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Tīģera zīmē 2010. gads sākās ar kriet-
nu salu un arī aiziet grib ar skaistu un baltu 
Ziemassvētku laiku. Gada vidus daudziem 
palika atmiņā kā karsts un ļoti tveicīgs laika 
apstākļos, kā arī  spraigs un ražens periods 
novada iestāžu objektos.

Atgādināts tika par dabas spēku vareno 
ietekmi un pastāvēšanu, lai cilvēks saprastu, 
ka pār viņu valda augstāki spēki un nav viņa 
varā tos ietekmēt vai novērst, bet gan tikai 
gudri un prasmīgi sadzīvot.

Šo varenību pēc ilgāka laika nodemons-
trēja Daugavas palu ūdeņi, pēc tam karstuma 
viļņa izraisītie vēji, kas ik pēc laika pārstaigāja 
Latviju un novada teritoriju. Neskatoties uz 
dabas kaprīzēm, zemes kopējiem rādījās, ka 
būs labas ražas tīrumos, tomēr rudens pusē 
nācās nedaudz vilties. Kā bija cerēts un plā-
nots – nesanāca.

Mazāku ietekmi „dabas varenie” atstāja 
uz novada paveikt plānotajiem projektiem un 
darbiem, uz svētku skaistajiem brīžiem. Darbu 
kvalitāti daudzos gadījumos ietekmēja nevis 
dabas stihijas, bet gan cilvēciskais faktors un 
neizdarības. Pietrūka celtnieku goda prāta, 
atbildības sajūtas un savstarpējās sapratnes.

Novada darbs kopumā, uzskatu, ka bi-
jis saliedēts un ražīgs, atsevišķos gadījumos 
saspringts un interesants. Esam pārliecināju-
šies par mūsu cilvēku spējām un viņu profe-
sionalitāti. Īstenotie projekti realizēti vienmē-

riskajās organi-
zācijās, kur katrs, ja 
grib, var atrast sev tīkamu 
nodarbošanos vai izpausmi.

Lai arī gads ir bijis tīģeriski 
raibs ar daudziem notikumiem, bagāts ar 
darbiem, tomēr ieslīgt pašapmierinātībā un 
sēdēt saliktām rokām klēpī, mēs nedrīkstam 
neviens. Cik aktīvi, ar izdomu bagāti mēs bū-
sim, no tā atkarīgs mūsu dzīves nākošais un 
pārējie gadi, kas mums priekšā. Nekritizēsim 
pārlieku viens otru, nemeklēsim skabargu 
cita acī, jo no tā labuma maz. Lai tuvumā 
esošais Ziemassvētku laiks mūs vieno ģime-
niskām vērtībām un pārliecībai, ka ar labu var 
panākt daudz vairāk nekā ar ļaunu. Lai šie 
siltie ģimenes svētki un svētku sajūta katrā 
mājā, jo gaidām tos liels vai mazs. 

Jaunā gadā labām iecerēm veiksmīgu 
piepildījumu, labiem nodomiem lai seko labi 
darbi. Tam visam augstāk – mīlestību, saticī-
bu, veselību! 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
edvīns Meņķis 

rīgi pa visu teritoriju, ievērojot iesākto un 
nepieciešamo ieceru īstenošanu.

Reformatoru kādreiz sludinātais apgal-
vojums, ka, apvienojoties „septiņiem naba-
giem”, var izveidoties viens liels un bagāts, 
nav piepildījies un tik drīz to arī nejutīsim. 
Mērķis – uzņēmējdarbības attīstīšana, lai cil-
vēkiem būtu darbs un iztikšana, paliek tikpat 
svarīgs un vienlaikus tāls. Pie tā īstenošanas 
jāstrādā valstij, pašvaldībām un cilvēkiem.

Novadā kopēju prieku rada tas, ka gan-
drīz ikkatrā pagastā ir pa kādam objektam, 
par ko priecāties, izglītības iestāde, kultūras 
ēka, rotaļu laukums, estrāde, ūdenssaimnie-
cības iekārtošana.

Tās ir būves, kas ienesušas patīkamas 
pārmaiņas ikdienas gada ritumā, iedzīvotā-
ju dzīves apstākļu uzlabošanai, saprotot, ka 
darāmā ir daudz vairāk, nekā padarītā.

Pārdomu laikā, gribot negribot galvā 
nāk domas, kāpēc ik pēc laika steidzīgajā 
ikdienas dzīvē uzrodas nepatīkami un nepa-
matoti iekšējo problēmu risināšanas veidi. 
Pārsvarā ar mediju starpniecību. Tas mūsu 
saprašanos vairāk attālina un publisko mūsu 
nenovīdību, attiecības vienam pret otru. Gri-
bētos, lai tādu gadījumu būtu mazāk. Mums 
pašiem kopā labāk šīs situācijas izprast un 
risinājumus atrast, bez trešās puses iesais-
tīšanās.

Priecē iedzīvotāju iesaistīšanās sabied-

Stāv priekšā Jaunais gads
Ar sasārtušiem vaigiem,
Un apņemšanos veikt
Tos darbus nepaveiktos.
Lai katrā mājā ienāk prieks
Un darba mīlestība! 
 /V. Kokle-Līviņa/

Pavisam drīz mēs visi pārkāpsim vēl vie-
nam gadu slieksnim, lai vērtu durvis 2011. 
gadam. Lai kluss prieks par svētvakaru, 
sveču gaisma un miers šai Ziemassvētku 
laikā ir katrā sirdī! Un novēlam – būsim 
stiprāki par aizejošo gadu, kurš noguris no 
veiktajiem labajiem darbiem, pamazām tu-
vojas savam noslēguma posmam! Lai būtu 
spēks un griba veikt daudz laba!

Lielos un mazos dignājiešus, novada 
ļaudis sveicam jaunajā 2011. gadā! 

Dignājas pagasta pārvalde un  pārvaldes 
vadītājs  Jānis Raubiška 

Pagasta pārvalžu 
apsveikumi
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Pagastu pārvaldēs

Kad ābeļziedu vietā zaros sarma zied
Un ledus mežģīnes auž ziema Daugavā,
Lai pietiek siltuma ikvienā sirdī
Un gaiša uguns katrā pavardā.

Baltu ceļu pretī svētkiem un možu, 
darbīgu Jaunā gada sākumu viesiem 
Ābeļu pagasta iedzīvotājiem novēl Ābeļu 
pagasta pārvalde un pārvaldes vadītājs 
Jānis Kalniņš. 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
dedz svētku liesmu sirdī savā, 
ar piedošanu, sapratni, 
ar mīlestības dzirksteli 
un tici – tas ir Tavā varā 
nest gaismu, kā to sveces dara…

Mums katram ir sava Likteņa zvaig-
zne, un vēl mums ir – lielā un spožā Ce-
rību zvaigzne, savā kluso Sapņu zvaigzne 
un mazās zvaigznītes ikdienas gaitās. 
Mums dots manīt, kā tās tiecas debesīs, 
līdzi nesdamas mūsu domas, sapņus un 
ilgas, paceļot mūs vismaz iztēles spārnos. 
Pēc tam elpot kļūst vieglāk, acis – saredz 
skaidrāk un acīs iezaigojas prieka dzirksts. 
Tuvojas Ziemassvētki – pats piemērotā-
kais laiks, lai saņemtu brīnumu. Brīnuma 
pamats mums jāizveido katram pašam. 
Mēs taču to spējam! Mums vienkārši tas 
ir jāspēj!

Priecīgus Ziemassvētkus visiem Leima-
ņu pagasta iedzīvotājiem! 

Lai Jaunais gads ir priecīgāks, laimī-
gāks, piepildītāks!

Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs
 A. Tropiks 

Iededz sveci mijkrēslī zilā,
Atkal brīnuma mirklis ir klāt,
Kad mums gaismu no Betlēmes zvaigznes
Visam gadam vajaga krāt.
                         /K. Apškrūma/

Cienījamie Zasas pagasta un  novada 
ļaudis!

Lai vērtīgām pārdomām bagāts Ad-
ventes laiks, balti Ziemassvētki un vese-
līgs Jaunais gads. Atradīsim laiku ziemas 
priekiem, jo prieks vairo spēku!  

Zasas pagasta pārvalde un pārvaldes 
vadītājs Juris Krūmiņš

Lai sildās sirds 
Tai baltajā dziesmā, 
Ko šovakar zeme 
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī 
To svecīšu liesmu, 
Ar kuru var droši 
Caur puteņiem iet.
 /K. Apškrūma/

Visi dzīvojam skaistajā adventes lai-
kā, kad vienu aiz otras iededzam sveci 
svētku vainagā. Jo tuvāk nāk Ziemassvēt-
ki, jo spožāka un siltāka ir sveču gaisma. 
Raugoties sveču liesmās, dvēselē ienāk 
miers, kas mums visiem tik ļoti vajadzīgs. 

Novēlam visiem klusus un baltus Zie-
massvētkus, prieku, veselību, cerīgu ska-
tu Jaunajā gadā!

Rubenes pagasta pārvalde un  pārval-
des vadītājs Ivars Rubeniņš

Lai jūsu egles zaros
Plīv sveču siltā liesma,
No svētku sajūtas skan
Ziemassvētku dziesma.
Lai miers un mīlestība 
Valda jūsu mājās
Viss labais labajam,
Lai mīļi blakus stājas.
            /V. Kokle-Līviņa/
 

Lai Ziemassvētki un Jaunais 2011. gads 
nāk ar baltu zvaigžņotu klēpi, kas apbur 
dvēseli un ļauj tai pacelties spārnos...

Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, 
bet spēku atjauno tuvu un saprotošu 
cilvēku klātbūtne!
 

Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 
Maruta Cankale

Ābeļu pagastĀ
Ābeļu pagastā aizvadītais mēnesis ir at-

zīmējams ar skaistu un nozīmīgu notikumu 
– ir noslēgts projekts  „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Ābeļu pagasta pārvaldes 
administratīvajā ēkā”. Projekta rezultātā jau-
nu siltumu un veidolu ieguvušas ne tikai ad-
ministrācijas telpas – ir izremontēta pasāku-
mu zāle, kur noticis jau pirmais pasākums, 
kā arī pagasta bibliotēka. Tā ka – ieguvēji no 
šī projekta ir visi Ābeļu pagasta iedzīvotāji.

Skaistas ziņas sniedz arī pagasta bib-
liotekāre – kamēr telpās noticis remonts, 
ir būtiski paplašināts bibliotēkas grāmatu 
klāsts. Jauna literatūra – gan daiļliteratūra, 
gan izziņas un nozaru literatūra, gan bērnu 
literatūra iepirkta par apmēram Ls 1000. 
Nav aizmirsti arī krievu valodā lasošie iedzī-
votāji. Tāpat ābeliešiem būs pieejams plašs 
preses izdevumu klāsts – laikraksti un žur-
nāli pasūtīti Ls 450 latu apjomā. Katrā ziņā, 
fakts, ka pagasta pārvalde savā budžetā ir 
atvēlējusi tik nozīmīgu summu grāmatu un 
preses iegādei, ir skaists, nozīmīgs un po-
pularizējams. 

Ābelieši Ziemassvētkus svinēs jaunās, 
gaišās un siltās telpās. Pagasta kultūras 
darba aktīvisti arī atgādina, ka jau sāku-
ši gatavoties tradicionālajam J. Akuratera 
piemiņas pasākumam, kas notiks janvāra 
pirmajā pusē.

DignĀjas pagastĀ
Dignājas pagastā mēnesis aizvadīts 

samērā mierīgi. Un, tuvojoties gada noslē-
gumam, tiek pārskatīts paveiktais un vairāk 
domāts par tiem iedzīvotājiem, kam klājas 
grūtāk. Dignājas pagasta sociālā darbinie-
ce Rita Ušacka stāsta, ka šogad pabalstu 
saņēmēju skaits ir pieaudzis, pat salīdzinot 
ar 2009. gadu. Nav tā, ka cilvēki negribētu 
strādāt, līdzdalībai tā saucamajā „100 latu“ 
programmā joprojām ir rinda, tāpat līdzda-
lības pasākumos labprāt un apzinīgi pie-
dalās faktiski visi GMI pabalstu saņēmēji. 

Darba vietu nav, un daudzi slīgst nomāktībā. 
Tomēr Rita īpaši vēlas apsveikt un atzīmēt 
tās ģimenes, kuras arī no pieticīgajiem pa-
balstiem ir iekrājušas naudiņu, lai veiktu re-
montus savās dzīvesvietās. Kā ik gadus, tiek 
plānota pagasta veco un vientuļo cilvēku 
apsveikšana Ziemassvētku laikā. Dignājas 
pamatskolas audzēkņi, savukārt, sagatavos 
apsveikuma kartiņas tiem pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri atrodas pansionātos.  

Dunavas pagastĀ
Dunavieši šomēnes dzīvo svētku no-

skaņās – jaunizveidotajās sabiedrisko re-
sursu centra telpās notikušas Adventes ra-
došās darbnīcas, pamatskolas bērni kopā ar 
pārvaldes darbiniekiem un rūķiem Dunavas 
mežos atraduši visskaistāko egli, svētku no-
skaņas valda arī Tadenavas bibliotēkā – tur 
žurnālu izstāde par Ziemassvētku rotājumu 
izgatavošanu.

Kā skaists un nozīmīgs pasākums no-
teikti jāatzīmē 15. decembrī plānotais Zie-
massvētku tirdziņš, kas šogad notiks pirmo 
reizi. 

Bez šaubām, tiek risinātas arī saimnie-
ciskās problēmas – nodrošināta apkure, 
strādāts ar apkures maksājumu parādnie-
kiem. Ir arī skaidrība par ziemas ceļu uzturē-
šanu, kur noslēdzies iepirkuma konkurss. Ar 
konkursā uzvarējušo pakalpojumu sniedzē-
ju dunavieši ir apmierināti un puteņus var 
gaidīt samēra droši. 

Kalna pagastĀ
Tāpat kā citas Jēkabpils novada pār-

valdes, arī Kalna pagasta pārvalde dzīvo 
Adventes jeb gaidīšanas laikā, pirmssvētku 
noskaņā. Tāpēc tiek rūpētas Ziemassvētku 
paciņas.

Sakarā ar auksto laiku komunālās saim-
niecības meistaram jārisina problēmas, kas 
saistītas ar ūdens apgādi daudzdzīvokļu 
māju tukšajos dzīvokļos.

 Joprojām biedrība „Cerību logi” gaida 
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savus apmeklētājus trešdienās no plkst. 
16.00 Kalna pagasta k/n telpās uz sekojo-
šām nodarbībām:      

• Gleznošana
• Klūdziņu pīšana
• Aušana
• Kokapstāde
• Darbs ar tekstilijām
 Dalību nodarbībās, kā arī savus ierosi-

nājumus un vēlmes, būtu vēlams pieteikt pa 
tālruni 26824411. 

leiMaŅu pagastĀ
Svarīgākais saimnieciskais jautājums 

Leimaņos ir tautas nama rekonstrukcijas 
projekta noslēgšana, kas tika plānota jau 
novembra mēneša beigās. Taču, pieņem-
šanas – nodošanas akts plānotajā datumā 
parakstīts netika, jo būvnieku veikumā kon-
statēja nepilnības. Plānots, ka tās tiks no-
vērstas līdz 10. decembrim, un šai datumā 
tautas namu pieņems ekspluatācijā. 

Kopīgam Ziemassvētku pasākumam 
gatavojas Leimaņu pagasta pensionāri un 
Sociālās aprūpes nama – pansijas iemītnie-
ki. Uz šo pasākumu ar nelielu koncertu, lai 
iepriecinātu pansijas iemītniekus, ieradīsies 
arī Bērzgala pamatskolas audzēkņi.

Rubenes pagastĀ
Rubenes pagastā notiek darbs pie 

vairāku projektu ieviešanas – ir uzsākti ze-
mes darbi sporta laukuma labiekārtošanas 
projektā, tie norisinājās, līdz iestājās sals 
un tiks turpināti nākamgad. Ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas uzlabošanas 
projektā ir izsludināts iepirkuma konkurss 
tehniskā projekta izstrādei, tāpat jāuzsāk 
darbs pie nupat apstiprinātā gājēju celi-
ņa izveidošanas projekta Rubeņu ciemā. 
Skaistu dāvanu Rubenes bērniem un citiem 
ziemas sporta cienītājiem sarūpējusi pagasta 
pārvalde un 100 latu programmā nodarbinā-
tie cilvēki – uz dīķa pagasta centrā ir izveidota 
slidotava un hokeja laukums,  iedzīvotājiem 
atliek vien rūpēties par sniega tīrīšanu.

Nākamajam gadam ir gatava arī Rube-
ņu bibliotēka – nozīmīgi papildināts grāmatu 
krājums (Ls 500apmērā), Ls 250 izlietoti pre-
ses izdevumu pasūtīšanai. 

Zasas pagastĀ
Zasas pagastā daudz uzmanības veltīts 

siltumam – ir uzstādīts tikko iegādātais, jau-
dīgais un modernais apkures katls. Pagasta 
pārvaldes vadītājs pauž pārliecību, kas tas 
būtiski uzlabos apkures kvalitāti, kā arī sa-
mazinās izmaksas. Apkures izmaksas Za-
sas pagastam faktiski ir vissāpīgākais jautā-
jums, jo nemitīgi tiek veikts darbs ar apkures 
parādniekiem; parādu kopējās summas jau 
lēšamas daudzos tūkstošos latu. Pagājuša-
jā mēnesī ir sagatavotas prasības tiesai pret 
lielākajiem rēķinu nemaksātājiem.

Ar ziemas ceļu uzturēšanas iepirkuma 
konkursa rezultātiem Zasas pagasts ir ap-
mierināts, uzvarējušo pakalpojumu sniedzē-
ju gan plānots piesaistīt vien tad, ja pārvalde 
ar savu tehniku ceļu uzturēšanu nevarēs 
nodrošināt. 

TOP 10 2010. gadā –  plusi un mīnusi, iespējas
niekošanas nesakārtotie jautājumi.

8. Pašvaldības pārvaldes institūciju un 
iedzīvotāju savstarpējās komunicēšanās 
trūkums.

9. Skolēnu skaita samazinājums izglītī-
bas iestādēs un ar to saistīto attīstības jautā-
jumu risināšanas problēmas.

10. Līdzekļu trūkums pašvaldības ceļu 
periodiskai uzturēšanai un būvniecībai.

2011.gadā sagaidāmais jeb iespēja-
mās pārmaiņas

1. Saistošo noteikumu par atkritumu 
apsaimniekošanu novadā pieņemšana un 
ieviešana.

2.1. šķiras autoceļa „Siliņi-Aknīste” pro-
jekta uzsākšana.

3. Atsevišķu pašvaldības funkciju ap-
joma samazināšanās sakarā ar samazināto 
budžetu un nodokļu un citu faktoru ietekmi 
uz pakalpojumu cenu.

4. Notiks intensīvs darbs pie novada At-
tīstības programmas izstrādes.

5. Skolēnu pārvadāšanā novada terito-
rijā iesaistīsies trīs jauni autobusi.

6. Plānota ārzemju sadarbības partneru 
ierašanās mūsu novadā.

7. 2011.gada beigās noslēgsies ļoti pla-
šā nodarbinātības projekts t.s. „simtlatnieku 
programma”, jaunie nodarbinātības atbalsta 
pasākumi būs vairāk specializēti.

8. Atsevišķiem uzņēmējiem ir ieceres 
novada teritorijā realizēt mūsu novadam ne-
tradicionālu uzņēmējdarbību.

9. Lielākā daļa 2011. gadam plānoto 
pašvaldības projektu ES fi nansējuma pie-
saistei jau ir apstiprināti un tiks realizēti.

10. Pakalpojumu sniegšanā un komu-
nikācijā gaidāma vēl lielāka informātikas jau-
no tehnoloģiju pielietošana. 

Šis nav ofi ciāls pašvaldības adminis-
trācijas viedoklis, bet darbinieku pārrunās 
radušies secinājumi un nav uzskatāmi prio-
ritāri tādā secībā, kā uzrakstīts.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu vēlot, 

Jēkabpils novada izpilddirektors 
jānis subatiņš

Jauno gadu vēlot, 
Jēkabpils novada izpilddirektors 

jānis subatiņš

2010. gada nozīmīgākie, veiksmīgā-
kie notikumi un tendences

1. ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste 
daudz lielākā apjomā kā 2009. gadā un ar 
to saistīto objektu būvniecība.

2. Labi lauksaimniecības  zemes izman-
tošanas rādītāji, salīdzinot ar visu valsti.

3. Novada sabiedrisko organizāciju un 
interešu grupu aktīva darbība un iesaistīša-
nas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

4. Novada kopējo pasākumu, kuri noti-
ka pirmo reizi,  atbalsts no iedzīvotājiem un 
vēlme tos visus turpināt  kā  tradīcijas.

5. Uzsākta sadarbība ar ārzemju part-
neriem, kopīgu projektu izstrāde.

6. Informācijas pieejamības, daudzvei-
dības, novada atpazīstamības palielināša-
nās.

7. Projektu izstrādes 2011. – 2013. ga-
diem sfēru daudzveidības palielināšanās.

8. Pašvaldības domes deputātu, ad-
ministrācijas, pagastu pārvalžu un iestāžu 
darba stabilitātes un pamatfunkciju apjoma 
nesamazināšanās.

9. Skolēnu un skolotāju veikums,  pie-
daloties olimpiādēs, sporta sacensībās, 
dziesmu un deju svētkos un citos pasāku-
mos.

10. Sporta pasākumu, veselīga dzīves-
veida iespēju palielināšanās un to daudzvei-
dība.

2010. gada neveiksmīgās jomas un 
problēmas

1. Iedzīvotāju skaita samazināšanās 
par 68 cilvēkiem gada laikā un sliktā demo-
grāfi skā situācija.

2. Pašvaldības pašu ieņēmumu prog-
nozes 2011. gadam pret 2010. gadu sama-
zinās par 4,7%.

3. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 
skaita palielināšanās attiecībā pret 2009. 
gadu.

4. Komunālo pakalpojumu parādu pa-
lielināšanās pagastu pārvaldēs.

5. Zema uzņēmējdarbības aktivitāte un 
privātā kapitāla iesaiste projektos. 

6. Atkritumu apsaimniekošanas vieno-
tas sistēmas trūkums.

7. Pašvaldības un kopīpašumu apsaim-



2010. gada 16. decembris4

Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

Valsts atbalsta programmas uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem

Ceļu uzturēšana ziemas sezonā
Ir noslēdzies iepirkuma konkurss par novada pašvaldības ceļu uzturēšanu ziemas sezonā. 

Šeit publicētajā salīdzinošajā tabulā varam redzēt, ka vairumā gadījumu ceļu tīrīšanas izmaksas 
2011. gada sezonā būs lielākas nekā šogad. Tas saistāms gan ar degvielas cenu pieaugumu, gan 
arī ar to, ka iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs šai konkursā pieteikumu nav iesniedzis. Visās 
pārvaldēs darbus veiks vietējās zemnieku saimniecības, kam, savukārt, ir arī pozitīvs efekts – par 
pakalpojumiem saņemtā samaksa sekmēs šo  saimniecību attīstību.  

jēkabpils novada pašvaldības ceļu ziemas ikdienas uzturēšanas izmaksas 
2010. un 2011. gadam pēc iepirkumu procedūras veikšanas

pagasta
pārvalde

2010. gads 2011. gads Ceļu 

izpildītājs Cena par 
1 km(ls) izpildītājs Cena par 

1km(ls)
kopgarums

(km)
Ābeļu pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns”, 
pārvalde darbus 
veic ar savu 
traktoru

1,40 Nav pieteicies neviens preten-
dents, uz sarunu procedūru 
uzaicināta AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs”, atbilde jāsniedz līdz 
10.12.2010.

74,96

Dignāja s pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns” 2,20 ZS „Kalnāres” 3,40 26,96

Dunavas pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns” 1,90 ZS „Dzelmes” 2,40 112,86

Kalna pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns” 1,60 ZS „Straumītes” 3,00 66,59

Leimaņu pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns” 1,60 Nav pieteicies neviens preten-
dents, uz sarunu procedūru 
uzaicināta ZS „Avoti”, 
atbilde jāsniedz līdz 10.12.2010.

51,56

Rubenes pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns” 3,50 ZS „Dziļgrāvji” 2,75 83,27

Zasas pagasta 
pārvalde

SIA „Ošukalns”, 
pārvalde darbus 
veic ar savu 
traktoru

1,80 ZS „Kalnāres” 3,40 72,19

Paziņojums par būvniecības 
ieceres ZS “KRASTI”, Kalna 
pagastā, Jēkabpils novadā, 

kad. Nr. 5666 003 0060 
publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Krustpils novada būv-
valdes 29.10.2010. lēmumu Nr.14/2.-1 un 
15.10.2010. iesnieguma – uzskaites kartes 
no ZS “KRASTI”, reģ. Nr. 45404006535,  
„Krasti”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, 
t. 28346900, nodod publiskai apspriešanai 
būvniecības ieceri „Liellopu fermas 400 lo-
piem būvniecība” „Krasti”, Kalna pag., Jē-
kabpils novads.

Projektētājs: SIA „Vimbas MS”, reģ.Nr. 
49001010756, „Vimbas” Rojas pagasts, Ro-
jas novads, LV 3264, t. 26381888.

Informatīvie materiāli no 15.12.2010. 
līdz 12.01.2011. apskatāmi Kalna pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā darba dienās, 
darba laikā un interneta mājas lapā www.je-
kabpilsnovads.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 
2011. gada 05. janvārī Kalna pagasta pārval-
des administratīvajā ēkā plkst. 14.00.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 
12.01.2011. Kalna pagasta pārvaldes admi-
nistratīvajā ēkā, tālrunis 65229306.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu 
apkopošanas, jautājums tiks virzīs izskatīša-
nai Jēkabpils novada domes sēdē, tālrunis 
uzziņām par norises laiku un vietu 65220730.

informācija nodokļu maksātājiem, kuri 
iesniedz jebkādas nodokļu un informatīvās 
deklarācijas valsts ieņēmumu dienestā 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – 
VID) informē: 

sākot ar 2011. gada 1. janvāri nodokļu 
un informatīvās deklarācijas jāsniedz elek-
troniskā veidā, izmantojot viD elektronisko 
deklarēšanas sistēmu (Likuma „Par nodok-
ļiem un nodevām” pārejas noteikumu 98. un 
99. punkts). 

Papīra veidā nodokļu un informatīvās dek-
larācijas līdz 2011. gada 31. decembrim var 
sniegt:
	 fiziskās personas, kuras neveic 

saimniecisko darbību;
	 nodokļu maksātāji, kuru juridiskā 

adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas ad-

Nodokļu maksātāju zināšanai
aKtuĀli lauKsaiMnieKieM un uZŅĒMĒjieM

ministratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pie-
ejas infrastruktūras teritoriālā seguma.

Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic tiešsais-
tes reģistrācija EDS, izmantojot VAS „Latvijas 
Pasta” vai VAS “Latvijas Valsts radio un televī-
zijas centrs” izsniegto e-paraksta viedkarti vai 
jāaizpilda
	 līgums  „Par elektronisko doku-

mentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, 
izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektro-
niskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” 
(turpmāk – līgums) divos eksemplāros,
	 iesnieguma forma, 
	 jāiesniedz jebkurā VID Nodokļu pār-

valdes Klientu apkalpošanas centrā.
Līgums un iesnieguma forma ir pieejama 

VID mājas lapā www.vid.gov.lv. sadaļā „Elek-
troniskā deklarēšanas sistēma” apakšsadaļā 

„Kā kļūt par EDS lietotāju?” vai VID Nodok-
ļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā. 

Piecu darba dienu laikā pēc līguma no-
slēgšanas, VID reģistrēs Jūs kā EDS lietotāju 
un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta 
adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākot-
nējo paroli.

Lūdzu neatlieciet līguma slēgšanu uz 
pēdējo brīdi.

  Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma 
aizpildīšanu, slēgšanu un sistēmas lietošanu, 
informāciju varat saņemt jebkurā VID Nodok-
ļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai 
zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898.

 viD nodokļu pārvaldes 
Klientu apkalpošanas centrs

Hipotēku banka šodien ir vienīgā pilnībā 
Latvijas valstij piederošā banka un jau kopš 
tās izveidošanas 1993. gadā viens no tās uz-
devumiem ir bijis mazo un vidējo uzņēmumu 
kreditēšana. Dažādām uzņēmēju vajadzībām 
Hipotēku banka šobrīd piedāvā piecas kredi-
tēšanas valsts mērķprogrammas, kurās val-
dības uzdevumā tiek sniegts atbalsts noteik-

tām uzņēmēju un iedzīvotāju grupām - banka 
finansē gan jau strādājošus uzņēmumus, gan 
biznesa uzsācējus, gan arī lauksaimniekus.

Atšķirībā no parastiem aizdevumiem, 
izsniedzot aizdevumus valsts atbalsta prog-
rammu ietvaros, banka var uzņemties lielākus 
riskus, tai skaitā mazākas ķīlas, apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumu atdošanas termiņi ir garā-

ki, aizdevumi pieejami arī uzņēmējiem bez ie-
priekšējas pieredzes, kas skaitās augsta riska 
aizņēmēji. Jaunajiem uzņēmējiem pieejamas 
bezmaksas apmācības un konsultācijas biz-
nesa plāna sagatavošanai. 

Hipotēku bankā pieejami aizdevumi šā-
dās programmās:
	 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
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(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 23. septembrī, prot. Nr. 11, 19.§, 
precizēti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. 
gada 25. novembrī, prot. Nr. 15, 15.§ stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”)

 grozījumi 2010. gada 17. jūnija saistoša-
jos noteikumos nr. 16

„par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām”

Izdoti saskaņā ar likuma
 „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. 

punktu,
43. panta trešo daļu, 45. panta ceturto daļu,

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” šā-
dus grozījumus: 

1. Aizstāt 4.1. apakšpunktā vārdus „par 
2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem 
„par nākamajiem diviem taksācijas periodiem 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 27valsts atbalsta programmu „Atbalsts uzņēmēj-
darbības un pašnodarbinātības uzsācējiem” 
jeb starta programma. Tā ir īpaša ar to, ka 
jaunajiem uzņēmējiem piedāvā ne tikai finan-
sējumu ideju realizēšanai aizdevumu un gran-
tu veidā, bet arī konsultācijas un apmācības, 
turklāt visas konsultācijas un apmācības ir bez 
maksas. Programmas ietvaros var saņemt aiz-
devumu projektiem līdz 60 tūkstošiem latu ar 
klienta līdzdalību 10% apjomā, grantus saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai un aizde-
vuma atmaksai, kā arī bezmaksas apmācības 
uzņēmējdarbībā un bezmaksas konsultācijas 
biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā. Ja 
projekta apjoms ir līdz 5 tūkstošiem latu, aizņē-
mēja līdzdalība nav nepieciešama.
	 Mvu izaugsmes aizdevumu prog-

rammā pieejami investīciju un apgrozāmo 
līdzekļu aizdevumi, kas paredzēti mikro, ma-
zajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā prog-
rammā var saņemt aizdevumu līdz 300 tūksto-
šiem latu. Programmas aizdevums noderēs 
uzņēmumiem, kas vēlas paplašināt produktu 
un pakalpojumu klāstu, uzlabot darbības efek-
tivitāti, attīstīt jaunus darbības virzienus. Ja uz-
ņēmējam projekta īstenošanai ir nepietiekošs 
nodrošinājums, iespējams piesaistīt Eiropas 
Investīciju fonda garantijas. Nesenie prog-
rammas noteikumu grozījumi paplašināja po-
tenciālo programmas atbalsta saņēmēju loku, 
piemēram, tagad arī pakalpojumu nozares 
sīkie jeb mikro komersanti var saņemt finansē-
jumu līdz 30 tūkstošiem latu.
	 Komersantu konkurētspējas uz-

labošanas programmā, kas tiek īstenota ar 
ERAF līdzfinansējumu, maziem, vidējiem un 
lieliem uzņēmumiem pieejami aizdevumi lielu 
projektu īstenošanai. Maksimālā aizdevuma 
summa šajā programmā ir 7,5 miljoni latu.
	 Lauksaimniecības produktu ražotā-

jiem paredzēta apgrozāmo līdzekļu aizdevu-
mu programma, kurā pieejams finansējums 
no 5 tūkstošiem līdz pat 700 tūkstošiem latu, 
bet lauksaimniecības kooperatīvajām sabied-
rībām līdz pat 2 miljoniem latu. 
	 Hipotēku banka piedalās arī Kre-

dītu fonda līdzekļu sadalē, piedāvājot lauk-
saimniekiem investīciju aizdevumus. Kredītu 
fonds izveidots ar Ministru kabineta noteiku-
miem „Kārtība, kādā tiek administrēts un uz-
raudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības 
attīstībai, izveidojot „Kredītu fondu” ar mērķi 
nodrošināt pieejamību aizdevumiem ar sama-
zinātu procentu likmi. Aizdevumu var saņemt 
gan latos, gan eiro. Maksimālais aizdevuma 
termiņš ir 15 gadi.
	 Mikrokreditēšanas programma, 

kurā Hipotēku banka piedāvā aizdevumu līdz 
3000 latu.

Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms ne-
pieciešams aizdevuma pieteikums un aizpil-
dīta atbalsta apjoma veidlapa. Klientu ērtībām 
šo dokumentu veidlapas ir ievietotas Hipotēku 
bankas mājas lapā www.hipo.lv, taču ikviens 
klients ir laipni aicināts nākt uz  filiāli, kur ban-
kas kredītspeciālisti sniegs konsultācijas par 
bankā realizētajām atbalsta programmām. 

Vairāk informācijas par kreditēšanas 
valsts atbalsta  programmām www.hipo.lv, kā 
arī Hipotēku bankas Jēkabpils filiālē Brīvības 
iela 116, Jēkabpilī vai pa tālruni 65233722, 
65231135.

pēc kārtas”.
2. Aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdus „par 

2 nākamajiem taksācijas gadiem” ar vārdiem 
„par nākamajiem diviem taksācijas periodiem 
pēc kārtas”.

3. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. fiziskām personām, kurām ar Jē-

kabpils novada Sociālā dienesta lēmumu 
piešķirts maznodrošinātas personas (ģime-
nes) statuss par vienģimenes un divģimeņu 
dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām, 
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpa-
šumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funk-
cionālā izmantošanas ir dzīvošana un kuras 
(kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai – 50% apmērā.”

4. Svītrot 7.2., 7.3., 8.2., 8.3. apakšpunktu.
5. Svītrot 11. punktu.
6. Svītrot 12. punktu.
7. Svītrot 14. punktu.
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 

15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.3. ja nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājs iznomā attiecīgo nekustamo īpašu-
mu vai tā daļu.”

9. Svītrot 22. punktu.

1. grozījumi 2010. gada 17. jūnija sais-
tošajos noteikumos nr. 16 „par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām”

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 23. septembrī apstiprināja jaunus 
saistošos noteikumus Nr. 27 „Grozījumi 2010. 
gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāju kategorijām””, un, ņe-
mot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas atzinumu, 2010. gada 25. no-
vembrī izdarīja redakcionālus precizējumus.

Par pieņemtajiem Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem

Publicējam precizēto saistošo noteiku-
mu pilnu tekstu, ar kuru var iepazīties Jēkab-
pils novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv, kā arī jebkurā Jēkab-
pils novada pašvaldības pārvaldē vai Jēkabpils 
novada pašvaldības administratīvajā centrā Rī-
gas ielā 150a, Jēkabpilī.

Papildus informējam, ka Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā var iepazīties ar sais-
tošo noteikumu konsolidēto (aktuālo) redakci-
ju, kas ietver saistošajos noteikumos izdarītos 
grozījumus.

Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte  
 i. tumanova

Klāt decembris, ar sniegu un salu, un arī 
Ziemassvētku klusais gaidīšanas laiks ir sā-
cies. Ziemassvētki tie ir vieni no skaistākajiem 
svētkiem, tie ir visas ģimenes svētki, kad visa 
ģimene ir kopā. Katrai ģimenei ir savas svētku 
svinēšanas tradīcijas, bet tomēr, šajos svētkos 
neatņemama sastāvdaļa ir Adventes vainags 
ar četrām svecītēm, kur katrai svecei ir sava 
nozīme. Izrotāta eglīte, sveces un smaržīgas 
piparkūkas, tās ir lietas, kas rada svētku no-
skaņu.

Vainadziņus varam darināt paši, visu va-
jadzīgo varam sameklēt mežā, mājās. Idejas 
var atrast grāmatās, žurnālos, kā arī internetā. 
Tadenavas bibliotēkā ir apskatāma grāmatu, 
žurnālu izstāde, kurā var atrast padomus, kā 
veidot dekorus, vainagus, izrotāt eglītes un 
telpas, klāt svētku galdu, ēdienu, dzērienu 

Klusais gaidīšanas laiks
receptes, Ziemassvētku vēlējumi, dāvanu ie-
saiņošana. Rotāsim savus mājokļus, veidojot 
svētku dekorus, lai darbi veiktos, Adventes 
vainagā iedegsim svecītes un ļausim svecīšu 
liesmiņām mūs sasildīt, radīt mājīguma un 
svētku sajūtu katrā mājā un sirdī.

Vēji kā smaids ceļ eglītes zarus, 
Kā spilvens sniegpārslas svaida. 
Eju pa sniegbaltu dvēseles tiltu, 
Kā bērns ticot, mīlot un gaidot… 
  (J. Baltauss)

Novēlu visiem, lai Ziemassvētku brīnums 
atnāk katrā mājā un ģimenē un atnes kaut 

daļiņu no jūsu sapņa.

aina timofejeva,
Tadenavas bibliotēkas vadītāja 
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projekta nosaukums, 
identifikācijas numurs projekta mērķis un plānotās aktivitātes apstiprinātais bu-

džets lvl
Īstenošanas vieta, 

laiks, projekta vadītājs
Aprīkojuma iegāde Ābe-
ļu bērnu dienas centram
10-05-LL13-
L413101-000002

Uzlabot publisko infrastruktūru pašvaldībā un pakalpojumus iedzīvotā-
jiem, aprīkot bērnu dienas centru Ābeļu pagastā.
Mēbeļu komplekta iegāde un uzstādīšana. 
Sadzīves tehnikas komplekta iegāde un uzstādīšana.

kopīgais budžets LVL 
2990,00, tai skaitā
publiskais finansē-
jums LVL 2242,50

Ābeļu pagasts
23.09.2010. – 
30.06.2011.
Jānis Kalniņš 

Krīzes centra Leimaņu 
pagastā aprīkošana un 
labiekārtošana
10-05-LL13-
L413101-000003

Uzlabot publisko infrastruktūru pašvaldībā un pakalpojumus iedzīvotā-
jiem, aprīkot krīzes centru Leimaņu pagastā ar mēbelēm un sadzīves 
tehniku.
Mēbeļu komplekta iegāde un uzstādīšana,
Sadzīves tehnikas komplekta iegāde un uzstādīšana.

kopīgais budžets 
LVL 4 815,00, tai 
skaitā
publiskais finansē-
jums LVL 2 984,50

Leimaņu pagasts 
23.09.2010. – 
30.06.2011.
Ritma Rubina

Radošās attīstības 
centra izveidošana un 
aprīkošana Rubenes 
kultūras namā
10-05-LL13-
L413205-000003

Atbalstīt sabiedrisko dzīvi Rubeņu pagastā un visā novadā, nodrošinot 
pieejamību attīstības centra aprīkojumam, lai veicinātu iedzīvotāju 
radošu un harmonisku attīstību.
Mēbeļu komplekta iegāde, 
Sporta un fizisko aktivitāšu preču komplekta iegāde,
Mūzikas instrumentu komplekta iegāde, 
Elektropreču - sadzīves tehnikas - ūdens boilera (1 gab.), ledusskapja 
(1gab), elektriskās plīts (1 gab) un gaismas ķermeņu (6 gab.) iegāde. 

kopīgais budžets LVL 
4 859,80, tai skaitā
publiskais finansē-
jums LVL 3151,24

Rubeņu pagasts 
23.09.2010. – 
30.06.2011.
Inta Tomāne 

Tautas tērpu iegāde 
Jēkabpils novada Zasas 
kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvam
10-05-LL13-
L413206-000004

Uzlabot publisko infrastruktūru pašvaldībā un pakalpojumus iedzīvo-
tājiem, sniegt atbalstu Zasas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam 
nepieciešamu tautas tērpu iegādei.
Tautas tērpu iegāde.
Tautas tērpu apavu iegāde.

kopīgais budžets 
LVL 2 728,48, tai skaitā 
publiskais finansējums 
LVL 1691,21

Zasas pagasts 
23.09.2010. – 
30.06.2011.
Anita Ķikute

Atkritumu savākšanas 
kvalitātes uzlabošana 
publiski pieejamās vietās 
Jēkabpils novada pašval-
dības teritorijā
10-05-LL13-
L413201-000002

Uzlabot atkritumu savākšanu publiskās vietās.
Vaļējo atkritumu konteineru iegāde un nogādāšana uz vietām.
Plastmasas konteineru ar vāku iegāde un nogādāšana uz vietām.
Informācijas stendu iegāde un uzstādīšana.

kopīgais budžets 
LVL 10 684,91, tai 
skaitā
publiskais finansējums 
LVL 6622,87

Jēkabpils novada paš-
valdības teritorija 
22.10.2010. – 
30.06.2011.
Aivars Vanags 

Informāciju apkopoja projektu speciāliste g. Dimitrijeva

Salaveča veltes izdalītas…

ka saņemts. Īpaši gribu atzīmēt, ka iedzīvotāju 
aktivitāte ir pieaugusi un tas apliecina projektu 
nepieciešamību.  Papildus piesaistītais finansē-
jums, ko iegūstam ar projektu palīdzību, ļauj īs-
tenot iepriekš izsapņotas ieceres un nodrošināt 
iedzīvotājiem aktivitātes, kuras laukos ir īpaši 
būtisks papildinājums aktīvam un darbīgas dzī-
vesveidam. 

Projekti 2011. gadam
Lauku atbalsta dienesta Vidusdaugavas 

reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstip-
rinājusi Jēkabpils novada izstrādātos projektu 
pieteikumus, kuri tika iesniegti ELFLA Lauku 
attīstības programmas pasākuma „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā” projektu konkursā. Prieks par to, 

ka visi iesniegtie projekti ir apstiprināti un tiks 
īstenotas iecerētās idejas, iegādāts aprīkojums 
un projektu labumus varēs baudīt visi mūsu 
novada iedzīvotāji. Daļai projektu iepirkums ir 
veikts un jau notiek līgumu sagatavošana, bet 
divu projektu īstenošanai ir izsludināts atkār-
tots iepirkums, jo pirmajā reizē uz atsevišķu 
pamatlīdzekļu komplektiem piedāvājums neti-

Ābeļu pagasta pārvaldē pabeigta projek-
ta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ābeļu 
pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” Nr. 
VIDM/2009/KPFI-1/58 īstenošana.

Projekta īstenošana notika saskaņā ar LR 
Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumiem Nr. 
645 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta fi-
nansēto projektu atklāta konkursa „Energoefek-
tivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” noli-
kums”, kā arī LR Vides ministrijas un Jēkabpils 
novada pašvaldības 2009. gada 19. novembrī 
noslēgto līgumu Nr. VIDM/2009/KPFI-1/58 par 
projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 
Ābeļu pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā” 
nosacījumiem. Kopējais Vides ministrijas ap-
stiprinātais budžets ir LVL 167 858,46, tai skaitā 
KPFI finansējums LVL 142 679,46. Projekta mēr-
ķis – samazināt siltumenerģijas patēriņu ēkā, kā 

Īstenots videi draudzīgs projekts
novada projektu aktualitātes

rezultātā samazināsies oglekļa dioksīda emisi-
ja. Lai to sasniegtu bija nepieciešams atjaunot 
ēkas norobežojošās konstrukcijas saskaņā ar 
būvnormatīviem LBN 002-01, renovēt ventilāci-

jas un apkures sistēmas. 
Projekta īstenošanas rezultātā plānotie re-

zultāti:
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma 

efektivitātes radītājs 0,309 kg CO2 gadā;
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 

44,15 t CO2 gadā.”
2010. gadā ēkā notika intensīvi būvniecības 

darbi, kurus veica SIA „Hektors” un cerams, ka 
paveikto darbu rezultātā tiks sasniegti plānotie 
rezultāti, kuru tiešo ietekmi izjutīs pagasta iedzī-
votāji, pārvaldes darbinieki, kā arī samazināsies 
vides piesārņojums. Projekta īstenošanā lielu 
darbu ieguldīja tā vadītājs Jānis Kalniņš, Jēkab-
pils novada pašvaldības būvinženieris Sandris 
Dimants. Projekts ir īstenots, atliek vien apkopot 
dokumentus, uzrakstīt gala ziņojumu un novēlēt 
visiem darbiniekiem un apmeklētājiem justies 
labi renovētajā ēkā. 

gunta Dimitrijeva, 
projektu speciāliste 
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Kā redzams, mūsu novada pašvaldība ir 
aktīva LEADER programmas projektu īsteno-
tāja, un nākamajā gadā šo projektu rezultātā 
redzēsim daudzus uzlabojumus. 

Taču – vēlamies atskatīties arī uz šogad 
ieviesto projektu rezultātiem. 2010. gadā 
Jēkabpils novadā kopumā ir realizēti 4 pro-
jekti – vienu no tiem ir ieviesusi pašvaldība, 
iegādājoties pārvietojamo skatuvi un apgais-
mojumu Rubenes kultūras namam, viens 
realizēts zemnieku saimniecībā „Kalnieši”, 
izveidojot kafejnīcas telpas Rubeņos. Divus 
projektus realizējušas biedrības – „Sēļu pūrs” 
Zasas pagastā un „Ūdenszīmes”  Rubenes 
pagastā. Jāatzīmē, ka no šogad iesniegta-
jiem un apstiprinātajiem projektiem, papildus 
pašvaldībai,  ieguvējas ir atkal tikai šīs divas 
biedrības – „Sēļu pūrs” realizēs projektu „Ap-
rīkojuma iegāde amatniekiem”, pilnveidojot 
amatniecības centru „Rūme” Zasas pagastā; 
„Ūdenszīmes” strādās pie projekta „Vecmā-
miņas virtuve”, remontējot un aprīkojot virtu-
ves bloka telpas Kaldabruņas skolā Rubenes 
pagastā. Neviens novada uzņēmējs projek-
tus LEADER programmā nav iesniedzis. 

Lai uzzinātu, kā šīs programmas ievie-
šanu mūsu novadā vērtē Lauku atbalsta die-
nesta darbinieki, „Ļaudis un darbi” devās uz 
sarunu ar viņiem. 

Kontroles daļas darbinieks E. Vilcāns, 
kura pienākumos ietilpst novērtēt reālo situā-

LEADER programmas ietekme Jēkabpils novadā
ciju dabā pēc projektu atskaišu saņemšanas, 
atzīmēja, ka „Šogad tiešām prieks braukt un 
skatīties projektus – tik daudz labu, derīgu lie-
tu izdarīts par nelielu finansējumu. Iepriekšē-
jais periods, šķiet, bija mazāk veiksmīgs. Ta-
gad projekti ir konkrētāki, uzskatāmi redzams 
rezultāts.” 

LAD darbinieces Judīte Podniece, Ina Si-
lava un Valentīna Bērziņa bija patiesi ieintere-
sētas paust savu viedokli un iepriecinātas par 
projektu iesniedzēju vēlmi to noskaidrot, jo 
palaikam tieši viņas ir tās, kuras, darot savu 
tiešo darbu, saņem pārmetumus un neizpratni 
no organizācijām. 

Galvenais, ko vēlējāmies noskaidrot – kā-
dēļ iesniedzēju loks ir tik šaurs? Kā arī – gal-
venās problēmas LAD darbinieku skatījumā. 

„Manuprāt, biedrībām trūkst labu, sabied-
rībai derīgu ideju,” atzīmēja Ina Silava. „Ma-
donas novadā vērojama vairāk radoša pieeja 
– tiek attīstīta māksla, kultūra; mums tomēr 
vairāk raksturīgs piezemēts skatījums.”  Judīte 
Podniece, savukārt, norādīja, ka „Visiem pro-
jektu iesniedzējiem noteikti jāpiedomā pie tā, 
lai projekts tiešām dotu labumu iespējami pla-
šam iedzīvotāju lokam, jo tieši tas ir LEADER 
programmas mērķis. Nevajag domāt, ka mūs 
var tā viegli apmānīt, visi esam pieredzējuši 
darbinieki, ir samērā viegli redzams, kas ir 
projekta patiesais gala labuma saņēmējs. Jā-
atzīst gan, ka Jēkabpils novadam šāda pieeja 

nav raksturīga, vairāki tādi piemēri ir no citiem 
novadiem, kas iesaistījušies Lauku partnerībā 
„Sēlija” ” 

Taču, pats galvenais – LAD darbinieces 
sirsnīgi aicina projektu pieteicējus griezties 
Lauku atbalsta dienestā ar visiem neskaidra-
jiem jautājumiem – jau projektu sagatavo-
šanas procesā: „biedrību cilvēkiem neva-
jadzētu no mums baidīties – mēs taču da-
rām savu darbu, un mums visiem ir kopīgs 
mērķis – iespējami labi realizēt leaDeR 
programmu. tieši pārrunas un konsultā-
cijas projektu sagatavošanas laikā varētu 
atrisināt lielāko daļu neskaidrību; izrunāt 
varam visu – sākot no projekta ieceres līdz 
veidlapas aizpildīšanas detaļām. ļoti gai-
dām zvanus un jautājumus – meklēsim risi-
nājumu kopīgi!” 

Arī no personiskās pieredzes varu droši 
apgalvot – projektu iesniedzējam ir ļoti būtiski 
diskutēt par savu ideju un tās izstrādi gan ar 
Lauku partnerību „Sēlija” , gan arī ar Lauku 
atbalsta dienestu, jo katrai no šīm institūcijām  
ir savas funkcijas, un viedoklis par projektu 
var būt atšķirīgs. Pie tam – Lauku atbalsta die-
nesta darbinieces tiešām ir ļoti atsaucīgas un 
laipnas, protams – tādiem jābūt arī mums, jo 
tikai ar savstarpēju pretimnākšanu un izpratni 
varēsim nodrošināt veiksmīgu sadarbību.

ieva jātniece

turpinājums 8. lpp.

noslēdzies jēkabpils novada pašval-
dības atbalstītais nvO iniciatīvu projekts 
Dignājas pamatskolā „Mācies ņemt un 
dot!”

Rudenīgi drēgnajā 13.  novembra dienā 
Dignājas pamatskolā pulcējās skolas dar-
binieki, mazpulcēni un citi skolēni, skolēnu 

„Mācies ņemt un dot!”
vecāki, atbalstītāji, lai apgūtu jaunas prasmes, 
piepildītos ar jūsmīgām un siltām emocijām.

Šī bija projekta īstenošanas otrā diena, 
kad skolēni darbojās četrās darbnīcās. Orien-
tēšanās tuvākajā skolas apkārtnē pamatprin-
cipu apguvi vadīja sporta skolotāji.

Klašu audzinātājas kopā ar savām audzi-

nāmajām klasēm gatavoja pinumus vides 
labiekārtošanai no dabas materiāliem.

Masku darbnīcā katrs skolēns apguva 
masku gatavošanas noslēpumus un izgata-
voja sev krāšņu masku noslēguma pasāku-
mam.

Novada kultūras un izglītības iestādes 
piedāvā plašu svētku pasākumu programmu, 
tomēr – parasti  šie pasākumi notiek pagas-
tu centros, un citu apdzīvoto vietu iedzīvotāji 
ne vienmēr uz tiem var nokļūt. Tādēļ  šogad 
īpašu uzmanību veltījām ciematiem, kas nav 
pagastu centri,  aicinot tajos darbojošās iestā-
des un biedrības sagādāt iedzīvotājiem svēt-
ku prieku. 

Vairumā gadījumu – tas ir izdevies! Īpa-
ši aicinām – Dubultu, Sudrabkalna, Liepu un 
Akmeņāru, Slates, Kaldabruņas iedzīvotājus 
apmeklēt un ar savu līdzdalību bagātināt pa-
sākumus:

Kalna pagasta Dubultu ciemā biedrība 
„Cerību logi”  26. decembrī aicina uz pa-
sākumu „Ziemassvētku egles rotāšanas 
tradīcijas”, kā arī uz kopīgu svinēšanu. Da-
lībnieki aicināti līdzi ņemt „groziņu” un kādu 
tieši savai mājai raksturīgu un mīļu eglītes 
rotājumu. 

Dunavas pagastā biedrība „pavadiņa”, 

Svētku pasākumi ciematos
kuras mājvieta ir sudrabkalnā,  starp Zie-
massvētkiem un Jauno gadu (izvēloties laika 
apstākļu ziņā vispiemērotāko dienu) aicina 
visus uz  brīvdabas pasākumu „Garākais šļū-
ciens” pie Dignājas pilskalna. Biedrība būs sa-
rūpējusi ugunskuru un lielo zupas katlu, taču 
līdzpaņemtas desiņas un saldumi prieku par 
skaisto ziemas dienu tikai pavairos. Interesen-
tus, lai precizētu norises datumu, lūdzam zva-
nīt Valijai Flanderei – t. 26208125

Zasas pagasta liepu ciemā uz pasā-
kumu aicina Kristīgi evaņģēliskā draudze, 
kura izmanto telpas bijušajā Liepu mežniecī-
bā. Šai ēkā 26. decembrī pl. 15.00 visi iedzī-
votāji aicināti uz kopīgu svētbrīdi, kam sekos 
svinības – kūkas un tēja pieaugušajiem, kā arī 
atsevišķs pasākums bērniem. Arī uz šo pasā-
kumu vēlams līdzi ņemt groziņu.

Draudzes mācītājs Andris Opengeims 
visus aicina mīļi sveikt Kristus atnākšanu šai 
pasaulē, kā arī novēl cilvēkiem labu prātu un 
mieru sirdī. Par jautājumiem, kas saistīti ar  pa-

sākumu, lūdzam zvanīt Opengeima kungam 
– t. 22327700

 Rubenes pagasta slates ciemā bied-
rība „saime”, kuras dalībnieces pulcējas 
Slates sabiedriskajā centrā, lai nodarbotos ar 
daudzveidīgiem rokdarbiem, svētku pasāku-
ma norisi plāno laikā no Ziemassvētkiem līdz 
Jaungadam. Par precīzu datumu interesēties, 
kā arī savus ierosinājumus un palīdzību pie-
dāvāt lūdzam pie Ingas Kliģes – t. 26039464

Rubenes pagasta Kaldabruņā biedrība 
„Ūdenszīmes” aicina uz kopīgu svētku svinē-
šanu Kaldabruņas skolā 18. decembrī pl. 
12.00. Aicināti visi Kaldabruņas iedzīvotāji, 
organizācijas biedri un atbalstītāji no citām 
vietām, galu galā – ikviens cilvēks, kas to 
vēlas. Papildus svinēšanai apspriedīsim arī 
biedrības nākamā gada plānus un šai gadā 
paveikto. Aicinām līdzi ņemt groziņu, labus 
novēlējumus pārējiem dalībniekiem, kādu 
disku ar skaistu Ziemassvētku mūziku. 
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turpinājums no 7. lpp.

Radošā darbnīca Dunavā
Kad uz galda smaržodama deg svece 

Adventes vainagā, sācies rosīgais Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks.

2. decembra pēcpusdienā Dunavas Sa-
biedriskā resursu centra telpās skolotājas 
Gunas Auzānes vadībā notika radošā dar-
bnīca, kurā skolēni gatavoja Ziemassvētku 
apsveikumus. Tā kā šis ir labu domu un dar-
bu laiks, mēs nolēmām iepriecināt Dunavas 
pagasta vientuļos pensionārus ar pašdarinā-
tām kartītēm.

Darboties gribētāju bija daudz – sākot ar 
pirmklasnieci un viņas mammu, beidzot ar 9. 
klases skolēniem. Krāsains papīrs, lentītes, 
spalvas, dabas materiāli – viss noder, lai tap-
tu paša izdomāts un izgatavots apsveikums. 

Darba gaitā tika griezts, lī-
mēts, krāsots un aplicēts ar 
īpašu rūpību, pacietību un 
atbildības sajūtu. Darbiņu 
beidzot, savā vislabākajā 
rokrakstā uzrakstīts vārds 
un kartīte nolikta rindiņā pie 
citām. Sirdī prieks un gan-
darījums par paveikto.

Darbīgā gaisotnē laiks 
pagāja nemanot. Dalībnieki atzina, ka ra-
došajā darbnīcā gūtās idejas un prasmes 
noderēs, gatavojot apsveikumus draugiem, 
jo skolā darbojas „Ziemassvētku pasts”. Ie-
klausieties skolotājas Gunas teiktajā – ne-
sūtiet apsveikumus tāpat vien, dariet to no 

sirds, jo ar savām rokām darinātie ir sirsnī-
gāki un mīļāki. 

Lai ikvienam kāds labs darbiņš padomā!
a.liopa,

 Dunavas pamatskolas skolotāja

Dekupāžas pamatus skolēni apguva, iz-
greznojot glāzes un krūzes ar salvešu raks-
tiem mājturības skolotājas vadībā.

Īpaši gatavojušies bija gadatirgus „Dabas 
veltes manā pagrabā” dalībnieki ar saviem 
gardumiem, ražojumiem. Netrūka ne tirgo-
tāju, ne pircēju. Tirgu apmeklēja un savus 
bērnus-tirgotājus atbalstīja arī skolēnu vecā-
ki. Visvairāk – 17 latus ietirgoja 8. klases skol-
niece E. Stradiņa, kura pārdeva pērlīšu rotas.

Diskotēkas veiksmīgu norisi nodrošināja 
9. klases skolnieks M. Liepiņš, viņam palīdzē-
ja klasesbiedri.

Pirms diskotēkas tika analizēti dienas 
iespaidi, apkopots paveiktais darbs visa pro-
jekta īstenošanas gaitā. 

Dignājas pamatskolas skolēniem un 
pagasta jauniešiem šī projekta īstenošana 
bija izzinošā, izglītojošā, attīstošā, darbībā 
pavadītas dienas. Ieguvēji bija visa Dignājas 
pagasta sabiedrība kopumā, jo projekta ak-
tivitāšu ieviešana radīja papildus aizraujošu, 
interesantu alternatīvu ikdienas nodarbēm un 
atkarību vilinājumam, nodrošināja bērnu un 

jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, jau-
nas pieredzes gūšanu, pētot dabu, iekārtojot 
jaunus vides objektus, sadarbojoties dažāda 
vecuma grupām, sportojot.

Vislielāko pateicību ar skaļiem aplau-
siem skolēni un projektā iesaistītie  darbi-
nieki veltīja Jēkabpils novada pašvaldībai, 
biedrībai Latvijas mazpulki, Dignājas pagas-
ta pārvaldei, tās grāmatvedei O. Voičonokai, 
konsultantei dažādos ar projektu saistītos 
jautājumos I. Jātniecei, Dignājas pamatsko-

las direktorei A. Ķiplokai.
Skolēni un viņu vecāki vienprātīgi atzina, 

ka šādas jaukas, darbīgas un aizraujošas 
dienas noteikti vajadzētu organizēt biežāk, jo 
Dignājas pagastā un tuvākajā apkārtnē dzīvo 
jaunieši, kuri labprāt izmanto skolas kā kul-
tūras un izglītības centra piedāvātās iespējas 
gūt informāciju, lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
un sportot.

a. pavāre,
Dignājas mazpulka vadītāja

Tikšanās pēc 45…
Vecā labā Slates skola aicināja domās 

jau sen, bet laiks uz priekšu skrien ātri. Tā-
pēc šis rudens mūs visus sapulcināja skolā. 
Šogad pagāja 45 gadi kā mēs, smaidīgi, 
ar ziediem rokās aizvērām skolas durvis, 
lai dotos dzīvē. Katram bija izsapņots savs 
sapnis par ko dzīvē kļūt, bet sapņi ne vien-
mēr kļūst īstenība. Katram izveidojies savs 
interesants dzīves gājums. Daudz kas pali-
cis nesasniegts, bet tas nav galvenais. Gal-
venais – dzīvojam, katram ir sava ģimene, 
bērni, mazbērni, tā ir mūsu visu bagātība.
Mums visiem bija ļoti liels prieks satikties. 
Atsaucība no klases biedriem bija liela. Ne-
bija tikai dažu, kuri veselības dēļ nevarēja ie-
rasties. Dzīve mēdz būt arī nežēlīga. Savās 
atmiņās atcerējāmies un pieminējām arī tos 
klases biedrus un skolotājus, kuru vairs nav. 

Izstaigājām skolu, pakavējāmies atmi-
ņās savā klasē, atcerējāmies, kurā vietā at-

radās skolas sols un ar ko kopā sēdējām. 
Atcerējāmies savus skolotājus, savus labos 
darbus un protams, nedarbus. Aizstaigājām 
līdz vietai skolas dārzā, kur, beidzot skolu, 
katra meitene iestādīja savu liepiņu, bet 
zēns ozolu. Ļoti žēl, bet no mūsu stādītā 
maz kas palicis pāri.

Mūsu tikšanas rudenīgā pēcpusdienā, 
pie kafi jas tases, aizritēja ļoti ātri, beigās 
negribējās šķirties. Norunājām tikties atkal, 
pēc 5 gadiem. Mēs bijušajiem skolotājiem 
un savai skolai veltām Jāzepa Osmaņa dze-
jas rindas:

Es pateicos tev, mīļā labā skola
Par rīta sauli, ko mums kādreiz liki plauks-
tās,
Mēs paņēmām no tavas klases sola
Sev līdz ar sauli sapņu zvaigznes augstās.

Es pateicos tev skolotāj, mans sirmais,
Par sirdi liesmaino, ko tu mums devi.
Tu lielā dzīves ceļā biji pirmais,
Tu atrast mācīji mums pašiem sevi.

Par tavu balto bērzu maigām šalkām,
Kas mūsu pavasarim pāri skries,
Pār tālu gaitu nebeidzamām alkām
Tev skola, vienmēr nāksies pateikties.

1965. gada izlaiduma klase:   
aina timofejeva, anita geižāne, 

silvija auguste, pēteris gruzdovs 
ilmārs vuškāns, vilnis nereta, 
egīls Feodorovs, ilmārs veide
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Novada biedrībām aktīva nedēļa

Ceturtdien, 2. decembrī Zasas vidus-
skolā notika tematiskā pēcpusdiena vidus-
skolniekiem  „Kļūsti darba devējs!” .

Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situā-
ciju gan Latvijā kopumā, gan mūsu novadā, 
mums visiem jāapzinās, ka jaunietim atrast 
sev interesantu un salīdzinoši labi atalgotu 
darba vietu lauku reģionā ir pietiekami sa-
režģīti. Taču – ja mēs visi, it sevišķi – jaunieši, 
dosimies uz pilsētām vai ārzemēm, tad – kas 
notiks ar mūsu mājām? Vai tās mūs vēl gaidīs, 
kad būsim gatavi atgriezties? Un vai mūs da-
rīs laimīgus pārticīga dzīve citviet, ja zināsim, 
ka mūsu zeme kļūst aizvien tukšāka …. 

Ar šo pēcpusdienu vēlējāmies jauniešiem 
parādīt iespēju, kā kļūt par darba devēju  – 
iespējams, sākumā tikai sev, pēc tam – savai 
ģimenei un vēl dažiem cilvēkiem.  Tādēļ uz 
tikšanos aicinājām cilvēkus, kuri strādā mūsu 
novadā, nodrošinot darba vietu vispirms jau 
paši sev un savai ģimenei. Strādā, nesūdzo-
ties par krīzi, grūto ikdienu un iespēju trūku-
mu; un dzīvo – šeit, laukos, savā zemē: 

Lauku attīstības speciālisti, Z/s „silanči” 
īpašnieci intru Kurmi no Rubenes pagasta,  
kura pārzina kopējo uzņēmējdarbības situā-
ciju novadā, un arī pati veiksmīgi vada savu 
saimniecību;

Z/s „austrumi” saimnieci santu nagli 
no Rubenes pagasta – nodarbojas ar lopko-
pību, atrod laiku gan meitiņas audzināšanai, 
gan gleznošanai; 

Z/ s „ pūpoli”  īpašnieci līviju Štolnieci 
no Rubenes pagasta – nodarbojas ar zivsaim-

Nodibinājuma „Mārtiņa Fonds”  vadītāja 
Elita Keiša  1. decembrī vēra  rehabilitāci-
jas centra  „Dūjas” durvis Jēkabpils novada 
biedrību pārstāvjiem.

Neraugoties uz auksto laiku, slidenajiem 
un tālajiem ceļiem, bijām ieradušies kuplā 
skaitā – divas biedrības no Zasas, Dignājas 
mazpulku pārstāvji, Rubenes pagasta biedrī-
bas, arī kaimiņi no Kalna pagasta Dubultiem. 

Pasākumā piedalījās novada domes iz-
pilddirektors Jānis Subatiņš un Kalna pagas-
ta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale, kuri 
pasniedza Elitai Keišai novada domes Goda 
rakstu un balvas.

Visi klātesošie ļoti siltā noskaņā varēja ie-
pazīties  ar „Dūjām”, to darbību un nākotnes 
plāniem. Elita un viņas kolēģe Una  dalījās  

piektdien, 3. decem-
brī, jau varējām tikties pla-
šākā lokā – Zasas amat-
niecības centrā „Rūme” 
pulcējās lauku partne-
rības „sēlija” dalīborga-
nizācijas no visa bijušā 
Jēkabpils rajona teritorijas. 
Saietā apspriedām LEADER 
projektu ieviešanas pieredzi 
un idejas nākotnei, kā arī 
diskutējām par problēmām 
un to risinājumiem. 

Varētu šķist, ka problē-
ma, kas izvirzījās kā galve-
nā, ir daudzkārt un bezgalīgi apspriesta – tā 
ir „ Komunikācijas trūkums starp iedzīvotā-
jiem, biedrībām un pašvaldību, kā arī savā 
starpā” .  Tomēr – acīmredzot, par to  ir jāru-
nā atkal un atkal. Pārāk bieži mēs nesadzir-
dam viens otru, turamies pie nepamatotiem 
aizspriedumiem, esam paštaisni un neie-
klausāmies citu viedokļos un iecerēs… 

Konkrētajā pasākumā gan, tāpat kā vi-
sos Lauku partnerības „Sēlija” organizētajos 
saietos, savstarpējā komunikācija bija gaiša 
un produktīva, tomēr – izrādās, arī šeit ne visi 
paguva izteikties, ne visi saņēma atbildes uz 
saviem jautājumiem… Tādēļ, lai cik ļoti no-
valkāts mums liktos šis jēdziens, par to ir 

jādomā nepārtraukti. Jo darbs ar sabiedrību 
nav akmens, kas vienreiz iemūrēts, ilgi būs 
tajā pašā vietā. Tas vairāk līdzinās trauslam 
augam – pastāvīgi laistāmam, aprūpējamam 
un apbrīnojamam. Tad arī tas dod augļus.

Lauku partnerības „Sēlija” dalīborgani-
zāciju „augļi” bija apskatāmi arī šai saietā 
– vispirms jau tas ir jaunais amatniecības 
centrs, ko sadarbībā ar novada pašvaldību 
apsaimnieko biedrība „Sēļu pūrs”. Tāpat 
skaistu produkciju bija atvedusi biedrība 
„Abra” no Atašienes pagasta –  smaržīgas 
pašgatavotās ziepes oriģinālos un dabiskos 
iepakojumos. 

ieva jātniece

„Kļūsti darba devējs!”
niecību un tūrismu. 

biedrības „sēļu pūrs”  valdes locekli 
Dainu sauleviču  no Zasas pagasta – nodar-
bojas ar amatniecību un tās popularizēšanu, 
darbības finansēšanai izmanto projektu finan-
sējumu, valsts dotācijas kā arī ienākumus no 
saimnieciskās darbības;

biedrības „Ūdenszīmes”  valdes priekš-
sēdētāju ievu jātnieci  no Rubenes pagasta 
– nodarbojas ar kultūras, izglītības un sociālās 
sfēras aktivitāšu organizāciju, darbības finan-
sēšanai izmanto projektu finansējumu, valsts 
dotācijas, kā arī ienākumus no saimnieciskās 
darbības.

pašvaldību kā nozīmīgāko novada dar-
ba devēju novadā pārstāvēja izpilddirektors 
Jānis Subatiņš. 

Jāatzīst, ka gaidījām vairāk jautājumu no 

jauniešiem, tomēr – priecēja arī tas, ka visi 
(skaitā ap 30) jaunieši uzmanīgi uzklausīja 
visu, kas sakāms pieaugušajiem. 

Pat necerēti pozitīvu ainu atklāja anke-
tas, ko jaunieši aizpildīja tikšanās norises lai-
kā. Un, izrādās, ka savu labsajūtu un dzīves 
kvalitāti mūsu novadā vidusskolēni novērtē-
juši ar vidējo atzīmi 7,5 punkti. Anketēšanas 
rezultātos priecēja arī tas, ka 70% jaunieši ir 
gatavi aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos, 
lai uzlabotu savu dzīvi un dažādotu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Kā trūkst? Vispopu-
lārākās atbildes – tieši jauniešiem adresētu 
pasākumu, iespēju pulcēties ārpus skolas; 
gandrīz visi vēlējās redzēt arī atsevišķas, jau-
niešiem adresētas sadaļas novada informatī-
vajā izdevumā un mājaslapā.

ieva jātniece
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Katra pāra dzīvē kāzas ir tieši tas no-
tikums, kas katru gadu vienā un tajā paša 
dienā liek aizdomāties, cik gan ātri paskrien 
laiks. Laiks steidzas, un arī gājējs iet solīti pa 
solītim uz priekšu, kāpjot sava krāsainā mūža 
kalnā.

Sniegotajā 27. novembra rītā Jēkabpils 
novads kļuvis vēl dzestrāks un aukstāks, 
bet Mežgales kultūras namā jau notiek aktī-
vi trauksmaina gatavošanās Stipro ģimeņu 
pasākumam un to sagaidīšanai, kas visā Jē-
kabpils novada pastāvēšanas vēsturē notiek 
pirmo reizi. 

Šajā pasākumā tika godināti visi tie pāri, 
kuri laulībā nodzīvojuši 25, 30, 40, 50 gadus. 
Ģimenes, kuras ir pelnījušas paldies ne tikai 
par māku sadzīvot savā starpā un dāvāt mā-
jas drošības sajūtu savējiem, bet būt arī par 
apbrīnu citiem, par to, ka var arī tā – nesalūzt, 
nepadoties, turēties kopā mūža garumā par 
spīti visam.

 Pulkstenis sit septiņi vakarā, un nu tas 
mirklis ir klāt – Jēkabpils novada Stiprākās 
ģimenes ir satikušās vienuviet. Satiekot viens 
otru, tiek tīts atmiņu kamols, kas ne vienai 
vien ģimenei liek justies pacilātiem un gan-
darītiem par paveikto savās dzīvēs. Uz ska-
tuves milzīgās lilijas lepni stutē savas baltās 
galvas – viss šķiet tik saprotami un svinīgi kā 
kādreiz – kāzās. 

Uzmundrinājuma vārdus un sveicienus 
Stiprajām ģimenēm teikt ieradās Jēkabpils 
novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis un izpilddirektors Jānis Subatiņš. 

Šogad Jēkabpils novadā sudraba, pērļu, 
rubīna un zelta kāzu jubilejas svin 91 ģime-
ne. Bet sīkāk pa jubileju veidiem sadalījums 
ir sekojošs:

Sudraba kāzas (25 gadu kāzu jubileju) 
svin 43 pāri, pērļu kāzas (30 gadu kāzu ju-
bileju) – 19 pāri, rubīna kāzas (40 gadu kāzu 
jubileju) – 20 pāri, bet zelta kāzas (50 gadu 
kāzu jubileju) svin 9 pāri. 

Priecēja arī tas, ka pasākumam bija pie-
teikušies divi pāri no Dunavas pagasta, kuri 
šogad svinēja porcelāna kāzas (20 gadu kāzu 
jubileju). Dunavas pagastā stipra ģimene sā-
kas tieši ar 20 laulībā nodzīvotiem gadiem. 

Kā pirmie tika godināti un sveikti porce-
lāna kāzu gaviļnieki Regīna un Māris Mar-
cinkeviči, kā arī silvija un jānis tomiņi. 
Porcelāna kāzas svin pāri, kuru starpā ir no-
stiprinājušās dzīves vērtības. Šie pāri saņēma 
Porcelāna kāzu apliecības un parakstījās Jē-
kabpils novada Stipro ģimeņu Goda grāmatā.

Sudraba kāzu pāru ģimenes attiecības 
tiek raksturotas par cēlām. Nav 
nekāda nejaušība, ka viņi ir kopā. 
Laulībā nodzīvotie gadi ir cienī-
jams mīlestības apliecinājums. 
Sudraba kāzu apliecības tika pa-
sniegtas ingunai un edvīnam 
grauzēm, initai un andrim vil-
cāniem, ilzei un andrim set-
kovskiem, jeļenai un valērijam 
Mikušāniem, inārai un Rūdim 
nazaroviem. 

 Pērles ir spodras. Šī gadu ju-
bileja liecina, ka laulāto attiecības 
ir nospodrinātas. Pērļu kāzu aplie-
cības tika aicināti saņemt vilhel-
mīne un Rihards vilciņi, inta un 
aivars tomāni. 

Rubīna kāzu pāru attiecības tiek 
raksturotas tuvas un radnieciskas. Mīlestības 
uguns vēl joprojām kvēlo laulāto starpā. Ru-
bīna kāzu apliecības tika svinīgi pasniegtas 
aijai un imantam berkmaņiem, skaidrītei 
un vilim jostsoniem, ausmai un jānim Ma-
tuļoniem, Mārītei un valdim Dimantiem.

Jēkabpils novada visstiprākās ģimenes ir 
tās, kuras šogad svin Zelta kāzas. Tās ikkat-
ram ir ļoti nozīmīgas. Zelta kāzas tiek atzīmē-
tas īpaši, un šoreiz katrs Zelta pāris tika izcelts, 
aicinot apsēsties Goda krēslos, un, ļaujot 
tiem atcerēties savu kāzu dienu, visi sauca 
„Rūgts!”. Zelta kāzu gaviļnieki Dzidra un jā-
nis Dadeikas, Ērika un vitolds Krīvāni, Zita 
un imants Dominieki saņēma īpaši gatavotas 
Zelta kāzu apliecības.

Pēc tam, kad tika godināti un sveikti visi 
apaļo kāzu jubileju pāri, pasākuma vadītā-
ji aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna un 
komponists Atvars Sirmais aicināja visus pā-
rus kopīgi saskandināt šampanieša glāzi. Pēc 
tam kungiem vajadzēja lūgt savas dāmas, lai 

Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot...

erika un vitolds Krīvāni.

atkal grieztu skaisto kāzu valsi, kā 
kādreiz, pirms daudziem gadiem 
– savā kāzu dienā... 

Svinīgās daļas izskaņā tika 
teikti paldies vārdi Jēkabpils no-
vada Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 
Kalna, Leimaņu, Rubenes un Za-
sas pagastu pārvalžu vadītājiem 
par atbalstu šā pasākuma orga-
nizēšanā, īpašs paldies – Anto-
nam Tropikam un viņa darbīgajai 
komandai par apzinīgo gatavo-
šanos un sirsnīgo uzņemšanu 
Mežgalē. Tāpat milzīgs paldies 
pagastu kultūras un tautas namu 
vadītājiem par ieguldīto darbu 
apaļo kāzu jubileju pāru apzinā-
šanā. Pateicības saņēma arī biju-
šie pagastu dzimtsarakstu nodaļu 
vadītāji, kuri bija tie, kas no šiem 

pāriem dzirdēja maģisko „jā” vārdu.
Cik patīkami, ka pēc pasākuma svinīgās 

daļas Jēkabpils novada Stiprās ģimenes pa-
vadīja laiku kopā ar sev tuvākajiem un mīļā-
kajiem cilvēkiem. Savu kāzu jubileju atzīmēja 
godam – kopā ar bērniem, mazbērniem, maz-
mazbērniem...

Liels un mīļš paldies mūsu sponsoriem un 
atbalstītājiem, uzņēmumiem iK „CaunĪŠi”, 
un sia „FlORa latvija”, personīgi ievai 
jasei un ingum Ozoliņam, iK „gustavs 
seMeiKO”, personīgi gustavam semeiko 
par skaistajiem ziediem, skatuves noformēju-
mu, konsultācijām un saldo, dzirkstošo šam-
panieti.

Paldies Stipro ģimeņu tuviniekiem, bēr-
niem par to, ka pratāt pārsteigt savus mīļos ar 
iepriekš sagatavotiem priekšnesumiem. 

Stiprs gara spēks pieder tikai Jums pa-
šiem. Turieties ar sirdi un dvēseli pie tā! Sar-
gājiet, mīliet un cieniet viens otru, lai nākotnē 
šādu ģimeņu būtu daudz vairāk!

Skaistus un sirsnīgus Ziemassvētkus vēlot – 
aļona semeiko, 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Dzidra un jānis Dadeikas.

Zita un imants Dominieki.
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18.12. plkst. 21.00 pamatskolas zālē 
„Deju vakars”. Spēlē Kaspars Daņiļevičs
23.12. plkst. 12.00 pamatskolas zāle 
„Eglīte pirmskolas vecuma bērniem”

30.12. plkst. 19.00 pamatskolas zālē 
„Veco gadu aizvadot”. Pašdarbnieku 
koncerts. Dejas

Ābeļu tautas namā
13. – 23.12. „Ābeļzieda” Ziemassvētku 
rīkotā rokdarbu izstāde – tirdziņš
22.12. Ziemassvētku ieskaņas koncerts
18.12. Pirmskolas bērnu eglīte – muzikāla 
izrāde bērniem „Notikums dārzā”
27.12. Tematiska pēcpusdiena kopā ar 
dzejnieci, novadnieci  Nadīnu Liepiņu
30.12. Kaspara Antesa Ziemassvētku 
koncerts Ābeļu Tautas namā

30.12. Vecgada balle

01.12. – 30.12 Ābeļu bibliotēkā ceļojoša 
grāmatu izstāde „Pilis, muižas un parki 
Latvijā”

Dunavas kultūras namā
15.12. plkst.13.00 Ziemassvētku tirdziņš
25.12. plkst.22.00 Ziemassvētku balle
Spēlē: grupa „AIRI”
30.12. plkst.22.00 „Karnevāls” 
Spēlē Andris Rutulis

Kalna pagasta kultūras namā
26.12. plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts
26.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle
28.12. plkst. 13.00 Eglīte pirmskolas vecu-
ma bērniem

Zasas kultūras nams
13.12. plkst 11.30 koncerts „Vienās kama-
nās ar vecīti’’kopā ar Ēriku Balodi
25.12. plkst. 19.00 pasākums – koncerts 
„Un ...atkal Ziemassvētki klāt”, 22.00 gro-
ziņballe kopā ar grupu „Leivēri”(Madona)
29.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku vecītis 
pirmsskolas bērnus aicina uz „Ziemas 
pasaku” 
      

a\c ’’Rūme’’
aicina piedalīties pirmsziemassvētku rado-
šajās darbnīcās. 
Floristika 05.12. plkst. 10.00. Pieteikšanās 
un  sīkāka informācija pie Gunitas Asmes 
pa t. 26590208 
Ziemassvētku zvaniņi 11.12. plkst. 10.00 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie 
Andas Svarānes pa t. 26557249
no 15.12. klubiņa „Noskaņa” telpās rok-
darbu izstāde – pārdošana

Zasas v-skolā
17.12. plkst. 10.30 koncerts 
„Ziemassvētku zvaigznes mirdzēt sāk”. Pie-
dalās Ķekavas vidusskolas 9. – 12. kl. koris. 
22.12.  Ziemassvētku pasākumi  
1. – 4. klasēm plkst. 11.00 „Sniegavīra 
pasaka’’ 
5. –12. klasēm plkst. 18.00 „Ziemassvētki 
kopā ar Minhauzenu”

Dignājas pamatskola
14. – 28.12. pagasta  mazajā zālē „Pa 
Sēliju” – fotogrāfiju izstāde
18.12. plkst. 17.00 pamatskolas zālē 
koncerts „Ziemassvētku ieskaņai...” 
Piedalās Salas vok. ans. „Stīga” un 
pašmāju pašdarbnieki

Leimaņu pagasts
13.12 – 23.12. Leimaņu tautas namā izstā-
de  „Mani vaļasprieki ”
13.12. Leimaņu tautas namā biedrībai 
„Akācija plus” 10 gadu jubilejas pasākums
25.12. plkst. 13.00 Leimaņu tautas namā 
pirmskolas bērnu eglīte
25.12. plkst. 22.00 Leimaņu tautas namā 
Ziemassvētku balle „Lai šajā baltā naktī 
viss labais piepildās”. Spēlē: Ēriks Gruz-
niņš

Rubenes kultūras nams
15.12.2010. – 08.01.2011. Izstāde „Zem 
lielās rūķa mices”
Mazas un lielas rūķu cepures un cepurītes.
21.12. plkst. 14.00  Ziemassvētku ieskan-
dināšanas pasākums un eglīte pirmskolas 
vecuma bērniem. Piedalās Folkloras kopa 
„Kāre” un teātra pulciņš „Dadzīši”
22.12. plkst. 13.00 mazajā zālē interešu 
kopas „Gardēdis” tematisks pasākums
„Ziemassvētku našķis”
30.12. plkst. 19.00 Vecgada koncerts. Pie-
dalās Rubenes kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi.
30.12. plkst. 21.00 Masku balle. Spēlē: 
grupa A20 (Ilūkste) 
Mūzikas festivāla „Mazā ziņģe” laureāti.

 Rubenes pamatskola
22.12. Ziemassvētku kompozīciju „Iededz 
prieku dvēselē…” izstāde
20.12. Zīmējumu izstāde „Brīnumus 
gaidot”
22.12. Ziemassvētku pasākums pirmssko-
las izglītības iestādē „Zelta sietiņš”  
23.12. Ziemassvētku ieskaņas pasākums 

Novada kultūras nami, skolas un bibliotēkas aicina uz svētku pasākumiem

Sienas kalendārā esam pār-
šķīruši pēdējo lapu – klāt decem-
bris un Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks.

No pelēkajām debesīm lidi-
nās baltas sniegpārslas, kā aici-
not – jāsāk gatavoties svētkiem. 
Šogad Dunavas pamatskolā tie 
būs īpaši, jo pasākums notiks 
jaunatklātajā tradīciju zālē.

Svētki nav iedomājami bez 
lielās egles, un mums radās jauka 
doma, kas varētu pārvērsties par 
tradīciju, – to izraudzīties pašiem. 
Sniegotā 25. novembra pēcpus-
dienā visu klašu čaklākie un aktī-
vākie skolēni kopā ar skolas direk-
toru U. Vārslavānu, skolotājiem, pagasta pār-
valdes vadītāju A. Baltaruņķi devās uz mežu. 
Tur visus, sildoties pie ugunskura, sagaidīja 
Meža rūķis, kas izlikās visai pārsteigts par 
nejaušajiem ciemiņiem, tomēr neliedza savu 

Noskatīta Ziemassvētku egle Dunavas bērniem

padomu un palīdzēja izvēlēties piemērotāko. 
Kopā ar rūķi gudrībā, kā noteikt koka vecumu 
un kur labāk meklēt svētku eglīti, dalījās pen-
sionētais mežsargs J. Ķimsis.

Noskatītajai eglei visi, skolotā-
jas G. Auzānes rosināti, nodziedāja 
dziesmu „Reiz mežā dzima eglīte”, 
izvingrināja kājas jestrā rotaļā un 
lūdza Meža rūķi parūpēties, lai to 
nenoskata citi.

Pēc labi padarīta darba visi sil-
dījās pie ugunskura, malkojot karstu 
tēju ar cepumiem, cienājoties ar 
Meža rūķa sarūpētajiem āboliem.

Pēc dažām nedēļām rūķim so-
lījām atsūtīt kādu vecāku pārstāvi, 
kas kuplo egli nogādās skolā, kur to 
tērpsim svētku rotā.

Paldies visiem, kas piedalījās 
šajā jaukajā pasākumā, īpaši Meža 
rūķim – A. Timofejevai. Ar labiem 

darbiem un domām gaidīsim Ziemassvētkus!

Egli palīdzēja izvēlēties astra liopa,
Dunavas pamatskolas skolotāja
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Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja ieva jātniece 

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

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1200 eks.

Nu sirds ir klusa smilšu gultas skavās,
Bet baloži aiz loga tāpat dūks...
Tik kādā mājā, kādās istabiņās,
Gan tavas balss, gan tavu soļu trūks...

pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos jēkabpils 
novada iedzīvotājus:
gunārs liepiņš Kalna pagastā 

(04.03.1961. – 10.11.2010.) 

Kārlis Rudzītis Zasas pagastā 
(25.04.1922. – 11.11.2010.) 

Marija bračkina Ābeļu pagastā 
(23.08.1922. – 12.11.2010.) 

aleksandrs Razujevs Ābeļu pagastā 
(14.09.1951. – 14.11.2010.) 

staņislavs Romanovskis Rubenes 
pagastā (05.04.1924. – 27.11.2010.) 

irina vītola Kalna pagastā 
(22.04.1938. – 27.11.2010.) 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Aicinājums
Šai laikā, kad saule guļ aizdaugavas 

tumšajos mežos, krājot spēku nākamā 
gada spožumam, sals staigā pār laukiem un 
pļavām, atstājot sarmas mirdzumu pat vissī-
kākās smildziņas galotnē un sniegs piešķir 
svētku baltumu ikvienai mūsu pēdai.

jēkabpils novada pašvaldība 
aicina novada iestādes, uzņēmē-
jus un privātmāju saimniekus ie-
saistīties konkursā par skaistāko 
Ziemassvētku noformējumu.

Dāvāsim prieku sev, savām ģimenēm 
un līdzcilvēkiem, kaut vai ar nedaudziem 
egļu zariem un gaismiņām vairojot svētku 
sajūtu savās darbavietās un mājās. Ne 
vienmēr tam vajadzīga liela rocība, vairāk 
nozīmes būs labai gribai, siltai sirdij un 
fantāzijai!

vērtēšana notiks 22. un 29. decem-
brī, vizuāli apskatot novada teritoriju. 
labākie noformējumi tiks atspoguļoti 
novada informatīvā
izdevuma janvāra numurā 
un novada mājaslapā, 
to autori balvās 
saņems pateicības, 
dāvanu kartes 
un suvenīrus. 

Man zīlīte pavēstīja – 
Jauni radi piedzimuši.
Es būšieti apraudzīti – 
Vai brālīši vai māsiņas!
 /Latv. t. dz./

Priecājamies kopā ar 
Raisu Koļesņikovu un Jāni Kalniņu 

Ābeļu pagastā par meitiņas Leldes 
Amandas piedzimšanu 28. oktobrī;

Daigu Bankovu un Oskaru Zālīti 
Kalna pagastā par dēliņa Gata 

piedzimšanu 9. novembrī;

Oksanu Uvarovu un Sando Lukja-
novu Ābeļu pagastā par meitiņas 

Darinas piedzimšanu 16. novembrī!

Novēlam prieku, mīlestību, 
veselību, pacietību, izturību, 

bērniņus audzinot!

Jēkabpils 
novada 

pašvaldība

Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot, 
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas gaidīšanas laikam dots. 
 /K. Apškrūma/

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Darbiem bagātu ikdienu, labu 

veselību, veiksmi un gaišu svētku 
prieku Jaunajā gadā!

Novēl Jēkabpils novada kultūras darbinieki – 
Inta Tomāne, Anita Ķikute, Anita Ozoliņa, 

Ivars Bērziņš, Svetlana Koriņeva, 
Inita Poriete, Gundars Vecumnieks, 

Gints Audzītis

Baltinavas 
teātris “Palādas” 
viesojas Rubeņos

Baltinavas dramatiskais kolektīvs „ Pa-
lādas" (literārajā valodā „ pūces") savu dar-
bību uzsāka 1999. gada novembrī. 2006. 
gadā kolektīvs saņēma Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas prēmiju par spilgtu de-
vumu sava novada valodas mentalitātes 
popularizēšanā.

Ir apmeklēti arī dažādi starptautiskie 
festivāli gan Latvijā, gan Lietuvā. No 2004. 
līdz 2008. gadam amatierteātrim „Palādas" 
bija liela darba slodze, jo gada laikā notika 
caurmērā 35 – 46 izrādes. Nogurums atkā-
pās prieka un labo vārdu priekšā, kurus sa-
ņēma no skatītājiem.

Kad tika izspēlēts Blaumanis un visas 
citas iespējamās lugas, teātra vadītāja ani-
ta ločmele jeb Danskovīte sāka rakstīt 
savam kolektīvam ludziņas latgaliešu valo-
dā. Visiem patika, ka tie ir patiesi notikumi 
no pagasta dzīves. Tēli, protams, pavisam 
citi, arī notikumi apstrādāti. Jautras, humora 
pilnas tapa „Ontons i Anne” lugas vairākās 
daļās, katru gadu ņemot kādu jaunu tēmu.

Sākumā lugas tapa tādēļ, lai pagastam 
nebūtu jāmaksā par autortiesībām, bet vē-
lāk tika rakstītas ar citu nolūku – kā piemi-
nekli aizejošajam latgaliešu dzīvesveidam 
un vienkāršajiem Latgales cilvēkiem. Dans-
kovītes lugās ir viņu prieki, bēdas un kuriozi 
notikumi. Viss no lauku cilvēku dzīves.

Galvenās lomās Anna un Antons. Anna 
– ar savu ātrumu un apsviedību ir ļoti spilgts 
Latgales sievas tipāžs. Antons –  īsts saim-
nieks, skaita katru santīmu, lai  to lietai iz-
tērētu.Izrādē Antona lomu spēlē Baltinavas 
vidusskolas direktors Imants Slišāns, liels 
Latgales patriots. Lugā ierakstītas latgaliešu 
rakstura iezīmes – vienkāršība, viesmīlība, 
ticība stiprajam, spēja sakašķēties un pie-
dot, pasmieties pašiem par sevi.

Arīi uz Nacionālā teātra skatuves pat-
reiz iet vaļā īsta latgaliešu dzīve īstā latga-
liešu oriģināllugā latgola.lv., kuras autore 
ir Danskovīte.

Ar izrādēm pabūts visā Latvijā: gan 
Kurzemē, gan Zemgalē, gan Vidzemē un 
Latgalē.

Danskovītes  Baltinavas teātris „Palā-
das” ar izrādi „Ontona Zīmassvātki” vieso-
sies arī mūsu pusē – 2011. gada 8. janvārī 
plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā. Jaut-
rības netrūks šajā izrādē par tikko aizvadīta-
jiem Ziemassvētkiem.

   
inta tomāne,

Rubenes kultūras nama vadītāja


