa-
koties pa tālruni 64871235 vai e-pastu: eav-
sekr@inbox.lv. Mājas lapas adrese www.
ergliarods.lv.

Sanita Dāboliņa,
direktora vietniece mācību un audzināšanas 

darbā

Saulīte debesīs dzied – zeltainu balsi, 
Pār pasauli lej, pārlūko, izgaismo, mudina 
augt. 
Atsaucas puķes un atbalso mežs, ūdeņi 
vizuļo, upītes skrej, 
Sudraba mugurām zivtiņas zvīļo, 
Un zem saulītes siltmīļa vaiga, dzīvība dejā 
griežas un dzīvo.
 /I. Magone/

Esiet sveicināti pavasarī! Pavasaris ir īs-
tais laiks pārdomām par jau izdarītajiem un 
nākamajiem darbiem, jo ziema jau ir atkāpu-
sies, paverot plašas iespējas jaunām idejām, 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā
jaunu tradīciju ieviešanai un jauniem darbiem. 
Viss atdzīvojas un cilvēku garastāvoklis kļūst 
labāks, par ko arī prieks. Atskatīsimies uz 
pirmajiem trijos mēnešos reģistrētajiem civil-
stāvokļa aktiem un citiem darbiem Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
pēc stāvokļa uz 2010. gada 1. aprīli tika re-
ģistrēti 6 dzimšanas fakti, 25 miršanas fakti. 
Diemžēl laulības Jēkabpils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā un baznīcās reģistrētas netika. 

Civilstāvokļa aktu likuma tiesību normas 
paredz, ka laulību var noslēgt jebkurā dzimt-
sarakstu nodaļā vai pie Civillikuma 51. pantā 

minētajiem konfesiju garīdzniekiem, savu-
kārt, dzimšanas faktu var reģistrēt attiecīgajā 
dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības teritori-
jā bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu nodaļā, 
kuras darbības teritorijā ir viena vai abu ve-
cāku dzīvesvietas. Dzimšanas fakts jāpaziņo 
viena mēneša laikā. Miršanas faktu var re-
ģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības 
teritorijā persona mirusi vai mirušais atrasts, 
vai dzimtsarakstu nodaļā pēc mirušā pēdējās 
dzīvesvietas vai pēc vietas, kur atrodas tiesa, 
kas taisījusi spriedumu par personas izsludi-
nāšanu par mirušu vai miršanas fakta konsta-
tēšanu. Jāpiebilst, ka miršanas fakts jāpaziņo 
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Sieviešu tiesību institūts projekta „NO 
KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM – atbalsta prog-
ramma Latvijas mājamatniekiem” ietvaros 
organizē 

Konkursu inovatīvu ideju un 
radošuma veicināšanai 

mājamatniecībā
1. Konkursa darbu iesniegšanas ter-

miņš – 2010. gada 20. jūlijs (ieskaitot). 
2. Darbu iesniegšanas kārtība – Kon-

kursa darbu dalībnieks iesniedz vienā no pro-
jekta vadības centriem – Siguldā, Alojā, Vara-
kļānos, Rubenē vai Rucavā. Katrs dalībnieks 
konkursā piedalās ar vienu darbu. Darbs 

ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, 
kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. 
Tiesa gan, ne vienmēr un ne visi normatīva-
jos aktos noteikto termiņu ievēro. Jēkabpils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 2 
miršanas fakti ar termiņa nokavējumu.

Salīdzinot ar 2009. gada pirmo ceturks-
ni, jāsaka, ka kopumā Ābeļu, Dignājas, Du-
navas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas 
pagastu Dzimtsarakstu nodaļās tika reģis-
trētas 10 dzimšanas fakti un 23 miršanas 
fakti, bet laulības nenotika. Jāpiebilst, ka 
pagājušā gada pirmajā ceturksnī tika reģis-
trēti vairāk dzimšanas fakti nekā šogad, un 
mazāk – miršanas fakti. Pēc dzimtsarakstu 
nodaļā esošajiem sastādītajiem dzimšanas 
reģistriem, visvairāk 2010. gadā dzimuši 
Kalna un Rubenes pagastos – katrā pagastā 
2 dzimšanas fakti. 

2009. gada pirmajā ceturksnī popu-
lārākie vārdi, kurus jaunie vecāki izvēlējās 
savām atvasītēm, bija Rūta, Estere, Annija, 
Kristaps, Marija, Sandra, Sindija, Raitis, Jā-
nis, Daniels, savukārt, 2010. gada pirmajā 
ceturksnī – Kristians, Ralfs, Edgars, Sandis, 
Samanta, Rebeka. 2009. gada pirmajā ce-
turksnī laulībā dzimuši 6 bērniņi, paternitāte 
atzīta 4 bērniem. 2010. gada pirmajā ce-
turksnī laulībā dzimuši 2 bērniņi, paternitāte 
atzīta 2 bērniem, un 1 bērniņam nav ierakstī-
tas ziņas par tēvu. 

Uzsākot Jēkabpils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas darbību, tika aizsākta jauna 
tradīcija pie dzimšanas fakta reģistrācijas. 
Izsniedzot vecākiem dzimšanas apliecību, 
dāvanā viņi saņem čaklāko novada rok-
darbnieču pašdarinātos cimdiņus un zeķī-
tes, kas ir ļoti jauka, patīkama un silta dā-
vaniņa. Liels paldies jāsaka atsaucīgajām, 
čaklajām un izpalīdzīgajām Ābeļu pagasta 
senioru kluba „Ābeļzieds”, biedrības „Akā-
cija Plus” Leimaņu pagastā, biedrības „No-
skaņa” Zasas pagastā un Dunavas pagasta 
rokdarbniecēm par sadarbību un atbalstu 
jaunas tradīcijas ieviešanā!

Paralēli civilstāvokļa aktu reģistrācijai, 
šo triju mēnešu laikā tika sakārtots pagas-
tu dzimtsarakstu nodaļu arhīvs par 2009. 
gadu, sakārtotas iesiešanai un iesietas ci-
vilstāvokļa aktu reģistru grāmatas, kas ir 
obligāta prasība. Pamazām tiek atlasītas 
pagastu dzimtsarakstu nodaļu īslaicīgi gla-
bājamās lietas iznīcināšanai.

Marta beigās notika tikšanās ar Du-
navas katoļu draudzes un Rubenes katoļu 
draudzes priesteri Edvardu Zaksi. Tikšanās 
laikā tika pārrunātas problēmas, kuras nā-
kotnē varētu risināt kopīgi. 

Maijā paredzēta tikšanās ar Dignājas 
ev. luterāņu draudzes un Zasas ev. luterāņu 
draudzes mācītāju Ivaru Dzelmi.

Vasarā sadarbojoties ar pagastu tau-
tas un kultūras namu vadītājiem paredzēts 
sveikt un godināt novada apaļo kāzu jubi-
leju pārus un stiprākās novada ģimenes. 
Nākotnē plānots iepriecināt arī vismazākos 
novada iedzīvotājus.

Ceru, ka viss ieplānotais izdosies!

Aļona Koriņeva,
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

KonKurSS roKdarbniEKiEm, māJamatniEKiEm un radošiEm cilVēKiEm!

jāiesniedz slēgtā formātā.  Iesniedzot darbu 
konkursam, jānorāda vārds, uzvārds, adrese 
un tālruņa numurs. 

3. Konkursa darbu vērtēšana. Konkur-
sa darbu vērtēšana notiek Rubenē no 2010. 
gada 21. jūlija līdz 1. augustam. Konkursa dar-
bi tiek izstādīti Kaldabruņas skolas telpās, un 
tos novērtē kvalificēta žūrija. Konkursa žūriju 
paredzēts izveidot no mājamatniecībā kvalifi-
cētiem pieciem speciālistiem. Žūrijas lēmums 
tiek iesniegts Sieviešu tiesību institūtam.

Ar pilnu konkursa nolikuma tekstu var 
iepazīties Jēkabpils novada domes mājasla-
pā, Sieviešu tiesību institūta mājaslapā. To var 
saņemt arī pie novada sabiedrisko attiecību 
speciālistes Ievas Jātnieces. 

28. maijā ZASā
Plkst. 11.00 Zasas centra laukumā  novada 
svētku, sporta svētku un amatnieku, zem-
nieku un uzņēmēju  tirgus atklāšana
Plkst. 13.00 Zasas mākslas skolā skolas 
audzēkņu izstādes atklāšana
Plkst. 17.30 Kultūras namā sporta svētku 
dalībnieku apbalvošana
Plkst.18.00 Koncerts „Lietussargs mums 
visiem viens”. Viesojas novadnieks, Valmie-
ras teātra aktieris Ģirts Rāviņš un kompo-
nists Emīls Zilberts

28. maijā LEIMAņOS
Plkst. 15.00 Leimaņos „Seno latvju zīmju 
parkā” folkloras kopu koncerts 
„Tautas dziesmu kamolītis”
Plkst. 16.00 Leimaņu tautas namā Jēkabpils 
novada biedrību prezentācija

29. maijā RUBEņOS
Plkst. 14.00 pie kultūras nama 
„Bērnu un jauniešu svētku atklāšana” 
Kultūras namā Grīnhofu ģimenes koncerts 
visai ģimenei „Grīnhofu piens”
Plkst. 15.30 Parkā Rīgas Zoodārza izbrauku-
ma lekcija „Mani mīļie zvēriņi”(pieradinātie 
Zoodārza zvēri)
Plkst. 16.30  Parkā „Svētku aktīvā zona” 
(stafetes, atrakcijas)
Plkst. 16.30  Parkā „Skaistuma pasaule”   
(pārvērtības)

Plkst. 17.00  Parkā „Svētku zaļā taka” (pirm-
skolas vecuma bērniem)
Plkst. 19.00  Brīvdabas estrādē Jēkabpils 
novada svētku noslēguma koncerts (pieda-
lās novada bērnu, jauniešu un pieaugušo 
pašdarbības kolektīvi, Viesītes  koris un 
modernās mūzikas studija)
Plkst. 21.00 Parkā  Zaļumballe. Spēlē grupa 
„Lifts” (Rēzekne)
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca

Aicinam zemniekus, amatniekus un 
uzņēmējus piedalīties tirdziņā.
Pieteikties: m.t.20371520 (Anita)

DAUGAVAS SVēTKI 
„Daugava paaudžu dvēseļu sietā” 

22. maijā
Plkst. 14.00 pie Ābeļu skolas novada skolu 
jaunatnes koncerts „Skaloju velēju brālīša 
kreklus”
Piemiņas brīdis Kaupres pilskalna norādes 
zīmes 15-gadei.

Plkst. 18.00 pie Dunavas plostnieku piemi-
nekļa senioru vakarēšanas pasākums.

Plkst. 21.00 pie Dignājas pilskalna koncerts 
„Daugavas raksti” (Novada kultūras prog-
ramma)

Plkst. 22.00 pie Dignājas pilskalna
zaļumballe kopā ar Ēriku Gruzniņu

Novada svētku programma
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopo 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 1000 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi MAIJĀ

Paskaties, kā garām aiziet dzīve,
Kā garām aizslīd tas, kas bijis skaists.
Paskaties un nesaki nevienam,
Kā sāp, kad projām aiziet draugs....

Jēkabpils novadā martā reģistrēti 
sekojoši miršanas fakti:

Antoņina Vecāre Rubenes pagastā 
(13.12.1940. – 12.03.2010.) 

Antons Bukovskis Zasas pagastā 
(02.02.1927. – 15.03.2010.)

Alfrēds Romāns Kalna pagastā 
(03.11.1933. – 16.03.2010.)

Arolds Ašaks Leimaņu pagastā 
(09.09.1929. – 16.03.2010.)

Veronika Rācene Rubenes pagastā 
(05.03.1932. – 17.03.2010.)

Nikolajs Marčenkovs Ābeļu pagastā 
(02.03.1930. – 19.03.2010.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
                    /K. Apškrūma/

Sveicam Gundegu Ābeli un Raivi 
Borovski Rubenes pagastā ar meitiņu 
Samantas un Rebekas piedzimšanu 

18. martā!
Novēlam pacietību, veselību, izturību, 

meitiņas audzinot!

Jēkabpils novada 
pašvaldība

DIGNĀJAS PAGASTĀ
04.05. plkst.11.00 pie Dignājas skolas 
tematisks pasākums „Trīszvaigžņu ordeņa 
gaismā”
Piemiņas alejas veidošanas pirmā kārta. 
Tūju stādīšana katram Triju zvaigžņu 
ordeņa kavalierim par godu

LEIMAŅU PAGASTĀ
28.04.–14.05. Mežgales kultūras namā 
Māras Grīnbergas foto izstāde
28.04. – 14.05. Leimaņu tautas namā 
Gaidas Ikoņņikovas gleznu izstāde
14.05. plkst. 12.00 Mežgales kultūras 
namā koncerts „Saulītes svētki” (piedalās 
Bērzgala pamatskolas un Leimaņu tautas 
nama kolektīvi)
14.05. plkst. 22.00 Leimaņu tautas namā 
„Pavasara svētku ballīte” 
Spēlē: Kristīne un Alvis

DUNAVAS PAGASTĀ
07.05. plkst. 21.00 Dunavas skolā  Disko-
tēka
14.05. plkst. 20.00 Dunavas skolā 
Koncerts. Dzied un spēlē: Duets „Sandra”
14.05. plkst. 21.00 Dunavas skolā 
Balle kopā ar duetu „Sandra”

KALNA PAGASTĀ
08.05. plkst. 22.00 Kalna kultūras namā 
atpūtas vakars. Spēlē grupa „Titāniks”

ZASAS PAGASTĀ
03.05. plkst. 18.00 Zasas kultūras namā 
Svētku koncerts
03.05. plkst. 22.00  Zasas kultūras namā 
balle kopā ar Santu Kasparsoni
14.05. plkst. 14.00 Zasas kultūras namā 
Zasas vidusskolas pašdarbības kolektīvu 
Mātes dienai veltīts koncerts

15.05. plkst. 17.00  Zasas kultūras namā 
R.Blaumaņa komēdija „Trīnes grēki”
Viesojas Jēkabpils Tautas teātris
Režisore I. Ūbele    
21.05. plkst. 16.00 Zasas kultūras namā 
konkurss – koncerts skolu jaunatnei 
„Satiksimies Zasā” 
22 00 – Balle ar grupu „Tranzīts”  

RUBENES PAGASTĀ
30.04.– 30.05. Rubenes kultūras nama 
mazajā zālē  novadnieka Gunta Kaminska 
foto izstāde „Mirklis no Sēlijas dabas”
29.04.–10.05. Rubenes kultūras namā 
„Mana sapņu māja”(Rubenes pamatskolas 
audzēkņu vizuālās mākslas telpisko darbu 
izstāde)
01.05. plkst. 13.00  Rubenes kultūras namā 
Ata Auzāna un Daugavpils oranžā kora 
koncerts „Atver acis”              
03.05. plkst. 14.00  Rubenes kultūras namā 
Lielkoncerts „Laika skrējienā”.K.N. sieviešu  
vokālajam ansamblim  „Kantilēna” – 25, 
deju kolektīvam „Rasa – 30”
07.05. plkst. 22.00  Rubenes kultūras namā 
„Pavasara ballīte”
Dzied un spēlē: „Brāļadēli Viesturi”

ĀBEĻU PAGASTS
30.04.– 08.05. Ābeļu bibliotēkā izstāde 
„Latvija 20 gados”
08.05. Ābeļu pamatskolā Mātes dienai 
veltīts koncerts „Mātes sirds”
09.05. Ābeļu pagastā otrā pasaules kara 
veterānu sveikšana
20.05. Ābeļu tautas namā tikšanās 
ar dzejnieci Sarmu Upesleju
22.05. plkst. 20.00 Ābeļu tautas namā ama-
tierteātra komēdijas „Savedējs”pirmizrāde
22.05. plkst. 22.00 Ābeļu tautas namā 
Atpūtas vakars – groziņballe
25.05.– 30.05. Konkursa sakoptākā sēta I 
kārta veltīti Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 20 gadadienai

2010. gada 18. maijā 
Rubenes pagasta senioriem tiek organizēta 

ekskursija  pa maršrutu Preiļi – Aglona
     Apskates objekti:  Ekskursija pa Preiļiem
                 Preiļu leļļu galerija un miniatūra karaļvalsts
                     Aglonas Kristus Karaļkalns
                         Aglonas maizes muzejs (ekskursija + degustācija)
                              Aglonas bazilika
                                 Leģendām apvītais Čertoks

                     Pieteikties Rubenes K.N. vai Rubenes pagasta pārvaldē
                     Inta –   65228195, 26671801; Maija – 65228149, 26544782


