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NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
2010. gada 16. novembris       Nr. 13

Sveicam!
Jēkabpils novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija izskatīja 50 
pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 92. proklamēšanas 

gadadienu un nolēma: 

apbalvot ar jēkabpils novada domes goda rakstu:
vārds, uzvārds nominācija pagasts 
Ilga Dominiece Aktīvākais pensionārs Zasas 
Baiba Karaseva Aktīvākais pensionārs Kalna 
Arnita un Raimonds Pori Ģimene Leimaņu 
Ingrīda un Guntars Irbes Ģimene Dunavas 
Kaspars Sēlis Jaunietis Leimaņu 
Elza Zakarevska Jubilārs un aktīvākais pensionārs Rubenes 
Milda Kudliška Jubilārs Ābeļu 
Inga Martinova Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Kalna 
Elita Keiša Sabiedriskais darbinieks Kalna 
Vija Roze Sabiedriskais darbinieks Zasas 
Daiga Ģeidāne Skolotājs Zasas 
Aīda Bikauniece Skolotājs Dignājas 
Pēteris Balodis Uzņēmējs Leimaņu 
Juris Marcinkevičs 
Aelita Baltaruņķe

Uzņēmējs Dunavas 

Iveta Bērziņa Skolotājs Ābeļu 

   apbalvot ar jēkabpils novada domes atzinības rakstu:
vārds, uzvārds nominācija pagasts
Aina Mikulāne Aktīvākais pensionārs Dignājas 
Ināra Vacika Aktīvākais pensionārs Dunavas 
Tatjana un Andris Strēlnieki Ģimene Rubenes 
Dace Zvaniņa Jaunietis Zasas 
Sintija Īvāne Jaunietis Rubenes
Alise Bikauniece Jaunietis Dignājas
Raimonda Pore Jaunietis Leimaņu 
Artūrs Ķiploks Jaunietis Dunavas
Endija Urbāne Jaunietis Dunavas
Laine Donāne Jaunietis Ābeļu
Elga Ūbele Jubilārs un par ilggadēju darbību 

izglītības darba vadībā 
Novada ad-
ministrācija

Līga Muša Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas
Inese Putraima Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas
Maija Ļūļa Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes
Olga Voičonoka Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas
Valentīna Beļajeva Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņu
Rita Baltaruņķe Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dunavas
Gita Namiņa Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas
Jānis Kalniņš Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Ābeļu
Guntis Porietis Sabiedriskais darbinieks Zasas 
Jānis Dimparāns Sabiedriskais darbinieks Zasas
Līga Salde Sabiedriskais darbinieks Dunavas
Agnese Vilcāne Sabiedriskais darbinieks Jēkabpils 
Ilmārs Zemlickis Skolotājs Rubenes
Lolita Kakste Skolotājs Leimaņu 
Zoja Groznova Skolotājs Dignājas
Uldis Auzāns Skolotājs Dunavas
Ausma Kiope Uzņēmējs Leimaņu
Ārija Vanaga Uzņēmējs Leimaņu
Valdis Putraims Uzņēmējs Rubenes 

Pavisam tuvu 
Latvijas 92. 
dzimšanas 
diena un, atšķi-
rībā no mūsu 
personīgajām 
jubilejām, mēs lepojamies, ka viens gadiņš nācis klāt 
Valsts izaugsmei. Tas nozīmē, ka tā kļuvusi bagātāka 
ar pieredzi savās veiksmēs un neveiksmēs, tā kļuvusi 
bagātāka ar jauniem cilvēkiem, vienlaikus tomēr arī 
daudz zaudējot, tā augusi kopā ar mūms un mūsu pa-
darīto darbu. 

Mēs katrs cenšamies cik ir mūsu spēkos strādāt, 
lai būtu skaista un sakopta vide, lai būtu līdzekļi bēr-
nu izglītībai un sev ikdienas vajadzībām, rītdienas iz-
augsmei, tā nodrošinot savu un Latvijas dzīvi gaišāku. 

Gada laikā novada teritorijā realizējušies daudzi 
vērtīgi projekti, kas domāti iedzīvotāju izglītošanai, 
uzņēmējdarbības aktivizēšanai un cilvēku dzīves kva-
litātes uzlabošanai. Šie darbi nav notikuši tik labi un 
gludi, kā mēs vēlētos, tomēr tie ir vērsti iedzīvotāju 
labākai dzīvei, vides sakopšanai. Tie ir līdzekļi ar 75 
līdz 90 % atbalstu no ES fondiem. Pie šiem projektiem, 
pēc labākās sirdsapziņas, strādājuši novada adminis-
trācijas un pārvalžu speciālisti, lai pieejamie Valsts un 
Eiropas fi nanšu līdzekļi neaizplūstu garām, bet palik-
tu novadā.

Līdz gada nogalei jāpagūst vēl pabeigt daudzi 
iesāktie objekti Ābeļu, Leimaņu, Dunavas un Zasas 
pagastos. Tad varētu teikt, ka padarīto darbu gada 
bilance novada iedzīvotājiem un arī Latvijai ir bijusi 
tiešām ražīga.

Vasaras skaistajā zaļumā, iepazīstot novada dar-
bīgāko cilvēku veikumu savas mājas un īpašumu sa-
kopšanā, pārliecinājāmies, ka cilvēku izdomai un varē-
šanai nav robežu. Cilvēki grib un var dzīvot skaistāk, 
ja netaupa spēku un gribu savu ideju realizēšanā. No 
katras šādas vietas mēs varam paņemt kādu labu piere-
dzi un realizēt to savā īpašumā, mājā. Vārdu salikums 
„gribēt un varēt” ir daudzu sapņu vai darbu iesākums. 

Novada domes vārdā gribētu izteikt lielu un sir-
snīgu pateicību visiem, kuri ar izdomu un aizrautību 
pilda savu tiešo darbu, ar lielu atbildību veic vecāku 
pienākumus, aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē un 
biedrībās, kuras kļūst arvien varošākas un realizē sa-
biedrībai vajadzīgus projektus. Ir ievēlēta 10. Saeima. 
Uz vēlēšanām cilvēki gāja ar domu un cerību dzīvot 
labāk, uz Latvijas izkļūšanu no parādu jūga, uz tiešām 
reālu Valsts izaugsmi. 

Tas viss atkarīgs no ikkatra mērķiem un reāliem 
darbiem. Veiksmi un izdošanos darbos mums un visai 
Latvijai!

 E. Meņķis 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
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pietiekami ātri. Depu-
tāte Anita Lemaka ir 
informējusi arī novada 
pašvaldību un cer, ka 
iesaistoties adminis-
trācijas darbiniekiem, 
pieņemams un opera-
tīvs risinājums tomēr 
tiks atrasts. 

Tāpat deputā-
ti uztrauc darbs ar apkures un komunālo 
maksājumu parādniekiem, jo, līdzīgi kā Za-
sas pagastā, arī Ābeļu pagasta pārvaldē šo 
parādnieku skaits ir liels un nenomaksātās 
summas – nozīmīgas.

 Ābeļos  šoruden paveikts arī nozīmīgs 
darbs iedzīvotāju labā – nomainīts jumta 
segums un veikta logu siltināšana pašval-
dības dzīvojamajā mājā Lašu ciematā. Šai 
ēkā dzīvo pārsvarā tie Ābeļu pagasta iedzī-
votāji, kuriem klājas grūtāk, tādēļ viņu dzī-
ves apstākļu uzlabošanu pagasta pārvalde 
uzskatījusi par ļoti svarīgi.

Apmeklējot Lašu ciematu, „Ļaudīm un 
darbiem” izdevās satikt arī vairākus mājas 
iedzīvotājus un pavadīt nedaudz laika patī-
kamā sarunā. Viesojāmies Ārijas kundzes 
siltajā un omulīgajā istabiņā, Ārija stāsta, ka 
dzīvošana ir laba diezgan – malkas pietiek, 
dzīvoklī ir silts, arī jumts vairs netek; tāpat 
viņa slavē gan pagasta pārvaldi, gan it īpaši 
– Ābeļu sociālo darbinieci Natāliju Jaudze-
mu. Pēc brīža sarunai pievienojas Zinaīda 
un Anna – viņas gan redz arī trūkumus. Un, 
ja reiz runa par jauno jumtu – tad tas vienā 
dzīvoklī tomēr tekot. Neraugoties uz to, ka 
Lašu ciemats atrodas tuvu Jēkabpilij, tā ie-
dzīvotājiem ir grūti nokļūt uz pagasta centru 
– Brodiem, arī pagasta pārvalde ne vienmēr 
esot atsaucīga ar transportu, kad jānokļūst 
uz kādiem pasākumiem. Liels trūkums ir 
arī tas, ka Lašos nav bibliotēkas – pirms 
dažiem gadiem bijusi nodrošināta grāmatu 
apmaiņa, taču tagad šī pakalpojuma vairs 
nav. Grūtības sagādā  tas, ka trūkst iespēju 
nomazgāties un sakopties. Citi ābelieši gan 
atzīmē, ka lielāka aktivitāte būtu sagaidāma 
arī no pašiem Lašu iedzīvotājiem – gan sa-
biedriskās dzīves, gan sakoptības jomā. To-
mēr – iespējams, perspektīvā būtu jādomā 
par kādas sabiedriskas telpas izveidošanu 
arī Lašos. 

Pagastu pārvaldēs
Rubenes pagasta pāRvaldē ar 

22. oktobri tiek uzsākta projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Rubenes pagasta 
Rubenes ciemā” realizācija. Projekta īs-
tenošanai paredzētā kopējā summa ir Ls 
198 144,-  . Šajā finansējumā ir iekļauta gan 
tehniskās dokumentācijas sagatavošana, 
gan kanalizācijas sistēmas būvdarbi.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, 
5. novembrī tika rīkota tikšanās ar pagasta 
pārvaldes vadītāju un projekta izstrādātāju. 
Uz tikšanos bija ieradušies ap 10 pagasta 
iedzīvotāji, kuriem nāksies ieguldīt arī per-
soniskos līdzekļus, lai izveidotu pieslēgumu 
no mājas līdz centralizētajai kanalizācijai. 
Tikšanās notika racionālā un sapratnes pil-
nā gaisotnē, iedzīvotāji gatavojas veicama-
jiem darbiem, kā arī tam, ka nāksies ieguldīt 
līdzekļus. Pagasta pārvaldes vadītājs Ivars 
Rubeniņš prognozē, ka būvdarbus varētu 
uzsākt 2011. gada maijā – jūnijā.

Zasas pagasta pāRvaldē.
Zasas ciematā oktobrī ir uzsākta ap-

kures sezona, kurināmais šogad sagādāts 
savlaicīgi, pagasta pārvaldes vadītājs Juris 
Krūmiņš atzīmē, ka situācija ir labāka nekā 
iepriekšējos gados. Apkures kvalitāti Zasā 
uzlabos arī jaunais apkures katls, ko plā-
nots uzstādīt novembra mēnesī. Apkures 
kontekstā gan netrūkst arī problēmu – un 
vislielākā no tām ir lielais apkures parādnie-
ku skaits. Neraugoties uz pagasta pārval-
des pūlēm, nemaksātāju skaits tomēr dilst 
ļoti lēni. 

8. novembrī Zasas kapsētā, ko sma-
gi skāra vētra augusta mēnesī, ir uzsākta 
celmu novākšana un frēzēšana. Šo darbu 
veikšanai tiek izmantoti gan pašvaldības 
finanšu līdzekļu, gan valsts piešķirtais fi-
nansējums. Zasā noslēgumam tuvojas arī 
ūdenssaimniecības projekta realizācija, 
prognozē, ka visi darbi būs pabeigti novem-
bra mēnesī.

ābeļu pagasta pāRvaldē.
Par jaunumiem un problēmām Ābeļu 

pagastā informē deputāte Anita Lemaka, 
jo pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kalniņš 
ilgstoši slimo. Šomēnes Ābeļu pagasta Bro-
du ciemā ir risināma problēma, kas uztrauc 
daudzus iedzīvotājus; tā ir diezgan prozais-
ka un skarba – nepieskatīts liellopu ganām-
pulks. Ganāmpulka līdzšinējā īpašniece 
Erna Avotiņa ir mirusi, un mantinieku, kas 
varētu atbildīgi pieskatīt lopiņus, šobrīd nav. 
Cieš gan dzīvnieki, kam nav pat nojumes, 
kur patverties no lietus un netiek piegādāta 
barība, gan arī iedzīvotāji – lopi, kas regulāri 
izlaužas no savu laiku nokalpojušā nožogo-
juma, izposta sējumus, ģimenes dārziņus, 
citu sagādāto sienu. Iedzīvotāji ir vērsušies 
gan Valsts policijā, gan Pārtikas un veterinā-
rajā dienestā, gan novada Administratīvajā 
komisijā, taču problēmu neizdodas novērst 

dignājas pagasta pāRvaldē. 
Trešdien, 27. oktobrī,  Dignājas pamat-

skolā uz darba, atpūtas un kopā būšanas 
semināru  pulcējās Jēkabpils novada bied-
rības. Pasākumā  piedalījās  ap 30 cilvēki, 
un bija pārstāvētas gandrīz visas novada 
biedrības. Uzņēmām arī ciemiņus  no Krust-
pils novada – ar garšīgu ciemakukuli bija 
ieradušās biedrības „Abra” dalībnieces. 

Semināra laikā par biedrību, sabiedrī-
bas un pašvaldības sadarbību  mūžizglītī-
bas jomā stāstīja novada projektu speciālis-
te Gunta Dimitrijeva; par projektu iespējām, 
kas biedrībām būtu jāizmanto, projektu sa-
gatavošanu Sabiedrības Integrācijas fonda 
konkursiem un atskaišu iesniegšanas notei-
kumiem – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Jātniece. 

Pasākumā piedalījās arī novada izpild-
direktors Jānis Subatiņš, kurš informēja par 
pašvaldības atbalstu biedrībām, kā arī atbil-
dēja uz jautājumiem. 

Semināra noslēgumā notika pieredzes 
apmaiņa un  nākotnes plānu apspriešana. 

Kopumā pasākums radīja nelielu, sil-
tu svētku iespaidu – par to īpaši jāpateicas 
Dignājas pamatskolas kolektīvam, kas bija 
neparasti skaisti iekārtojis norises telpu un 
radījis īpašu, draudzīgu un mīļu atmosfēru.

Šāda, novada biedrībām kopīga, tikša-
nās notiek pirmo reizi. Un ar gandarījumu 
jāatzīmē – tā bija gan lietišķi produktīva, gan 
sirsnīga. 

Uz nākamo tikšanos biedrības aicinā-
tas jau ļoti drīz – 

1. decembrī pl. 14 00 savas mājas 
durvis mums laipni atvērs  Mārtiņa Fonda 
saimniece elita Keiša. biedrību pārstāv-
jiem būs iespējams iepazīties ar rehabi-
litācijas centru „dūjas” Kalna pagastā, 
kā arī apgūt zināšanas no Mārtiņa Fonda 
pieredzes  ziedojumu piesaistes jomā. 

Pasākuma dalībniekiem lūdzu pieteik-
ties pie  Ievas Jātnieces – t. 26167960. 

Kalna pagasta pāRvaldē.
Kalna pagastā notiek darbs pie pro-

jekta „Sabiedriskās ēkas „Doktorāts” teri-
torijas vienkāršota rekonstrukcija”, šobrīd ir 
atkārtoti izsludināts iepirkums par tehniskās 
dokumentācijas izstrādi atpūtas vietas izvei-
došanai.

Apkures sezonas uzsākšana Kalna 
pagastā pārvaldei nav nozīmīgs slogs, jo 
arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji apkuri 
nodrošina paši. Tomēr ir arī citu komunālo 
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maksājumu – ūdensapgādes un atkritumu 
izvešanas – parādnieki. Oktobra mēnesī, lai 
parādu slogs neizveidotos pārāk liels, pa-
gasta pārvalde šiem iedzīvotājiem ir izsūtī-
jusi brīdinājuma vēstules. Šī metode ir īpaši 
efektīva tajos gadījumos, kad parāda sum-
ma ir neliela, tādēļ Kalna pagasta pārvalde 
šo darbu veic savlaicīgi. 

Kā nozīmīgu notikumu Kalna pagastā 
atzīmē arī to, ka Sabiedriskās organizācijas 
„Mārtiņa fonds” izveidotajā rehabilitācijas 
centrā „Dūjas’ no 23. oktobra līdz 30. oktob-
rim notika Sergeja Jēgera radošās darbnī-
cas nometne Jēkabpils novada talantīga-
jiem bērniem. Šajā nometnē 22 bērni varēja 
apgūt prasmes dziedāšanā, pirmajos deju 
soļos, zīmēšanā, gleznošanā un pieklājības 
ābecē. Noslēgumā bērni sniedza sagatavo-
tu koncertu.

leiMaņu pagasta pāRvaldē.
9. oktobrī Leimaņu kapsētā notika Sve-

cīšu vakars. Rudens ar izdaiļotajiem koku 
zariem ir atmiņu laiks. Svecīšu vakari notiek 
ar īpašu noskaņu, jo te satiekas gan laicī-
gās, gan garīgās domas. Katrā svecītē, kas 
tiek iedegta, plīv kāds mazumiņš paldies vi-
siem mīļajiem aizgājējiem, jo viņi ir tie, kas 
sauc mūs kopā. Kapi ir vieta, kur dzīvie ar 
aizgājējiem kārto savas attiecības: piemin, 
pateicas, piedod, izlīgst, nožēlo grēkus…
Paldies piederīgajiem, sabiedrisko darbu 
veicējiem, kas visu vasaru uzturēja kapu 
kopiņas un kapu teritoriju kārtībā.

Apkures sezonai pārvalde ir sagata-
vojusies. Iepirkts nepieciešamais malkas 
daudzums. Apkure visās iestādēs uzsākta 
oktobra sākumā. Lai ieekonomētu  kurinā-
mo, siltums tiek padots tikai pa dienu.

Pagasta pārvaldei piederošajam īpa-
šumam „Ērmītes” par pārvaldes budžeta 
līdzekļiem pabeigti remontdarbi – nomainīts 
jumta segums un mājas otrajam stāvam  
salikti plastmasas logi (dzīvojamās platības 
iekonservēšanas variants). Kopējās objekta 
izmaksas sastādīja 10176 latus. Vēl tiks no-
mainīta vecā elektroinstalācija. Izmaksas ap 
500 latiem.

„Ērmītēs” viesojās arī novada laikraksts 
„Ļaudis un darbi”. Un, jāatzīst, šī vēsturiskā 
ēka ir ieguvusi jaunu un skaistu seju, šo-
brīd tai nav neērti atrasties skaistā Leimaņu 
tautas nama tuvumā. Labāka oma līdz ar to 
kļuvusi arī „Ērmīšu” iedzīvotājiem. Andas 
ģimene logus dzīvoklim ielikusi par saviem 
līdzekļiem, taču – visvairāk priecē mājas pa-
galmā izveidotās skaistās augu kompozīci-
jas, kā arī mākslinieciskais dubultlogu silti-
nājums. Anda atzīst, ka veidot kompozīcijas 
iemācījusies no Initas Porietes Leimaņu 
tautas namā, un gan par šo iestādi, gan par 
tās vadītāju Andai sakāmi vislabākie vārdi. 
Arī citādi viņa atzīst – dzīve Leimaņos šobrīd 
ir ērta, ja tikai būtu darbs. Kaimiņu dzīvok-

ļi gan nav tik sakopti, taču – labs piemērs 
iedvesmo, un uzlabojumi vērojami arī tur. 
Kā nozīmīgāko problēmu Anda atzīmē to, 
ka nav atrisināta atkritumu novietošanas un 
izvešanas problēma. 

dunavas pagasta pāRvaldē. 
Dunavas pagastā periods no oktobra 

vidus līdz novembra sākumam ir bijis izcili 
aktīvs – ir atklātas atremontētās telpas Du-
navas pamatskolā, notikuši daudzveidīgi 
pasākumi:

11. novembrī  plkst. 14.00 
lāpu  gājiens (dunavas skola – 

baltais krusts)
Piemiņas brīdis un svecīšu nolikšana 

Dunavas kapos – Lāčplēša ordeņa kavalie-
ru atdusas vietās.

Atceres brīdis Latvijas cīnītāju piemiņai 
pie Baltā krusta.

Ugunskurs (tēja, karavīru dziesmas).

12. novembrī  dunavas pagasta „Me-
žābelē” 

pasākums „Mārtiņdienas noskaņās”
Caur Mārtiņdienas tradīcijām vairosim 

savu pozitīvo enerģiju un spēku, vēlēsim 
paši sev un citiem svētību un auglību nāka-
majam gadam.

Izstāde – degustācija “Vasaras veltes 
burciņās”.

Izsole, jautras izdarības, dejas.

sestdien, 13. novembrī 
dunavas daudzfunkcionālā centra 

telpu: tradīciju zāles, sporta zāles
svinĪga  atKlāŠana
Plkst. 18.30 Volejbola draudzības spē-

le: SIA „BORG”(Daugavpils) celtnieku ko-
mandai ar Dunavas pagasta spēlētājiem.

Faktiski, šo periodu mūsu novada 
dzīvē šogad varam dēvēt par dunavas 
mēnesi, tā būtiskākie notikumi ir atspo-
guļoti vairākos rakstos  šajā informatīvā 
izdevuma numurā. 

Ceturtdienas, 21. oktobra pēcpusdie-
nā Dunavas pagasta iedzīvotāji tika aicināti 
uz tējas pēcpusdienu „ No rudzu grauda 
līdz maizes klaipam”. Pasākums notika vēl 
vecajā Dunavas pamatskolas zālē, jo atre-
montēto pasākumu telpu atklāšanas svinī-
bas gaidāmas vēl tikai pēc nedēļas – 28. 
oktobrī. 

Pasākuma nosaukums un programma 
vedināja domāt par samērā šauru un nelie-
lam apmeklētāju lokam domātu pēcpus-
dienu, kurai interesantu dzirkstelīti piešķir 
Aglonas Maizes muzeja vadītājas Vijas An-
cānes viesošanās. Taču – par pārsteigumu 
gan apmeklētājiem, gan pašiem pasākuma 
organizatoriem, uz šo pēcpusdienu bija ie-

No grauda līdz klaipam – Dunavas ceļš
radušies vairāk nekā astoņdesmit cilvēki, 
kuru vidū bija gan skolēni, gan jaunās mā-
miņas ar mazuļiem, gan vidējās paaudzes 
ļaudis, kas izbrīvējuši laiku darba steigā, 
gan pensijas vecuma iedzīvotāji; pie tam 
– ne viens vien mērojis tālu ceļu no savām 
lauku mājām. Pie tā gan, kā atzīst gan pa-
gasta pārvaldes, gan skolas darbinieki, ir 
nopietni piestrādāts – ielūgumi izplatīti vi-
siem iedzīvotājiem, sagatavotas arī īpašas 
afišas – ar roku zīmētās, jo datora izdrukas 
ir bezpersoniskas. 

Pasākuma veidošanā bija iesaistīta teju 
visa Dunavas skola – jaunāko klašu bērni 
dziedāja tautasdziesmas un dejoja, vidējās 
klases uzstājās ar dzejas kompozīciju, asto-

tās klases skolēni – ar latviešu tautas ticēju-
miem par maizi, savukārt, sestās klases au-
dzēkņi bija veikuši nopietnu pētījumu – kādu 
maizi un cik daudz tirgo Dunavas veikalos 
tagad? Cik daudz maizītes dunavieši nedēļā 
apēd? No kurienes tā ceļo? Skatītājiem tika 
demonstrēts pat leļļu teātris par rausīti, kurš 
aizbēga no saimnieka, saimnieces, suņa 
un... nu ja, no kāda viltnieka arī neaizbēga... 

Sagatavotā programma bija tik pilnvēr-
tīga, ka pat Vija Ancāne atzina – no jums 
esmu uzzinājusi arī šo to jaunu par maizīti. 
Viņas uzstāšanās bija atraktīva un krāšņa – 
sākot ar maizes iejava degustāciju, garas 
vārdrindas, kas apzīmē maizes abru un lizi 

turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

skandēšanu, latgaļu tautasdziesmām, ticē-
jumiem un stāstiem no dzīves. Neizpalika 
arī līdzatvestās Aglonas maizes degustā-
cija, kas, cepējas skaisto roku pasniegta, 
garšoja īpaši labi. „Patīkami pie jums vie-
soties, paldies, ka uzaicinājāt,” pasākuma 
noslēgumā teica Vija Ancāne, „Skaidri re-
dzams, ka lauku cilvēkos vairāk saglabājies 
sirdsskaidrības, viesmīlības, atvērtības un 
prieka. Šo pēcpusdienu pavadīju starp brī-
nišķīgiem cilvēkiem.” 

Taču – Vija Ancāne šai pasākumā nebi-
ja vienīgā maizes meistare. Ar savu pašcep-
to maizi, kas Dunavā ir ļoti iecienīta, pasā-
kumā piedalījās arī vietējais meistars – Jānis 
Stikāns, kurš ir viens no retajiem maizes ce-
pējiem – vīriešiem, jo jau no senlaikiem šis 
arods tomēr ir nodots sieviešu rokās. 

Brīdī, kad šķita – nu jau gan program-
ma ir izsmelta, pasākuma vadītāji vēl dāvāja 
iespēju noskatīties arī filmu ‘Maizes ceļš”, tā  
ka – ar pilnu pārliecību var teikt, ka maizes 
pēcpusdienas programma bija saistoša vi-
siem – kā seno tradīciju, tā moderno tehno-
loģiju cienītājiem. Neizpalika arī cienasts – 
smalkas un daudzveidīgas sviestmaizes, ko 
bija gatavojuši Sorosa fonda atbalstītā pro-
jekta Kulinārijas mācību grupas dalībnieki, 
kuri paši ar lepnumu un atbildības sajūtu arī 
cienāja visus apmeklētājus. 

Tomēr – galvenais šai pasākumā šķi-
ta nevis labais apmeklējums un saistošā 
programma, bet gan „kaut kas virs tā” – 
pievienotā vērtība, aura, izjūta – pat grūti 
formulējams šīs parādības viennozīmīgs 
nosaukums. Taču tās jēga liek domāt maz-
liet dziļāk un būtiskāk. Gan šajā, gan citās 
publikācijās daudz ir minēts Sorosa fonda 
projekts „Dunavas pamatskolas pārveide 
par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un 
sociālā atbalsta centru”; viena no  projekta 
aktivitātēm bija arī šī pēcpusdiena. Un – pro-
jektos mēs, nenoliedzami, rakstām daudz 
skaistu vārdu – par sabiedrības integrāciju, 
par vietējās kopienas aktivizēšanu, par pil-
soniskās sabiedrības attīstību, par izglītību 
un pilnveidošanos mūža garumā... Tā ir 
pieņemts, un mēs to respektējam. Vai vien-
mēr līdz galam noticam, ka viss skaistais un 
cēlais, ko esam rakstījuši projekta pieteiku-

ma veidlapā, patiešām un pilnā mērā īste-
nosies? Tas lai paliek katra paša ziņā. Taču, 
šķiet, mēs visi apzināmies – pat tad, ja ar 
pilnu atbildību īstenosim visas apmācības, 
pasākumus, seminārus un citas norises, to 
plānotā ietekme uz sabiedrību var nenest 

gaidītos rezultātus. 
Šeit plānotā rezultāta patiesums ir pār-

steidzošs. Redzot sirmo māmuļu tālu ceļu 
mērojušos zābakus un goda drēbes, spēka 
gadu paaudzes staltumu un dzīvesprieku, 
skolēnu atbildību un ieinteresētību, jaunākā 
apmeklētāja – nepilnu gadu vecā brūnacī-
ša – un viņa māmiņas omulīgo mieru, un 
dzirdot bižainas piecgadnieces jautājumu 
aizmugurējā rindā: „Vecmamm, kad mēs 
cepsim maizīti?” – rodas neaprakstāma īs-
tuma sajūta: šeit patiešām ir Dunavas VIE-
TĒJĀ KOPIENA, kam  tapis savs izglītības, 
kultūras un sociālā atbalsta centrs. Nevis uz 
papīra vai plikās sienās, bet cilvēku sirdīs 
un prātos, kas ir vislielākā jebkura projekta 
ilgtspējas garantija un veiksmes apliecinā-
jums. 

Dunaviešu ceļš šī projekta laikā, šķiet, 
tiešām ir salīdzināms ar grauda ceļu līdz 
maizei – jā, graudi – idejas, cilvēki,  zinā-
mi resursi – šai vietā ir bijuši vienmēr, taču 
gada laikā graudi ir devuši ražu, samalti 
miltos, ar prasmīgu roku iejaukti abrā un ar 
mīlestības siltumu pārtapuši maizē – smar-
žīgā un sātīgā. 

ieva jātniece

Latvijā 11.– 17. oktobrī bija izsludināta 
LABO DARBU NEDĒĻA. Gan atsaucoties 
šim aicinājumam, gan atzīstot, ka labu var 
un vajag darīt katru dienu, Rubenes pamat-
skolas 8. klases skolēni nedēļu uzsāka ar 
"ceļazīmi – darba lapu" nedēļai, kur vakaros 
vajadzēja ierakstīt dienā paveiktos labos 
darbus.

Katru dienu tika veikts kāds labs darbs, 
gan ikdienišķs, gan – ne tik bieži darīts, sa-
krājies darāmais un, beidzot, padarīts.

Nebūs lielu labo darbu bez iesākuma – 
maziem labiem darbiņiem. Tāpēc Sintija, 
Ieva, Laura, Linda, Armands, Ingus, Kristaps 

Labo darbu nedēļa
un Indulis palīdzēja kaimiņiem, vairāk pievēr-
sās savas mājas sakārtošanai. 

   Ceļazīmēs – darba lapās parādījās tādi 
labi darbi, kā – prieks pašiem par savu labo 
garastāvokli, par laipnu izturēšanos pret sko-
las biedriem, par labu mācīšanos stundās. 
Neizpalika arī palīdzēšana vecvecākiem.

  Vairāk iznāca veikt ikdienas darbiņus, 
bet, tos darot, tika piedomāts – tas ir labi, de-
rīgi, vajadzīgi. Ienest malku, izkurināt krāsni, 
nomazgāt traukus, nomizot kartupeļus. Zēni 
ar prieku veica lielu vīru darbus – palīdzēja 
kaimiņam salabot piekabi, mājās skaldīja 
malku, palīdzēja tētim betonēt mājas pama-

tus, strādāja ar traktoru, sakārtoja malkas 
šķūni.

Katru dienu bija veiksmes, bija prieks 
par padarīto.

Labus darbus var veikt tikai labi cilvēki. 
Kā atzina paši darītāji – veikt labo darbu 

ir vieglāk, nekā par padarīto pastāstīt. 
Labo darbu nedēļas noslēgumā atzi-

nām, ka labu darīt sev mājās, skolā, palīdzēt 
kaimiņiem – tas ir patīkami, tāpēc šī nedēļa 
vēl nebeigsies, tā turpināsies līdz nākošā 
gada labo darbu nedēļai un tālāk...

b. pavlovska,
  Rubenes pamatskolas skolotāja
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Projets noslēdzies

Centra telpu atklāšanas pasākumi Dunavā
Ceturtdienas, 28. oktobra pēcpusdie-

nā Dunavas pamatskolā notika  skaists un 
nozīmīgs pasākums – tika atklātas Sorosa 
fonda – Latvija finansētā projekta „Dunavas 
pamatskolas pārveide par daudzfunkcio-
nālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta 
centru” ietvaros izveidotās telpas – biblio-
tēka, datorklase, trenažieru telpa un telpa 
sabiedrisko pasākumu norisēm.

Atklāšanas lentu koleģiāli grieza Jēkab-
pils novada domes priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis un Dunavas pagasta pārvaldes va-
dītājs Andris Baltaruņķis, projekta vadītāja 
Astra Liopa visus klātesošos iepazīstināja ar 
projekta ieviešanas gaitu, muzicēja Dunavas 
pagasta vokālais ansamblis „Variācija” un 
Dignājas pagasta folkloras kopa „Dignõjīši”.

Laba vēlētāju bija bezgala daudz – uz-
stājās gan projektā iesaistītie speciālisti, 
gan skolas un pagasta darbinieki, kā arī 
Jēkabpils novada pārstāvji un Sorosa fon-
da – Latvija eksperts Jānis Baltačs. Skanēja 
daudzveidīgi salīdzinājumi un projekta laikā 
piedzīvotā apraksti. Tā projekta direktore 
Gunta Dimitrijeva atzīmēja, ka dunavieši 
ir iedarbinājuši neparasti pozitīvu radošās 
enerģijas vulkānu. Apmācību dalībnieks 
Māris, savukārt, darbu pie centra telpu re-
monta salīdzināja ar multiplikācijas filmu par 
krokodilu Genu un Pekausi, kas cēluši rotaļu 
laukumu ar tādu  spēku un entuziasmu, ka 
atklāšanas runā Pekausis varējis pateikt ti-
kai: „Mēs cēlām, cēlām un uzcēlām!” . 

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītā-
jas Elgas Ūbeles uzruna bija nopietna un 
gaiša prieka pilna – tajā viņa atcerējās vieso-

Dunavas pagasta pārvaldē  noslēgts 
arī  projekts „Dunavas pagasta daudzfun-
kcionālā centra ēkas un teritorijas vienkār-
šota rekonstrukcija”. Projekts uzsākts šā 
gada 17. jūnijā, un tā kopējās izmaksas ir Ls 
82 423,- . No šīm izmaksām tikai 10% sedz 
pašvaldība, 90% finansē Lauku atbalsta die-
nests. 

Projekta ietvaros veikti nozīmīgi dar-
bi – izbūvētas autostāvvietas pie Dunavas 
pamatskolas, kas tiek pārveidota par daudz-
funkcionālu centru, sakārtots sporta lau-
kums, telpās kapitāli izremontēta pasākumu 
zāle, sporta zāle, sanitārie mezgli. 

Projektā izveidoto telpu atklāšanas pa-
sākums notika sestdien, 13. novembrī; tā 
ietvaros – arī draudzības spēle basketbolā 
ar būvdarbu veicējiem. 

Būvdarbu veicējs ir Daugavpils uzņē-
mējs SIA „Borg”, ar kuru Dunavas pagasta 
pārvaldei jau ir izveidojusies ļoti laba sadar-
bība, 2009. gadā uzbūvējot jauno Dunavas 
kapliču. Arī šī projekta ietvaros dunavieši ar 
celtnieku darbu ir ļoti apmierināti – iepriecina 
gan darbu kvalitāte, gan izmaksas un, gal-
venokārt – darba kultūra: „Paskatieties, kā 

šanos Dunavas skolā 2009. 
gada jūlijā, kad noskaņa bi-
jusi pilnīgi citāda – spriests 
par skolas iespējamo slēg-
šanu... Šobrīd skats uz šo 
izglītības iestādi ir pavisam 
cits, un šaubas par tās pa-
stāvēšanu un attīstību vairs 
nerodas. 

Sorosa fonda – Latvija 
pārstāvis Jānis Baltačs, sa-
vukārt, dunaviešus mudināja 
neapstāties pie vietējām ak-
tivitātēm, bet izmantot dator-
klases un interneta sniegtās 
iespējas, kas paver pieeju 
pasaules informācijas tīklam.  

ieva jātniece

viņi strādā – viss sakopts jau darba procesā, 
kārtīgi un metodiski; tādēļ arī rezultāts kva-
litatīvs.  Ne mazums redzētas celtniecības 
firmas, kuru būvdarbu laukumiem nevar pāri 
pāriet – atkritumi traucē,” saka Dunavas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis. 

Iepirkuma rezultātā ir samazinājušās 
plānoto darbu izmaksas, tādēļ šī projekta 
ietvaros ir plānoti papildus darbi – bruģa ie-
klāšana, pazemes komunikāciju remonts un  
žogs basketbola laukumam. 

Projekta ietvaros kvalitatīvi strādā ne 
tikai celtnieki – jo, neapšaubāmi, jebkura 
projekta ieviešana ir atkarīga no labas, dar-
bīgas un ieinteresētas komandas. Dunavieši 
tādu ir izveidojuši – projekta ieviešanā aktīvi 
ir iesaistījušies gan pagasta pārvaldes, gan 
Dunavas pamatskolas darbinieki, kolektīvā 
jūtams patiess entuziasms un lepnums par 
skolas pārmaiņām un jaunajām funkcijām, 
ko tā veiks. Pamatskolas telpās būs vieta 
gan plašāku kultūras pasākumu norisei, tai 
skaitā – brīvdabas pasākumiem, uz jaunie-
rīkotajām centra telpām pārcelsies gan pa-
gasta kultūras dzīves norises, gan arī bib-
liotēka. Jaunu elpu Dunavā iegūs arī sporta 

aktivitātes. Šeit noteikti jāatzīmē skolotāja un 
deputāta Ulda Auzāna ieguldījums. „Sporta 
laukuma izveidi Uldis uzraudzīja gluži vai 
centimetru pa centimetram, lai viss būtu 
pareizi un kvalitatīvi izdarīts, tāpat – sporta 
zāles un citu skolas iekštelpu remontu. Ne-
taupīja nedz savu laiku, nedz darbu,” stāsta  
Andris Baltaruņķis. 

Dunavas pamatskola neapšaubāmi 
jāuzskata par vienu no mūsu novada „veik-
smes stāstiem”, jo tajā paralēli jau minēta-
jam tiek realizēts arī Sorosa fonda – Latvija 
atbalstītais projekts „Dunavas pamatskolas 
pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, 
kultūras un sociālā atbalsta centru”. Šī pro-
jekta ietvaros, savukārt, tiek iekārtotas mā-
cību telpas pieaugušajiem, kā arī organizē-
tas apmācības un regulāri notiek kultūras 
pasākumi. Dunavieši negrasās apstāties arī 
pēc projektu realizācijas, kā tas palaikam ir 
vērojams citviet – šeit top lieli plāni gan spor-
ta infrastruktūras izmantošanai, piesaistot 
sportot gribētājus no citiem novadiem, gan 
bibliotēkas darba paplašināšanai, gan arī 
aktīvai darbībai kultūras un mūžizglītības jo-
mās. 
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Salaveča veltes izdalītas…

Sporta dzīves notikumi skolās
sKRējēju svētKi
Ar šo mācību gadu ir 

atjaunojušās skolu sporta 
spēļu sacensības, kurās 
spēkiem mērojas Jēkab-
pils pilsētas, Aknīstes, Jē-
kabpils, Krustpils, Salas un 
Viesītes novadu vispāriz-
glītojošo skolu komandas. 
Skolu sacensības notiek di-
vās grupās – mazās skolas 
(Jēkabpils novadu pārstāv 
Ābeļu, Bērzgala, Dignājas, 
Dunavas un Rubenes pa-
matskolas) un lielās skolas 
(no novada – Zasas vidus-
skola). 30.09. Jēkabpils 
„Veselības takā” norisinājās 
rudens kross, kurā piedalījās 
dalībnieki no 19 skolām. Lai-
ka apstākļi skrējējiem nelika 
vilties, bija skaists, saulains 
laiks, kā radīts sacensībām! 
No Jēkabpils novada bija 
pārstāvētas Ābeļu, Dignā-
jas, Rubenes pamatskolas 
un Zasas vidusskola. Malači 
visi krosa dalībnieki, bet īpa-
ši gribētos atzīmēt tos sko-
lēnus, kuri savu komandu 
sastāvā uzrādīja ļoti labus re-
zultātus savās vecuma gru-
pās. Zasas vidusskolas ko-
mandā−Kaspars Iesalnieks 
− 13. v., Anete Upīte − 31. 
v., Sandis Gremze − 11. v., 
Teiksma Rubene − 27. v., Ar-
vis Gabranovs − 31. v., Lau-
ra Ņikiforova − 5. v., Kristīne 
Bite − 8. v., Jānis Gutbergs 
−12. v. Komandvērtējumā 
Zasas vsk. labāko rezultātu 
sasniedza 1995.− 96. g.dz. 
grupā− 2. vieta. Zasas skrē-
jēju komandu sagatavoja 
skolotāji Edvīns Grauzs un 
Jānis Kokins. Ābeļu pamat-
skolas labākie skrējēji − Re-
nāte Zekante − 10. v., Ēriks 
Aizupietis, Mārtiņš Ušackis−
abiem 25. v., Laine Donāne 
− 1. v., Santa Zariņa − 3. 
v., Līga Rasmane − 6. v., Ri-
hards Lazdāns − 20. v., Sar-
mīte Gasule − 7. v., Didzis 
Zekants, Ričards Grauze, 
abiem 10. v., skrējējus saga-
tavoja Tatjana Donāne. Dignājas komandas 
labākie – Alīna Bikauniece − 20. v., Rūdis 
Ermansons − 33. v, Andis Dūna − 34. v., 
Elīna Zaharevska− 23. v., Dainis Tulinskis− 
17. v., komandu sacensībām sagatavoja 
Miķelis Pavārs un Aivita Ķiploka. Rubenes 
pamatskolas labākie skrējēji − Renāte 
Geižāne − 25. v., Kaspars Vāsulis − 9. v., 
Jānis Vāsulis − 19. v., Niks Valainis− 21. 

v., Annija Graudiņa − 16. v., Normunds 
Kriškāns− 14. v., Sintija Īvāne − 9. v., par 
šiem rezultātiem jāpateicas skolotājam 
Jurim Rubiķim. Kopvērtējumā mazo skolu 
grupā Ābeļu pamatskolai 1. vieta, Rube-
nes pamatskolai 2. vieta un Dignājas pa-
matskolai 7. vieta no 10 mazajām skolām. 
Sirsnīgs paldies par krosa sacensību or-
ganizēšanu un tiesāšanu 3. vsk. sporta 

skolotājiem un tiesnešu ko-
mandai, SC darbiniekiem, 
treneriem, bet īpašs paldies 
bijušajiem sporta skolotājiem 
– Arnoldam Jakubovskim, Jā-
nim Jankovskim un Viktoram 
Zarņickim,  kas labprāt veltīja 
savu brīvo laiku sacensību tie-
sāšanai!                                                                                  

RaKstuRa 
pāRbaudĪjuMs

20. oktobrī Salas novada 
Biržu internātpamatskolā no-
risinājās futbola sacensības 
1997. g.dz. un vecākiem zē-
niem mazo skolu grupā. Laika 
apstākļi nu nemaz šoreiz nelu-
tināja dalībniekus, visu dienu 
smidzināja lietus, kas radīja 
papildus apgrūtinājumu un 
sacensību beigās bija atņēmis 
futbolistiem visus spēkus! Pie-
dalījās komandas no 7 skolām, 
to skaitā arī pārstāvji no Jēkab-
pils novada− Ābeļu, Dignājas 
un Rubenes pamatskolas. Ne-
skatoties uz sarežģītajiem spē-
les apstākļiem, futbolisti mā-
cēja visā pilnībā parādīt savu 
sportisko sagatavotību. 1. 
vietu izcīnīja Dignājas psk. fut-
bolisti − Nauris Kusiņš, Elvis 
Krēsliņš, Dainis Tulinskis, Gatis 
Mašinskis, Mārtiņš Jurgevičs, 
Jānis Mārcis Grigorjevs, Jānis 
Vilcāns, Arvis Mašinskis, Rūdis 
Ermansons, Sandis Bružuks, 
Vitālijs Timofejevs. Komandu 
sacensībām sagatavoja Mi-
ķelis Pavārs. Ābeļu komanda 
zaudēja cīņā par 3. vietu un 
ierindojās 4. vietā, komandas 
sastāvā  spēlē − Dzintars Au-
ziņš, Ričards Grauze, Edgars 
Liepiņš, Rinalds Kļavinskis, 
Didzis Zekants, Raivis Bruks, 
Rolands Siliņš, Agris Pastars 
un Gundars Pelsis. Rubenes 
komandas zēni ierindojās 7. 
vietā, par komandas labā-
kajiem spēlētājiem tika atzīti 
Arnis Raubišķis, Andris Strēl-
nieks un Atis Zaičenkins. Ko-
mandas treneris − Juris Ru-
biķis.                                                                                                                                        

Paldies visiem Jēkabpils 
novada sporta skolotājiem, kuri ar savu ne-
izsīkstošo enerģiju turpina sagatavot skolē-
nus sacensībām, jo tieši skolu sports ir kā 
pirmais pakāpiens ceļā uz lielajiem sportis-
kajiem sasniegumiem!

tatjana donāne,
skolu sporta metodiķe 
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Caur ērkšķiem uz panākumiem
Sagaidot Latvijas valsts svētkus, tiek 

cildināti veiksmīgākie iedzīvotāji visās darbu 
nozarēs, tiek popularizēti viņu sasniegumi. 
Es, Madara Jakubovska, ābeliete, ģimnāzis-
te, gribētu vismaz novadam sniegt ziņas par 
sava krusttēva Gunta Jakubovska pārdzīvo-
jumiem bagāto dzīvi. Krusttēvs, dzimis ābe-
lietis, jau no bērnības aizraujas ar slēpošanu 
un citiem sporta veidiem. Kaupres pilskalns. 
Kratītāja kalns Lašos un Asotes pilskalns ne 
vienu reizi vien liek atgriezties mājās uz vie-
nas slēpes, ar skrambām, zilumiem un pu-
niem. Panākumi sacensībās un raitais solis 
tiek ievērots no slēpošanas trenera Ērikas 
Ošiņa. Vieta rajona izlasē un daudzās valsts 
sacensībās nodrošināta. Vasarās tuvs ir tū-
risma un orientēšanās sports. Vēl mācoties 
Ābeļu skolā, Guntis tiek iekļauts rajona izla-
sē. Tūristu salidojumi, sacensības un Jēkab-
pils 1. vidusskolas skolotāja Tālivalda Asari-
ņa vadībā tiek uzticēts gods pārstāvēt Latviju 
Vissavienības tūristu salidojumā. Pārgājieni 
Karpatu un Kaukāza kalnu takās. Veiksmīgi 
Latvijas vārdu aizstāv tūristi salidojumā Baku 
tuvumā.

Pirmais smagais dzīves trieciens notiek 
dienot Padomju armijā pie Maskavas. Auto-
avārija. Sadragāta kāja. Dzīvība matu galiņā. 
Ilgu laiku reanimācija. Paldies Podoļskas 
kara hospitāļa ārstiem un medicīnas darbi-
niekiem. Liktenīga laime, ka Guntis nokļuvis 
hospitālī , kurā ārstē Afganistānas cīnītājus. 
Slimnīca apgādāta ar modernāko aparatūru, 
zālēm un ārstiem. 

Treniņi, vingrinājumi un atkal sports at-
griež Gunti normālajā dzīvē. Pāri Latvijai sāk 
šalkot brīvības vēji. Tie sev līdzi aizrauj arī 
Gunti uz barikādēm Rīgā.

Dzīve rit. Nodibinās ģimene. To papildi-
na dēli Gundars un Dairis. Visu šo saskaņu 
pārtrauc jauns likteņa trieciens. Pārgalvīgs 
un neveiksmīgs triks ūdensatrakcijās. Iegūta 
smaga mugurkaula trauma un atkal dzīvības 
liesmiņa ir uz izdzišanas robežas. Paldies 
draugiem un ģimenei, kuri, nežēlojot līdzek-

ļus, palīdz nokļūt Vaivaru rehabilitācijas cen-
trā. Dzīvība glābta, bet saglabājās kustību 
traucējumi. Krusttēvs Guntis kļūst 2. grupas 
invalīds.

Tiek uzlabota veselība, iegūtas šofera 
tiesības. Galvenais dzīvē – dēlu audzināša-
na. Dzīvi uz līmeņa tur arī tikšanās ar jaunī-
bas draugiem un iepazīšanās ar Valdi Stro-
du, kurš pārvietojās tikai ar ratiņkrēslu. Valdis 
krusttēvu aicināja iesaistīties taku orientēša-
nās sportā.

Kas tad ir taku orientēšanās sports? Tas 
ir orientēšanās sporta novirziens, kurā nav 
svarīgs ātrums, bet tikai prāts, kartes zinā-
šanas, reljefa saprašana un laiku punktos 
zibenīga doma. Distance iet pa takām, pa 
kurām var pārvietoties ratiņkrēslā. Pienākot 
kontrolatzīmei ap 100m attālumā redzami 3 
– 5 kontrolpunkti, pie kuriem nedrīkst pieiet. 
Jānosaka, kurš ir īstais – kartē atzīmētais. 
Taku orientēšanās ir arī paralimpiskā grupa. 
Tas ir jauns sporta veids. Latvijā to sāka po-

pularizēt pirms 10 gadiem.
Jau pagājušas divas sezonas, kā krust-

tēvs piedalās šajās sacensībās. Startējot 
Latvijas individuālajās sacensībās. Krusttēvs 
pārstāv dzimtos Ābeļus. Startējot komandcī-
ņās kopā ar Valdi Strodu, pārstāv Jēkabpils 
atpūtas dienas centru „Ausma”.

Uz Latvijas un kaimiņu valstu sacensī-
bām sportisti brauc ar savu transportu un par 
saviem līdzekļiem. Uz Eiropas un pasaules 
meistarsacīkstēm jāmeklē sponsori. Kurā 
sporta veidā vēl ir tik azartiski un pašaizliedzī-
gi dalībnieki?

Šogad Gunta starti ir veiksmīgi, piedalo-
ties Latvijas kausa izcīņas taku orientēšanās 
18 kārtās. Dažādās Latvijas pilsētās izcīnītas 
5 pirmās vietas, 5 otrās vietas un 4 trešās vie-
tas. Tikai četras reizes veiksme neuzsmaidīja 
Guntim. Orientieristi piedalījās trijās Lietuvas 
atklātajās sacensībās un Krievijas meistarsa-
cīkstēs Pleskavā. Aiz trim krievu orientieris-
tiem tika izcīnīta 4. vieta un izpildīts Krievijas 
meistarkandidāta nosaukums.

Latvijas izlases sastāvā tika startēts Ei-
ropas meistarsacensībās Zviedrijā. Labākais 
panākums 32. vieta no 58 dalībniekiem. Pa-
saules meistarsacīkstēs Norvēģijā gūta laba 
pieredze klinšu un akmeņu pārpilnajās tra-
sēs. Prieku Latvijas komandai sagādāja tas, 
ka aiz Latvijas komandvērtējumā palika spor-
ta lielvalstis ASV, Japāna un Francija. 

Noslēgusies arī Latvijas kausa izcīņa. 
Paralimpiskajā grupā Guntis izcīnījis kausu 
un vietu Latvijas izlasē nākošajā gadā.

Krusttēvs ar laikraksta palīdzību izsaka 
pateicību Jēkabpils novada domei, Ābeļu 
pagasta pārvaldei un ceļu būvei „Mikor” par 
sniegto finansiālo atbalstu.

Domāju, ka mana krusttēva Gunta Ja-
kubovska ērkšķiem bagātais dzīves ceļš gan 
fiziski, gan garīgi varētu būt par paraugu, kā 
pārvarēt grūtības dzīvē.

Gaišus un ar cerībām un apņemšanos 
pilnus Latvijas valsts svētkus! 

Madara jakubovska

Piemiņas plāksnes atklāšana mūsu novadniekam, Lāčplēša ordeņa 
kavalierim Mārtiņam Bērziņam Leimaņu kapos 11. novembrī
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Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 
projekta „Inovatīvu pasākumu īstenošana 
Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pa-
kalpojumu kvalitātes uzlabošanai”, vieno-
šanās nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017/17 
ietvaros notiek divdesmit astoņu Jēkabpils 
novada pašvaldības darbinieku apmācības. 
Pirmā nodarbība notika 27. oktobrī Kalna 
pagasta Doktorāta mājīgajās telpās, nākošā 
– 3. novembrī tikko atklātajā Dunavas pa-
gasta Sabiedriskajā resursu centrā. Pirmajā 
nodarbību reizē tika runāts par cilvēka per-
sonības vispārēju raksturojumu, faktoriem, 
kas to iespaido, sevis izzināšanas veidiem un 
metodēm, par pozitīvas attieksmes veidoša-
nu pret sevi un citiem. Otrajā tikšanās reizē 
dalībnieki apguva efektīvas saskarsmes vei-
došanas priekšnosacījumus. Lektores mag.
psych., mag. man. Kristīnes Ozoliņas vadī-
tajās nodarbībās darbinieki apguva zināša-
nas par komunikāciju barjerām saskarsmē, 
komandas lomu un nozīmi efektīvā informā-
cijas sniegšanā, par stereotipu un baumu 
veidošanās mehānismu. Nākošās nodarbī-
bas plānotas 24. novembrī Dignājas pamat-
skolas telpās, paredzēts apgūt zināšanas 
par tēmām „Konfliktoloģija. Stresa un laika 
menedžments”. Kopumā pašvaldības darbi-
nieku apmācību mērķis ir uzlabot darbinie-
ku profesionālo prasmju līmeni un līdz ar to 
pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. Projekta 
ietvaros decembrī un janvārī tiks organizētas 
darbinieku apmācības, lai darbinieki apgūtu 
prasmes strādāt ar vienoto dokumentu vadī-
bas sistēmu NAMEJS, kuru paredzēts ieviest 
no 2011. gada janvāra. Tas tiek plānots, lai 
uzlabotu dokumentu apriti, dokumentu izpla-
tīšanas un apziņošanas ātrumu, automatizē-
tu pašvaldības lietvedības procesus. Pare-
dzēts, ka šādas sistēmas ieviešana uzlabos 
pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem. 

novada projektu aktualitātes

Jēkabpils novada pašvaldību un tās iestāžu darbinieki mācās

Jauna projekta īstenošana uzsākta
Zemgales kultūras prog-

rammas 2010 ietvaros pašvaldī-
bā uzsāks projekta „Kultūrvēs-
turiskā mantojuma pieejamības 
uzlabošana jēkabpils novadā” 
īstenošanu

Jēkabpils novadā gandrīz katrā pagas-
tā ir entuziasti, kuri ir savākuši informāciju 
un materiālus par novadniekiem - spožām 
personībām rakstniecībā. Tie ir mums labi 
pazīstami literāti, kuri ir devuši nozīmīgu 
mantojumu Latvijas kultūrā – J. Rainis, J. 
Akurāters un brāļi A. un J. Grīni. Minēto 
rakstnieku/dzejnieku dzīvesstāsti saistās ar 
gandrīz visiem Jēkabpils novada pašval-
dības teritorijā ietilpstošajiem pagastiem: 
Kalna pagasts – Grīnu dzimtā vieta, Ļūcānu 
kapsētā Slatē apglabāti Grīnu vecāki, Duna-
va – Raiņa dzimtā vieta, Dignāja, Ābeļi – J. 
Akurātera vietas. Svarīgs ir fakts, ka Leima-
ņu pagastā ir saglabājušās liecības no 1. 
Pasaules kara – bunkuri, milzīgs akmens, 

V A L S T S

saukts par Augusta akmeni 
cīņu vietā un šī vieta ir iezīmēta 
„Jāņa Sēta” izdotajās tūrisma 
kartēs. Šo vietu atpazīstamī-
ba veido saikni starp Jēkab-
pils novadu un visiem tik labi 

atpazīstamām Ziemassvētku kauju vietām 
Tīreļpurvā, jo ne visi zina, ka A. Grīns ir nā-
cis no mūsu novada. Savāktā informācija un 
materiāli glabājas pie cilvēkiem privātās ko-
lekcijās, bibliotēkās un pagastos ir iekārtotas 
vietējas nozīmes muzejtelpas, Tadenavā jop-
rojām saglabāts Raiņa muzejs. Tomēr vislie-
lākā problēma ir tā, ka pašvaldības teritorijā 
nav akreditēta muzeja, kas spētu plānveidīgi 
savākt, apkopot, kopt un attīstīt kultūrvēstu-
riskā mantojuma saglabāšanu, popularizē-
šanu, pieejamību. Zemgales kultūras prog-
rammas atbalstītais projekts veicina kultūras 
vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pie-
ejamību. Tas nodrošinās Jēkabpils novada 
un līdz ar to Zemgales atpazīstamību saistot 

šīs vietas ar tik pazīstamiem un spožiem 
rakstniecības pārstāvjiem kā J. Rainis, J. 
Akurāters, brāļi Grīni, īpaši, A. Grīns. Projek-
ta ietvaros plānots iegādāties, noformēt un 
uzstādīt 7 vienādus stendus informācijas iz-
vietošanai un eksponēšanai visos pagastos 
iedzīvotājiem un viesiem pieejamās vietās. 
Aicinu projekta īstenošanā aktīvi iesaistīties 
kultūras darbiniekus, bibliotekārus, vietē-
jos entuziastus, kuru rīcībā ir interesanta 
informācija. Savu palīdzību un līdzdalību ir 
piedāvājuši Leimaņu tautas nama vadītāja 
I. Poriete, Dunavas kultūras nama vadītāja 
A. Ozoliņa, Tadenavas bibliotēkas vadītāja 
A. Tomofejeva, atbildīgais par Ābeļu pagas-
ta muzeju A. Jakubovskis.  Ceru, ka kopīgi 
apkoposim un atlasīsim interesantu infor-
māciju par mūsu novadniekiem, lai par viņu 
darbību uzzinātu iespējami vairāk cilvēku. 
Mums ir ar ko lepoties un tas arī uzliek pie-
nākumu apzināt, kopt un nodrošināt pieeja-
mību atstātajam kultūras mantojumam. 
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kvalitāte, kā arī pieejamais 
speciālists sniedz konsultā-
cijas un palīdz iestāžu vadī-
tājiem risināt ēku un būvju 
remonta un ikdienas uztu-

rēšanas jautājumus. Tā kā šobrīd būvdarbi 
norit vairāk kā desmit dažādos būvobjektos, 
kā arī paralēli tiek strādāts pie jaunu projek-
tu izstrādes, tad kvalitatīvai projektu izstrā-
dei, projektēšanas un būvniecības procesu 
nodrošināšanai pašvaldībā ir nepieciešams 
speciālists ar atbilstošu izglītību. Speciālists, 
kurš spēj profesionāli sastādīt un izvērtēt 
būvniecības tāmes, analizēt piedāvātos 
tehniskos projektus un tehnoloģiskos risi-
nājumus, piedalīties būvniecības procesā 
– Sandris Dimants, strādā kopš šā gada 
19.jūlija. Augustā tika iesniegts projekta 
pieteikums un novembrī tas ir apstiprināts. 

2010. gada 9. novem-
brī Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs E. Meņķis pa-
rakstīja vienošanos starp paš-
valdību un Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūru par projekta „Būvinženie-
ra piesaiste Jēkabpils novada pašvaldībā” īs-
tenošanu 1.5.3.1. apakšaktivitātē „Speciālis-
tu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem”.  

Pašvaldība aktīvi īsteno ELFLA, ERAF, 
KPFI, citu fondu un programmu līdzfinansē-
tus projektus, kuru ietvaros notiek būvdar-
bi - renovācija, rekonstrukcija un objektu 
būvniecība. Līdz šim pašvaldībai speciālista 
būvniecības jautājumos nebija un ar būv-
niecību saistītus jautājumus risināja nepro-
fesionāļi. Ar šī projekta īstenošanu tiek vei-
cināta infrastruktūras uzlabošanas projektu 

Atbalsta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu

Parakstīti divi jauni attīstības līgumi

Projekta „Būvinženiera piesaiste Jēkabpils 
novada pašvaldībā” mērķis ir paaugstināt 
Jēkabpils novada pašvaldības administratī-
vo kapacitāti un sekmēt efektīvas publiskās 
pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu 
piesaisti vietējās pārvaldes līmenī. Projektā 
ES līdzfinansējums ir paredzēts trīs aktivitā-
šu īstenošanai – speciālista ar būvinženiera 
kvalifikāciju atalgojums, apmācības speciā-
lista profesionālās pilnveides paaugstinā-
šanā, darba vietas aprīkošana, nomājot IT 
komplektu – datortehniku ar programmatū-
ru. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši. 
Kopējais projekta budžets 15 822 Ls, paš-
valdības līdzfinansējums šajā projektā nav 
paredzēts. 

g. dimitrijeva,
projekta vadītāja 

parakstīti līgumi par 
divu jaunu ūdenssaimniecī-
bas attīstības projektu īste-
nošanu dunavas un Rube-
ņu ciemos.

Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs   
A. Baltaruņķis un Rubenes pagasta pārval-
des vadītājs I. Rubeniņš ir parakstījuši līgu-
mus par ūdenssaimniecības attīstības pro-
jektu īstenošanu. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Dunavas pagasta Dunavas ciemā” ietvaros 
tiks rekonstruēta un paplašināta kanalizāci-
jas sistēma, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu 

pakalpojumu, kā rezultātā 
tiks uzlabota vides kvalitāte, 
kā arī rekonstruēti ūdens-
apgādes tīkli, lai uzlabotu 
ūdens kvalitāti pie patērētā-

jam. Paredzēts veikt būvniecību, kā rezultātā 
būs rekonstruēts ūdensvads1155 m, izbūvēts 
jauns ūdensvads 50 m, izbūvēti kanalizācijas 
kolektori 155 m un rekonstruēti kanalizācijas 
kolektori 840 m. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Rubenes pagasta Rubenes ciemā” ietvaros 
73 iedzīvotājiem tiks nodrošināta saimnie-
cisko notekūdeņu savākšana un attīrīšana 

centralizētā kanalizācijas sistēmā, veikta ka-
nalizācijas kolektora rekonstrukcija 404 m, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 
veikta kanalizācijas kolektora jaunbūve 1546 
m, kanalizācijas spiedvada jaunbūve 939 m, 
2 kanalizācijas sūkņu staciju jaunbūve. 

5. novembrī Dunavas un Rubenes pa-
gastos tika organizētas sanāksmes, lai pārru-
nātu svarīgus jautājumus un informētu iedzī-
votājus par projektu īstenošanu. Ar projekta 
dokumentiem – tehniski ekonomisko pama-
tojumu un projekta iesniegumu iedzīvotāji 
var iepazīties Dunavas un Rubenes pagastu 
pārvaldēs. 

2010. gada 4. novembrī mūsu pašvaldī-
bā ieradās Eiropas Komisijas pārstāve Judit 
Safrani, kura ir atbildīga par Grundtvig prog-
rammas ieviešanu sešās ES valstīs, tai skaitā 
Latvijā, un Valsts izglītības attīstības aģentū-
ras Grundtvig programmas vecākā speciālis-
te Laura Strode. Vizītes mērķis bija iepazīties 
ar pieaugušo izglītības projekta ieviešanu 
Jēkabpils novada pašvaldībā. Jau iepriekš 
ir minēts, ka pašvaldība īsteno starptautis-
ku mācību partnerību projektu „Comtour”, 
kurā ir pieci partneri no Somijas, Turcijas, 
Skotijas, Latvijas un Spānijas, kur septembrī 
notika projekta sanāksme. EK un nacionālās 
aģentūras pārstāves vizītes laikā apmeklēja 
projekta ietvaros organizēto semināru „Ideju 
attīstība un dokumenti”, kas notika nesen at-
klātajā Dunavas Sabiedriskā resursu centrā. 
Šajā seminārā nodarbības vadīja biedrības 
„Ūdenszīmes” vadītāja, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Jātniece par tēmu „Kā attīstīt 
savu ideju – domāšanas veids un praktiskās 
metodes” un pašvaldības galvenā grāmat-

Jēkabpils novada pašvaldību apmeklē 
Eiropas Komisijas pārstāve no Briseles
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turpinājums no 9. lpp.
vede Biruta Vaivode par tēmu „Grāmatvedī-
ba ikvienam”. Semināra apmeklētājiem bija 
iespēja uzklausīt J. Safrani stāstījumu par 
pieaugušo izglītības projektiem un uzdot 
EK pārstāvei jautājumus. Abas viešņas bija 
patīkami pārsteigtas, ka seminārā piedalās 
dažādu vecumu un grupu iedzīvotāji, jo viņas 
sākumā nevarēja saprast, kas ir tie cilvēki, 
kuri ieradušies uz mācībām. Īpaši pozitīvi EK 
pārstāve atzīmēja faktu, ka nelietā skola tiek 
pārvērsta par daudzfunkcionālu centru, kur 
zem viena jumta sadzīvos skola, bibliotēka, 
Sabiedrisks resursu centrs, kultūras nams un 
visiem Dunavas iedzīvotājiem būs nodrošinā-
ta pieejamība sportošanas iespējām. Varam 
būt arī lepni par to, ka mums ir tādi vietējie 
cilvēki, kuri, veicot brīvprātīgo darbu, var vadīt 
nodarbības un nodot savas zināšanas citiem. 
Paldies Ievai un Birutai! 

Tālāk no Dunavas devāmies uz Rube-
nes kultūras namu, kur tā vadītāja I. Tomā-
ne pastāstīja par pieaugušo izglītību, kas ir 
pieejama vietējiem iedzīvotājiem. Biedrības 

judit safrani vēro jauno audēju.

profesors juris urtāns iepazīstina ar ekspedīcijas rezultātiem. 

„Saime” dalībnieču veidotie izstrādājumi, 
S. Nagles gleznu izstāde, īpaši, aušanas 
nodarbība demonstrēja daudzpusīgo pie-
dāvājumu un iedzīvotāju darbīgumu. To visu 
EK pārstāve J. Safrani atzinīgi novērtēja. 
Viņasprāt, īpaši atzīmējami ir tas, ka kultū-

Sestdien, 6. novembrī, bijušās Slates 
pamatskolas telpas piedzīvoja sen nere-
dzētu apmeklētāju pieplūdumu – gan Ru-
benes, gan citu Jēkabpils novada pagastu 
iedzīvotāji kuplā skaitā bija ieradušies uz 
tikšanos ar novadpētniecības ekspedīcijas 
dalībniekiem. Ekspedīcija Slatē strādāja šo-
vasar, no 25. līdz 30. jūnijam. Šai laikā  Slatē 
notika kompleksi lauka pētījumi jeb ekspe-
dīcija, kurā piedalījās pavisam 30 dalībnieki 
–  Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes studenti un 
pasniedzēji. Lauka pētījumus Slatē vadīja 
Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, ar-
heologs Juris Urtāns, projektu īstenoja bied-
rība – starpnozaru mākslas grupa SERDE.   
Šāda interese no zinātnieku un studentu 
puses ļoti sekmēja pašu slatiešu lepnumu 
par savu dzimto vietu, no atmiņu lādītem 
ar lielu atsaucību tika celtas ārā leģen-
das, nostāsti, daudzveidīgi spoku stāsti…                                                                                             
Ekspedīcijas laikā tika izzināts Slates daudz-
pusīgais kultūras mantojums, pierakstītas 
vietējo iedzīvotāju mutvārdu liecības un dzī-
ves stāsti, kā arī  teikas un nostāsti par Sla-
tes Silu un Ezerpurvu. Piecās ekspedīcijas 
dienās, studentiem un pasniedzējiem aktīvi 
strādājot, tika veiktas  vismaz 75 intervijas 
ar vietējiem iedzīvotājiem Slatē, Mazslatē, 
Sila galā, Kakta galā, Bērzu krogā, Sīļos, 
Vilciņos, Stagaros, Ļūcānos, Skromos. Sla-
tes silā tika veikti arī arheoloģiski pētījumi, 
sijājot Ezerpurva I apmetnes nostumto un 
sapostīto kultūrslāni un atrodot vairākas Sla-
tes senvēstures izpētei nozīmīgas liecības  – 
bezripas trauku lauskas, tīģeļu fragmentus, 
jēldzelzs gabalus, apmetumus. Atrastās 
liecības  raksturo šo arheoloģijas pieminekli 
un ļauj to datēt ar m.ē. I g.t. sākumu un vidu.  
Pateicoties Slates iedzīvotāju atsaucībai 
un sirsnībai, ekspedīcijas laikā tika iegūta 

Tikšanās ar Slates ekspedīcijas dalībniekiem

vērtīga un līdz šim nezināma informācija.                                                                                                 
Ne visi no mums zina, ka Slate ir kultūrvēs-
turiski bagāta un nozīmīga teritorija Latvijā, 
kā arī to, ka tikai Rubenes pagastā vien ir 
septiņi valsts aizsardzībā esoši arheoloģi-
jas pieminekļi, tostarp arī unikālais arheo-
loģiskais komplekss – Slates sils. Slates 
sils, ap 3 x 2 km liels meža masīvs, ir lielā-
kais agrā (1. – 4. gs.) un vidējā (5. – 9. gs.) 
dzelzs laikmeta uzkalniņu kapulauks Latvijā.                                                                                                
Savāktie nostāsti un profesora Jura Urtāna 
azartiskais uzstāšanās stils rosināja apmek-
lētājus atcerēties atmiņas un leģendas par 
citām mūsu novada vietām – tika minēti gan 
Dronku senkapi, gan daudzas senvēstures 
vietas Zasas pagastā. Jāatzīmē, ka vislielā-

ko entuziasmu izrādīja slatiete Ausma Rub-
ļevska – viņas sadarbība ar ekspedīcijas 
dalībniekiem bijusi īpaši ražīga. Arī tikšanās 
laikā Ausmas kundze veltīja vissiltākos vār-
dus Jurim Urtānam un citiem ekspedīcijas 
dalībniekiem, atzīmējot to, cik nozīmīgu dar-
bu viņi veic mūsu tautas senvēstures sagla-
bāšanā un pētīšanā.                                        

Pasākumu  atklāja  Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, kurš 
arī ir Slates iedzīvotājs. Rubenes kultūras 
nama vadītāja Inta Tomāne, savukārt, sveica 
ekspedīcijas dalībniekus ar nelielām piemi-
ņas veltēm no Jēkabpils novada. 

ieva jātniece

ras nama pulciņu uzturēšanu nodrošina no 
Rubenes pagasta pārvaldes, t.i. pašvaldības 
līdzekļiem. I. Kliģe ciemiņiem dāvāja biedrī-
bas „Saime” dalībnieču apgleznotās glāzes. 
Atvadoties J. Safrani kundze teica: ”Ar vai 
bez „Gundtvig”, tikai tā turpiniet”. Manuprāt, 
tas ir atzinīgs novērtējums darbam, ar ko viņa 
iepazinās mūsu novadā. Pēc vizītes saņēmu 
e-pasta vēstuli no aģentūras speciālistes 
L. Strodes ar pateicību par jauko Jēkabpils 
novada apmeklējumu un viņa arī rakstīja, 
ka mūsu cilvēki bija lieliski. Mums pašiem ir 
jānovērtē iespējas, kuras tiek piedāvātas, lai 
sevi pilnveidotu, apgūtu jaunas zināšanas 
un prasmes, jo tikai tā mēs spēsim attīstīties, 
konkurēt darba tirgū vai paši kļūt par darba 
devējiem.

 Īpašu paldies gribu izteikt mūsu domes 
priekšsēdētājam Edvīnam Meņķim, kurš cie-
miņus sagaidīja, iepazīstināja ar pašvaldību, 
pastāstīja par mūsu novadu, aktīvi piedalījās 
sarunās un diskusijās. 

 g. dimitrijeva, 
projekta Comtour vadītāja  
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Semināri lauksaimniekiem un citiem interesentiem
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs”
Jēkabpils nodaļas rīkotie  semināri 

Aktualitātes lauksaimniekiem 
Norises vieta: Jēkabpils novads, Rube-

nes pagasta kultūras nams 
Datums: 26.11.2010.
Sākums: 10.00
Tēmas:
1. Aktualitātes likumdošanā (VID Jē-

kabpils nodaļas Nodokļu maksātāju kon-
sultāciju daļas speciāliste);

2. Darba aizsardzības prasības saim-
niecībās (Ziedīte Bimšteine, SIA LLKC Jē-
kabpils biroja speciāliste);  

3. Akvakultūras attīstības perspektīvas 
Latvijā.  ES finansējuma piesaistes iespē-
jas dīķsaimniecībām. (Anita Putka, LLKC 
Jēkabpils nodaļas lauku attīstības speciā-
liste);

4. Zivju dīķu ierīkošanas, apsaimnie-
košanas pieredze z.s. „Pūpoli” (Līvija Štol-
niece),

Semināra dalībnieki tiks informēti par 
aktualitātēm nodokļu likumdošanā un grā-
matvedībā, uzzinās par mikrouzņēmumu 
nodokli, kādas prasības saimniecībās jā-
ievēro darba aizsardzības jomā, kā arī par 
akvakultūras attīstības perspektīvām kā 

vienu no iespējām saimniekošanas dažā-
došanas jomā. 

Seminārs ir bezmaksas.
Informācija pa tālruni 65228149, 

26547033 vai e-pastu: intrakurme@inbox.lv

Ārstniecības augi – to audzēšanas 
un izmantošanas iespējas

Norises vieta: SIA „Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” Jēkabpils no-
daļa, Bebru iela 108

Datums: 02.12. 2010.
Sākums: 10.00
Tēmas:
1. Ārstniecības augu vākšana, sagata-

vošana komerciāliem mērķiem;
2. Ārstniecības augu izmantošana ve-

selības stiprināšanai.
Lektors: ārsts – fitoterapeits Artūrs Te-

reško.
Pēdējā laikā arvien vairāk pieaug inte-

rese par dažādiem dabiskas izcelsmes pre-
parātiem, arvien biežāk tiek minēts vārds 
„fitoterapija”. Kad ir pats tumšākais un slap-
jākais „gadalaiks” un cilvēki meklē glābiņu 
no vīrusu un baktēriju uzbrukumiem, uz se-
mināru aicinām Latvijas pazīstamāko fitote-
rapeitu, ārstu Artūru Tereško – dzīvesgudru, 
dzīvespriecīgu un harmonisku cilvēku, kurš 
ar savu klātesamību vien dara pasauli gai-

šāku un veselīgāku. Viņš pastāstīs par da-
žādu ārstniecības augu izmantošanu vese-
lības stiprināšanai, kā arī par to, kā zāļu tēju 
vākšanu pārvērst par papildus ieņēmumu 
gūšanas avotu.

Seminārs ir bezmaksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa 

tālruni  65207071, 26511269 vai e-pastu 
anita.putka@llkc.lv

sia „latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” organizē apmācības 

„Grāmatvedība lauku uzņēmumu 
vadītājiem” 

Norises vieta: SIA „Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs” Jēkabpils no-
daļa, Bebru iela 108

Datums: 23.11. 2010.
Tēmas:
1. Saimnieciskās darbības veicēju vei-

di, pamatprasības grāmatvedības uzskaitei;
2. Pamatprasības vienkāršā un divkār-

šā ieraksta grāmatvedībai;
3. Atsevišķu nodokļu aprēķināšanas 

pamatprincipi;
4. Mikrouzņēmumu nodoklis;
5. Gada ienākumu deklarācijā iekļau-

jamā informācija.
ieva jātniece

2010. gada oktobra mēneša pirmā die-
na. Visos septiņos Jēkabpils novada pagas-
tos lauku sētās un ciematos valda rosība, 
jo ir taču jānokļūst uz Zasas kultūras namu, 
kur tiek rīkota senioru iepazīšanās pēcpus-
diena. Tā, pamazām apskatot šo labi kopto, 
skaisto ēku  nokļūstam gaumīgi iekārtotajās 
Zasas kultūras nama telpās, kur viss skaisti 
dekorēts ar rudens ziedu veltēm. Uzmanību 
saista kultūras nama lieliskais interjers un 
patīkamā krāsu saskaņa. Patīkamu pārstei-
gumu sagādā bagātīgi klātie galdi, par ko ir 
parūpējušās gan Jēkabpils novada domes, 
gan pašmāju pagasta darbinieces.

Kad vecie ļaudis jau zālē ieņēmuši sēd-
vietas, Zasas kultūras nama direktore Anita 
Ķikute klātesošos uzrunāja, sirsnīgi sveicot 
kuplo dalībnieku skaitu (zālē ilgi pateicības 
aplausi).

Savā uzrunā Anita Ķikute uzsvēra, ka 
nav jāļaujas grūtsirdībai un nomāktībai, jo ir 
tik skaistas dienas dabā. Tas nekas, ka aiz-
vadīts pēdējais dzērvju kāsis, bet vai tāpēc 
mums ļauties nomāktībai? Nē taču! Ieklau-
sījāmies dzejnieces Martas Bārbales dzejas 
vārsmās:

„Tāda apaļa, silta rudens saule.
Ceļas un augšup spurdz.
Neesi vairs nomākts, neesi vairs gur-
dens.
Tāda apaļa, silta rudens saule.”

Pasākuma dalībniekus sirsnīgi sveic 

Iespaidi par Senioru  dienas norisi
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis. Viņš uzrunā seniorus, sais-
tot uzrunu ar tēmu par rudens darbu pa-
beigšanu, par tuvojošos ziemas periodu un 
citām sadzīves tēmām, izsakot savu prieku 
par kuplo apmeklētāju skaitu, t.i. – 150 cil-
vēkiem. Visbeidzot, priekšsēdētājs novēl 
senioriem labu veselību, izturību un dzīves-
prieku (zālē – ilgi aplausi).

Koncertu sniedz LNT šova dalībnieki 
– Igauņu ģimene no Rēzeknes; muzicē un 
dzied trīs akordeonisti – māte un divas mei-
tas. Izpilda pārsvarā latgaļu tautasdziesmas 
latgaļu valodā. Īpaši labs, patīkams izpildī-
jums.

Koncerta starplaikos bija iespēja no-
klausīties speciālistu ieteikumos. Leimaņu 
pagasta feldšere Inga Martinova sniedza 
plašu informāciju par jaunākajiem medicī-
nas sasniegumiem un to pielietošanu ārst-
niecībā.

Zasas pagasta zobārste Gunda Ārne 
savā lasījumā par zobārstniecību uzsvēra – 
nenokavēt, tikai nenokavēt zobiņa ārstēša-
nas sākumu.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta va-
dītāja Ritma Rubina runāja par svarīgiem sa-
dzīves jautājumiem un sociālo aprūpi.

Pie bagātīgi klātiem galdiem turpinās 
pasākuma atpūtas daļa.  Zālē skanot brīniš-
ķīgai mūzikai, dejotāju kļūst arvien vairāk. 
Dejo bijušie speciālisti – agronomi, zooteh-

niķi, laukstrādnieki, mehanizatori, mediķi, 
kultūras darbinieki, lopkopēji un daudzu citu 
profesiju pārstāvji. Liekas, visi ir tik vienoti; 
kas ir tas, kas viņus vieno? Protams, mūzika, 
dziesma un deja. 

Netrūkst arī mūsu veco, jauko dziesmu 
lēnā valša melodijā – „Sen tas bij’”. Zālē 
esošie dzied līdzi un dejo – sak, kuram gan 
no mums nav bijusi neatkārtojamā pirmā mī-
lestība? Un kādēļ lai nepadalītos mums tik 
dārgajos atmiņu mirkļos? 

Ansambļa meitenes dažādības pēc de-
jotājiem iemāca rotaļas, kas iepatīkas un tā 
zālē jautri veido apli pēc apļa. 

Nozīmīgus vārdus, raksturojot vakara 
mūziķus, teica Edvīns Meņķis: „Šie Latgales 
mūziķi, kas muzicē un dzied, nekautrējas 
savu izpildījumu sniegt latgaļu valodā, jo mīl 
savu valodu, Latgali un Latviju.”

Pirms pasākuma pensionāriem bija ie-
spēja apmeklēt Zasas pensionāru klubiņa 
„Noskaņa” rokdarbu izstādi un Zasas kultū-
ras nama izstāžu zālē apskatīt izstādi „Trauki 
un bildes”. Lieliski, ka šodien ir vēl tādi rok-
darbu darinātāji. Pēc tik jauki pavadīta laika 
cilvēki priecīgi pošas uz mājām, lai atkal uz-
sāktu savas ikdienas gaitas.

Uz tikšanos nākamgad – vēl kuplākā 
skaitā!

antoņina busule,
pasākuma dalībniece  no Kalna pagasta
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Krāšņā un gluži tropiskā vasara jau 
gandrīz piemirsusies. Tās ziedus, siltos 
ūdeņus,  karstumu un – taureņus jau esam 
nolikuši atmiņu plauktā. 

Taču, ieejot Rubenes pagasta biblio-
tēkā, vismaz viena vasaras daļa atkal ir sa-
stopama. Tie ir taureņi – pulcēšanās, sali-
dojums, ziemošana, vai, kā teiktu Imants 
Ziedonis – taureņu uzbrukums? Versijas 
un iespaidi var būt dažādi. Bibliotēkā ir 
izstādīta Rubenes pamatskolas skolotājas 
Benitas Pavlovskas taureņu kolekcijas ne-
liela daļa. 

Kolekciju veidot Benita uzsākusi 
pirms apmēram septiņiem gadiem, un 
šobrīd tajā esot vairāk nekā 700 eksem-
plāru. (Benita gan atzīst, ka skaitītājs no-
guris; bez tam – neesot īsti bijis skaidrs, 
kas jāskaita – katrs taurenītis atsevišķi, vai 
arī tikai priekšmeti, uz kuriem tie nolaidu-
šies). Eksponāti ir visdažādākie – krūzītes, 
zeķes, spilveni, somas, rotaslietas, svečtu-
ri un vitrāžas, lietussargs – iedomājamas 
un neiedomājamas lietas, kas atceļojušas 
teju no visām Eiropas valstīm. Pie tam, lie-
lākais vairums – kā dāvanas.  Kādēļ tieši 
taureņi? 

Kolekcijas īpašniecei  ir skaists moto: 
„Ja tev ir kāda klusa, klusa vēlēšanās, pa-
čuksti to taurenim... viņš tavu vēlēšanos 
aiznesīs uz debesīm...” 

Valdzinājusi un joprojām valdzina krā-
su un formu dažādība, ēteriskais vieglums 
– kaut kas pa vidam starp ziedu un  kukaini 
– poētiskās izjūtas, ko izraisa šīs apbrīno-
jamās būtnes. 

„ Taureņa mūžs ir tik īss
Bet viņš lido zilajā gaisā,
Apciemo ziedu pēc zieda
Un jūtas tik atraisīts,
Tik brīvs un nebeidzami līksms, 
It kā viņam piederētu bezgalība...”  – 

arī šo Lijas Brīdakas dzejoli Benita izraudzī-
jusies kā savu kolekciju raksturojošu. 

Izstāde ir labi apmeklēta – nāk gan 
skolēni, gan pieaugušie bibliotēkas ap-
meklētāji. Pie tam – ikvienu eksponātu var 
arī aptaustīt un apbrīnot no visām pusēm, 
kas ir īpaši saistoši bērniem. 18. oktobra 
pēcpusdienā Benita Pavlovska uz bibliotē-
ku bija atvedusi arī savu audzināmo klasi – 
Rubenes pamatskolas astotos – lai dalītos 
savā vaļaspriekā, runātu ar bērniem par to, 
kādēļ cilvēkam nepieciešamas šādas, it kā 
neracionālas lietas, par pacietību, veiksmi, 
zinātkāri un krājēja azartu. Ikdienā ikvienu 
apmeklētāju ar taureņiem iepazīstina bib-
liotēkas saimniece Agra Ozoliņa. 

Taureņi pelēcīgā rudenī gan uzjundī arī 
zināmu nostaļģiju un raisa pārdomas par 
ikvienas parādības trauslum. Tie nebūt ne-
saistās tikai ar vieglumu un košumu.

Imants Ziedonis savā „Taureņu uzbru-
kumā” raksta:

„Es raudāju par taureni, ko raka. Ko 
zemē apraka aiz muļķības. Bet taureņi 
nekad nav jāaprok. Jo taureņi vienmēr uz 
augšu mirst. Un nav jau tādas taureņkap-
sētas, par kurām runā dzejoļos un teikās.

Es raudāju par taureni, ko raka. Jo velti 
lāpstu mocīja, jo velti. Un velti baltās sve-
ces raudināja.

Es skaidri zinu: taurenim ir jāzūd, pa 
krāsai jāsaplūst, pie vienas vienā. Kamēr 
nekā vairs nav, tik paliek – baltā. Tā visu 
krāsu skaistā nekrāsa.

No baltā taureņa mēs dzimuši, pie bal-
tā taureņa mēs atgriežamies.” 

ieva jātniece

Par pieņemtajiem Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem

1. grozījumi 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos  nr. 14 „par jē-
kabpils novada pašvaldības nodevām”

Informējam, ka Jēkabpils novada 
dome 2010. gada 23. septembrī apstiprinā-
ja jaunus saistošos noteikumus Nr. 26 „Gro-
zījumi 2009. gada 15. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības nodevām””, ņemot vērā Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību lietu ministri-
jas atzinumu.

Saistošajos noteikumos ir pārskatīti ter-
mini atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēša-
nas kārtību”.

Saistošie noteikumi ir papildināti ar jau-
nu noteikumu, nosakot, ka, ja „Ja persona 
veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā 
ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas 
apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu 

likmes”.
Pieņemtie saistošie noteikumi jaunas 

nodevas neparedz.
2. grozījumi 2009. gada 18. marta 

saistošajos noteikumos nr. 6 „par jēkab-
pils novada pašvaldības neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
nomu”

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 23. septembrī apstiprināja jau-
nus saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi 
2009. gada 18. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas neapbūvētas lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes nomu””, ņemot vērā Reģionā-
lās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinumu.

Saistošie noteikumi, atbilstoši ministri-
jas norādījumam, ir papildināti ar izdošanas 
tiesisko pamatojumu, negrozot saistošo no-
teikumu pamattekstu un būtību. 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 23. septembrī, prot. Nr. 11, 17.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā)

 grozījumi 2010. gada 18. marta sais-
tošajos noteikumos nr. 6 „par jēkab-
pils novada pašvaldības neapbūvētas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

nomu”
Izdoti saskaņā ar LR likuma

 „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 1. punktu,

43. panta trešo daļu, 45. panta ceturto 
daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2010. gada 18. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes nomu” šādus grozījumus: 

Jēkabpils novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 25

Taureņu laiks 

daļa no benitas kolekcijas.
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Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi

novembrī

turpinājums 14. lpp.

Ābeļu pagasts
10. novembrī  Lāčplēša dienai veltīts 
skrējiens(novada pasākums)

10. – 19. novembris 
Klubiņa „Ābeļzieds” rokdarbu izstāde 
„Rudenīgās noskaņās”

Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltītie pasākumi:

17. novembrī Ābeļu pamatskolā 
literāri muzikāla kompozīcija „Mēs 
lepojamies ar tevi, Latvija!”

19. novembrī Ābeļu Tautas namā 
plkst. 20.00 Krustpils amatierteātra 
izrāde,
plkst. 22.00  Atpūtas vakars (spēlē 
grupa „Leivēri” no Madonas)

Dunavas pagasts
17. novembrī  plkst. 14.00 Dunavas 
skolā. Latvijas Valsts svētkiem veltīts 
pasākums  
Dokumentāla fi lma “Mana dzimtene 
Latvija”  

20. novembrī  plkst. 15.00 Dunavas 
KN divu muzicējošu apvienību pro-
jekts – Patrioti.LG un Inga& Normunds 
piedāvā SIRSDZIESMU  KONCERTU.
Pasākumā iekļautas populārākās 
abu izpildītāju latviešu un latgaliešu 
dziesmas, kuras muziķi izpilda kopā 
jaunās, uzlabotās versijās
Ieejas maksa 3,- Ls, skolēniem 1,- Ls
Biļešu iepriekšpārdošana pie KN 
vadītājas A. Ozoliņas t. 2972611
Plkst. 22.00 BALLE 
spēlē „Daugavieši”
Ieejas maksa 2,- Ls

Dignājas pagasts
11. novembrī  plkst. 16.00 Lāpu 
gājiens un  piemiņas mirklis vel-
tīts Lāčplēša dienai un brīvības 
cīnītājiem,strēlniekiem. Gājiens no 
pagastmājas uz Meņķa kapiem

17. novembrī plkst. 15.00 Dignājas 
pamatskolā Valsts svētkiem veltīts 
svinīgs pasākums
Izstāde, tikšanās, konkurss, koncerts
(koncertā piedālās pagasta amatier-
kolektīvi un Dignājas pamatskolas 
skolēni)

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 
2010. gada 23. septembrī, prot. Nr. 11, 18.§,
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā)

„grozījumi 2009. gada 15. oktobra 
saistošajos noteikumos  nr. 14

„par jēkabpils novada pašvaldības 
nodevām””

Izdoti saskaņā ar LR likuma
 „Par pašvaldībām”14. panta trešo daļu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu,

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
 noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā

 pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3., 4.,9.
punktu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 15. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas nodevām” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Nodevas likme par vienu tirdzniecī-

bas vietu ielu tirdzniecības vietās dienā, tir-
gojot:

3.1. pašu ražotu 
lauksaimniecības produkciju

Ls 1,00

3.2. pašu izgatavotus mākslas 
priekšmetus, lietišķās 
mākslas un daiļamatniecības 
izstrādājumus

Ls 1,00

3.3. alkoholiskus dzērienus Ls 
15,00

3.4. alu Ls 5,00
3.5. bezalkoholiskos dzērienus 
un karstas uzkodas

Ls 2,00

3.6. rūpnieciski ražotas 
nepārtikas preces

Ls 5,00

3.7. lietotus apģērbus un apavus Ls 3,00

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1 
punktu šādā redakcijā:

„3.1 Ja persona veic tirdzniecību vienā 
tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta pre-
cēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc 
augstākās nodevu likmes.”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2 
punktu šādā redakcijā:

„3.2 Tirdzniecība pašvaldības teritorijā 
notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju 
un tam norādītajās vietās.”

 i. tumanova,
Jēkabpils novada pašvaldības juriskonsulte

Jēkabpils novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 26

Rubenes pagasts
3. – 23. novembris Rubenes kultūras 
nama mazajā zālē biedrības „Saime” 
radošās grupas izstāde „Mani darbiņi” 
un Santas Nagles gleznu izstāde

12. novembrī  plkst. 19.00 Daugavpils 
teātra muzikāla komēdija K. Jokste 
„Klepernīku pogasta zvaigzne” 
Režisors Harijs Petrockis. 
Izrādē piedalās grupa „Patrioti LG”
Biļešu iepriekšpārdošana

17. novembrī plkst. 13.00 
Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums
Apbalvošana
Koncerts (Koncertā piedalās Ilūkstes 
KC pūtēju orķestris „Sēlija”, sarīko-
jumu deju dejotāji, Ilūkstes mūzikas 
skolas akordeonistu ansamblis)

17. novembrī plkst. 22.00 Balle 
Spēlē „Braļadēli Viesturi”

24. novembrī plkst. 13.00 kultūras 
nama mazājā zālē interešu kopas 
„Gardēdis” „Salātu pēcpusdiena”

Rubenes pamatskolā 
10. novembrī plkst.14.00 Mārtiņdie-
nas pasākums
Mārtiņtirgus, atrakcijas, spēles, rotaļas

12. – 22. novembrī Zīmējumu kon-
kurss „Latvija pēc 10 gadiem”

22. novembra – 3. decembrim 
radošā darbnīca „Dāvanu un apsveiku-
mu izgatavošana pagasta vecajiem un 
vientuļajiem cilvēkiem Ziemassvētkos”

Zasas pagasts
Kultūras namā
17. novembrī plkst. 19.00 koncerts 
kopā ar Ingu un Normundu „10 gadi 
uz skatuves”, kā arī neliels ieskats 
jaunākajā albumā „Veltījums skolai”. 
Biļetes var iegādāties iepriekšpārdo-
šanā kult. namā vai piesakot pa telef. 
20371520
Pēc koncerta groziņballe, kurā mūziku 
dažādām gaumēm piedāvās INGA un 
NORMUNDS 

18. novembrī plkst. 14.00 Jēkabpils 
novada pašvaldības svinīgs pasā-
kums veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas 92. gadadienai  
Programmā:

Jēkabpils novada pašvaldības Goda 
rakstu pasniegšana
Koncerts (piedalās Jēkabpils 
novada amatierkolektīvi un Krustpils 
kultūras nama jauktais koris „No-
skaņa”

1. novembris – 1. decembris  kultū-
ras nama izstāžu zālē novadnieka 
Gunta Kaminska fotoizstāde 
„Mirklis no Sēlijas dabas”

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pama-
tu šādā redakcijā: „likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 16. punktu, 41. panta 
pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu.”.

2. Svītrot saistošo noteikumu 6.2., 6.3. 
un 6.4. apakšpunktu.
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izdod jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja ieva jātniece 

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

Iespiests SIA “Erante” 
Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1200 eks.

Ir pienācis atvadu brīdis,
Kad vietas nav skaļiem vārdiem,
Un atkal kāds zieds ir vītis
Un aiziet caur mūžības vārtiem...

pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos jēkabpils 
novada iedzīvotājus:
arnolds pīrāgs Kalna pagastā 

(25.04.1924. – 08.10.2010.) 
Marianna Zandberga Kalna pagastā 

(21.08.1917. – 23.10.2010.)
valdis Šoldris Dunavas pagastā 

(08.03.1952. – 20.10.2010.)
pēteris daģis Rubenes pagastā 

(22.02.1941. – 25.10.2010.)
jūlija skamberga Dignājas pagastā 

(06.07.1922. – 01.11.2010.)
anna subatiņa Rubenes pagastā 

(28.11.1923. – 06.11.2010.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Tauriņš piedzima skaļā cilvēku pūlī,
Un visi apklusa – 
Audz liels mans 
mazais brīnums!

Priecājamies kopā ar 
Inesi Ludāni un Aldi Rūrānu 

Zasas pagastā ar meitiņas Renātes 
piedzimšanu 15. septembrī!

Novēlam prieku, mīlestību,
 veselību, pacietību, izturību, 

bērniņu audzinot!

Jēkabpils novada pašvaldība

Latvijas Lauku sieviešu 
apvienība 

aicina Jūs pagodināt ar savu 
klātbūtni LLSA 10. konferenci 

      š. g. 26. novembrī  plkst 11.00 
ZM Lielajā zālē,

      Republikas laukumā 2, Rīgā 

Interesentes lūdzam pieteikties pie 
Ligitas Kadžules, t. 52 37707

pārdod viensētu Zasas pag., 
Liepās, ar 4.5 ha zemes. 

Tel. 29295304

2010. gada 27. novembrī 
plkst. 19.00 

Mežgales Tautas namā
notiks novada stipro ģimeņu 

godināšanas pasākums

„Dzīves  gadu 
gredzenus 

izdzīvojot...”
Programmā:

Novada Stipro ģimeņu (kuri laulībā 
nodzīvojuši 25, 30, 40, 50 gadus) 
godināšana, sveikšana

Koncerts kopā ar aktrisi – dzejnieci 
Kristīni Dinu Bitēnu un komponistu 
Atvaru Sirmo

Balle kopā ar grupu „Leivēri” no Ma-
donas

Zasas v-skolā
8. novembrī plkst. 11.30 ceļojošais  
rokas leļlu teātris „Biminī” ar izrādi 
„Lāču pasakas”

10. novembrī plkst 12.30 
Mārtiņdienas tirgus

11. novembrī plkst. 16.00 
Lāčplēša dienai veltīts pasākums

17. novembrī plkst. 13.30 svinīgs 
pasākums veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai

 Amatniecības centrā „Rūme”
10. novembrī plkst. 13.30 pasākums 
„Mārtiņdiena klāt’’
Programmā: 

Koncerts                     
Mārtiņa zīmes gatavošana
Puzuru vēršana
Kopīgas rotaļas un mielošanās 

Leimaņu pagasts
16. novembrī Bērzgala pamatskolā 
pasākums veltīts Latvijas dzimšanas 
dienai

19. novembrī  22.00 „Tranzīts”

27. novembrī  19.00 Mežgales kul-
tūras namā Jēkabpils novada stipro 
ģimeņu  godināšanas  pasākums 
„Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot”

28. novembrī  14.00  Leimaņu tautas 
namā  pirmās adventes koncertiņš
„Lai egles zars un sveces liesma 
Tavā sirdī gaišu prieku dedz”

turpinājums no 13. lpp.


