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Vēlēšanu norise Jēkabpils novadā – 
skaitļi un fakti

Latvijā 2010. gada 2. oktobrī norisinājās 10. Saeimas vēlēšanas. Jēkabpils novadā darbojās 
9 vēlēšanu iecirkņi, katrā pagastā pa vienam, izņemot Rubenes pagastu, kur papildus ir izveidoti 
2 vēlēšanu iecirkņi – Kaldabruņā un Slatē. Vēlēšanas noritēja mierīgi, pārkāpumi netika konstatēti. 
Visaugstākā vēlētāju aktivitāte bija Zasas pagastā, kur nobalsoja apmēram 56% no vēlētājiem. 
Salīdzinājumā ar 2009. gada Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, lielāka vēlētāju akti-
vitāte tika novērota arī Kalna pagastā, Dunavas pagastā, Dignājas pagastā un Rubenes pagasta 
Rubenes iecirknī, tādēļ novada vēlēšanu komisijai nācās piegādāt šiem iecirkņiem papildus vēlē-
šanu aploksnes. Viszemākā vēlētāju aktivitāte bija Ābeļu pagastā. To daļēji varētu izskaidrot ar to, 
ka Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī un Jēkabpils pilsētas tuvumu.

Pēc balsošanas rezultātu apkopošanas Jēkabpils novadā visvairāk balsu saņēma Zaļo un 
Zemnieku savienība. Precīzos vēlēšanu rezultātus var aplūkot tabulā.

Nr.
p.k.

Saraksti 10. Saeimas vēlēšanām
Derīgo 
balsu 
skaits

%

 Jēkabpils novads (derīgo aplokšņu kopskaits: 2370) 2320 97.89%
1. “PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 19 0.80%
2. VIENOTĪBA 806 34.01%
3. “Ražots Latvijā” 23 0.97%
4. Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs” 157 6.62%
5. “Tautas kontrole” 10 0.42%
6. Zaļo un Zemnieku savienība 817 34.47%
7. “Par prezidentālu republiku” 19 0.80%
8. Partiju apvienība “Par Labu Latviju” 141 5.95%
9. “ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība” 11 0.46%
10. Partija “Daugava – Latvijai” 7 0.30%
11. “Pēdējā partija” 30 1.27%
12. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 274 11.56%
13. Kristīgi demokrātiskā savienība 6 0.25%

Avots: CVK mājas lapa - www.cvk.lv//10.Saeimas vēlēšanu provizoriskie rezultāti
Aleksandrs Vītols,

 Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

ATBILDĪGI 
NĀKOTNEI

Ar atvieglojumu var teikt – vēlēšanu 
aģitācijas laiks un pašas 10. Saeimas 
vēlēšanas ir garām. Šis „atvieglojums” 
iestājies tāpēc, ka aģitācijas akcijas un 
darbi, izpausmes ne vienmēr bija korek-
tas un godīgas. Tika liktas lietā metodes, 
kas saistījās ar politiskā spēka nomelno-
šanu, apmelošanu, neaizmirstot sevis iz-
celšanu un slavināšanu. Tas viss bija par 
daudz uzbāzīgi, nevajadzīgi, jo cilvēki 
tomēr iemācījušies redzēt reālus padarī-
tos darbus, rīcības konkrētās situācijās. 
Vairs nevar cerēt uz panākumiem noor-
ganizējot apjomīgu reklāmas vai „sma-
dzeņu skalošanas” kampaņu. Tā tas bija 
pēdējās pašvaldības vēlēšanās un arī 
nupat aizvadītajās.

Cilvēku aktivitāte Latvijā 62% un 
novadā 47,7% liecina par to, ka vien-
aldzīgo, kas notiks nākamajos Latvijas 
attīstības gados, skaits mainās. Tā ir mā-
cībstunda, ka vietējie var noteikt vadošo 
politisko spēku un pārējos sarindot pie-
nācīgās vietās atkarībā no tā ieguldīju-
ma Valsts attīstībā. Domāju, ka tas po-
litiķiem ļoti jāņem vērā, mazāk domājot 
par izsmalcinātām, psiholoģiski veikli 
balstītām reklāmas metodēm. 

Apkopojot novada vēlētāju pausto 
gribu, diezgan pārliecinoši līderi nākošo 
gadu politikas veidošanā ir Zaļo un zem-
nieku savienība – 34,47% un apvienība 
Vienotība – 34,27%. 

ZZS, kas iepriekš iestājusies un 
daudzos gadījumos sevi pierādījusi kā 
Latvijas lauku un zemkopības nozares 
aizstāve. Lauksaimniecība aizvien pār-
liecinošāk sevi piesaka kā svarīga taut-
saimniecības attīstības nozare. Ar vēlē-
tāju dāvāto uzticību, no ZZS un apvienī-
bai Vienotība gaidīsim atbilstošu darbu 
10. Saeimā un saprotošu attieksmi par 
Latvijas lauku attīstību un kopējo darbu.

Paldies visiem, kuri  bijāt atbildī-
gi par Saeimas deputātu ievēlēšanu. 
Mums visiem ļoti gribas cerēt, ka priekš-
vēlēšanu solījumi netiks aizmirsti, ka tie 
būs aktuāli visus nākamos četrus gadus.

Edvīns Meņkis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Dignājas pagasts rudens zeltā

turpinājums 2. lpp.

Dignājas pagasts rudens zeltā
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Dažādo ziņu klāstā, kas tiek 
apkopotas gan novada informatī-
vajā izdevumā, gan mājaslapā, gan 
arī Jēkabpils laikrakstos, pagastu 
iedzīvotājiem palaikam ir grūti atrast 
jaunumus, kas attiecas tieši uz viņu 
pagastu, un gūt priekšstatu par sva-
rīgākajiem notikumiem tajā. Tādēļ 
„Ļaudis un darbi” oktobra sākumā 
devās uz Dignājas pagastu, lai sa-
runās ar pagasta pārvaldes un Dig-
nājas pamatskolas darbiniekiem uz-
zinātu svarīgāko tieši dignājiešiem.

Dignājas lielākajā apdzīvotajā 
vietā – Vandānos – noslēgumam 
tuvojas divi lielāka apjoma projekti – 
ūdenssaimniecības sakārtošana un Darbnīcu 
ielas rekonstrukcija. Ciemata centrs šobrīd ir 
nepievilcīgs – daudzviet strādā smagā tehnika, 
arī pie pagasta pārvaldes piebraukt nav iespē-
jams; tur firma „Krustpils” veic stāvlaukuma 
izbūvi. Šī projekta darbi, kaut arī ar nelielu aiz-
kavēšanos, virzās uz priekšu sekmīgi un kvali-
tatīvi. Ar rezultātiem ir apmierināti gan pagasta 
pārvaldes darbinieki, gan „Krustpils” strādnieki 
un jaunieši – praktikanti. 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas pro-
jekts Vandānu iedzīvotājiem atnesīs ne tikai 
kvalitatīvu ūdensapgādi, bet arī samērā sma-
gas problēmas. Saskaņā ar Eiropas Savienī-
bas fondu ieviešanas nosacījumiem, projekta 
ietvaros var izbūvēt tikai publisko infrastruk-
tūru; šai gadījumā – centrālo ūdensvadu. 
Pieslēgumi no šī ūdensvada līdz katrai mājai 
iedzīvotājiem jāizbūvē par saviem līdzekļiem. 
Pieslēgumu izveides summas ir atkarīgas no 
attāluma līdz centrālajam ūdensvadam, taču 
tās rēķināmas latu simtos, kas daudziem ir 
grūti atrisināma problēma. Tuvojas ziema, un 
šis jautājums uztrauc gan pagasta pārvaldi, 
gan iedzīvotājus. Faktiski, šai gadījumā va-
ram uzskatāmi redzēt pretrunas, kas veidojas 
starp Eiropas finansējuma apgūšanas nosacī-
jumiem, kas pamatā ir tapuši Briselē un Rīgā, 
orientējoties uz sociāli stabilu sabiedrību, un 
Latvijas lauku reālo situāciju, kurā cilvēkiem 
trūkst naudiņas viselementārākajām lietām. Un 
šai situācijā būtiski uzlabojumi infrastruktūrā 
nerod atbalstu visu iedzīvotāju vidū. Dignājas 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška un 
novada projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva 
norāda, ka līdzīgas problēmas nāksies risināt 
arī Dunavas un Rubeņu iedzīvotājiem, kur arī 
tiks realizēti ūdenssaimniecības projekti. 

Jaunumi Dignājā ir arī kultūras jomā – ilg-
gadējo kultūras dzīves organizētāju Intu Strožu 
viņas slimības laikā jau no jūlija mēneša aizvie-
to Ivars Bērziņš. „Kultūras darbs man vienmēr 
ir paticis, ” atzīst Ivars; ne jau velti teātra studijā 
aizvadīti 7 gadi, šogad klāt nācis arī vokālais 
ansamblis. Kultūras dzīves organizatora statu-
sā Ivars Bērziņš piedzīvojis īstas „ugunskristī-
bas”, organizējot lielu brīvdabas pasākumu 
par godu atjaunotās Dignājas estrādes atklā-
šanai. Viegli nav bijis, taču pasākuma norise 
sagādājusi gandarījumu gan apmeklētājiem, 
gan organizatoriem. Neapšaubāmi, šādas 
veiksmes piešķir  drosmi un iedvesmu. Ivars 
slavē arī kolēģus – pasākumu organizēšanai 
liels atbalsts ir Intas Strožas apkopotie kultūr-
vēsturiskie materiāli, ļoti cieša sadarbība ir ar 
vokālā ansambļa un folkloras kopas „Dignõjī-
ši” vadītāju Aīdu Bikaunieci. 

Dignājas pagastā nav sava kultūras 
nama, tādēļ pasākumi tiek organizēti skolā.
Jaunā estrāde nākamvasar sniegs iespējas 
brīvdabas pasākumu organizēšanai. Pie kon-
krētu, kultūras pasākumiem paredzētu telpu 
trūkuma dignājieši esot pieraduši, ne Jānis 
Raubiška, ne Ivars Bērziņš to neuzskata par 
šķērsli kultūras dzīves attīstībai, jo vietu, kur 
pulcēties, pagastā esot pietiekami. Kā tad pie-
trūkst, vai tiešām viss ir ideāli? Un kādi ir nākot-
nes plāni kultūras sfērā? 

„No jauna vēlamies izveidot sporta nodar-
bības jauniešiem; kopumā – panākt, lai pasā-
kumus apmeklē vairums pagasta cilvēku, ne ti-
kai noteikta daļa, kas ir aktīvi visur,” saka Ivars.

Atšķirībā no Vandānu ciema, kur notiek 
remontdarbu process, Dignājas skolas ap-
kārtne sagaida ar  harmoniju un sakārtotību. 
Šeit plānotie vides sakārtošanas 
projekti jau noslēgti,  skolas teri-
torija ir neparasti skaista un ērta, 
ne tikai novada, bet, droši var 
apgalvot, ka arī Latvijas mērogā. 
Dignājas skolai ir gan labiekārtots 
sporta laukums, gan rotaļu lau-
kums mazākajiem bērniem, gan  
mazpulku iekoptie dārziņi; tepat 
pie skolas teritorijas – parks un 
atjaunotā estrāde. 

Taču – tik skaistu vidi nevei-
do vien realizētie infrastruktūras 
projekti; vismaz tik pat liela loma 
ir skolas kolektīva regulāram un 
radošam darbam. Dignājas skolai 
ir sava seja – tā izceļas ar aktīvu 
„zaļo domāšanu” un ilgstošām tradīcijām fol-
kloras un novadpētniecības jomās.  Dignājas 
skolā Artas Pavāres vadībā darbojas vienīgais 
mūsu novada mazpulks, kam ir liela loma visā 
skolas dzīvē – par mazpulcēnu pasākumiem 
vien varētu rakstīt bezgala daudz. Aktīvi palī-
gi ir arī skolēni. Ar 9. klases audzēknēm Janu 
Liepiņu un Katrīnu Šiļinsku dalāmies iespaidos 
par lielāko šīsvasaras pasākumu „Viena darbī-
ga diena”, kas Dignājas pamatskolā notika 17. 
augustā. Šīs dienas laikā, darbojoties kopā ar 
mazpulcēniem no Neretas un Rožupes, skolas 
teritorijā tapis saules pulkstenis, ziedu kalen-
dārs, sūnu skulptūras, apgleznots milzīgs koka 
stumbrs; notikušas daudzveidīgas radošās 
darbnīcas, spēles un sacensības, nakts tumsā 
un negaisā noslēdzoties ar īstu „Baiļu faktoru” 
estrādes teritorijā. Par daudzām notikumu ni-
ansēm skolotāja nav pat zinājusi – audzēkņi 
paši ir izdomas un entuziasma pilni. Zaļajos 
darbos iesaistās viss skolas kolektīvs. Direk-
tore Anda Ķiploka īpaši atzīmē saimniecības 

pārzines Gitas Namiņas lielo ieguldījumu. Dig-
nājas pamatskola ir ceļā uz Ekoskolas statusu 
– šogad saņemts diploms, uz Zaļo karogu cer 
nākamgad. 

Uz vidi orientētā domāšana ietekmē arī 
pašus mazākos skolas audzēkņus – mazuļu 
grupiņas, ko apmeklē 15 bērni jau no 3 gadu 
vecuma. Audzinātāja Rasa Bareika saka: „Mēs 
esam ļoti veselīgi. Šeit strādāju trešo gadu, un 
kavējumu slimības dēļ bērniem ir ļoti maz. Visi 
mazuļi ir aktīvi, darbīgi, daudz laika pavada 
ārā.” 

To, ka Dignājā ir īpaša skola, atzīmē arī 
skolnieces, kuras šogad uz Dignāju pārnāku-
šas no Jēkabpils: „ Tas ir tik neparasti, ka tik 
daudz laika var pavadīt ārā – sporta un rotaļu 
laukumos, parkā, sakopjot skolas apkārtni un 
stādījumus! Mums pilsētas skolā nekā tāda 
nebija.” 

Ne mazāk spilgti notikumi ir arī ar folklo-
ru un novadpētniecību saistītajā jomā – skolā 
Aīdas Bikaunieces vadība darbojas folkloras 
kopa „Dignõjīši”, kas ir atpazīstama un ciemos 
Šovasar „Dignõjīši” pabija Vācijā, Polijā, Itālijā. 

Svaigākie atzinības raksti saņemti no 
folkloras festivāla „Rudynõji”, kas notika sep-
tembrī Līvānos. Šai festivālā dalībniekiem va-
jadzēja sagatavot programmu ar sava novada 
dziesmām un tradīcijām, un „Lustes Dignājā”  
piesaistīja gan ar izpildījuma kvalitāti, gan ar 
lielu dalībnieku skaitu. „Rudynõji” bija Latvijas 
mēroga pasākums, kurā piedalījās folkloristi 
no Vidzemes, Latgales, Zemgales, kā arī  no 
Baltkrievijas. 

Skolas kolektīvs šogad jūtas labi tieši fi-
nansējuma jomā – sakarā ar to, ka mūsu no-
vada izglītības iestādēm ir piemērots atbalsta 
koeficients 1,3, ir iespējams nodrošināt inte-
rešu izglītības nodarbības, un, galvenokārt 
– pagarinātās dienas grupas norisi. Drošības 
sajūtas gan nav – iespējams, ka gada beigās 
naudiņas apjoms atkal var tikt samazināts; taču 
galvenā rūpe – skolēnu skaits tomēr samazi-
nājies; vienpadsmit devītās klases skolnieki šā 
gada pirmajā septembrī skolas dzīvē varēja ie-
vadīt vien trīs pirmklasniekus...

Šis fakts, neapšaubāmi, liek aizdomāties. 
Tomēr, raugoties uz mājīgajām skolas telpām, 
izkopto apkārtni un tik pat izkoptajām tradīci-
jām, draudzīgo un ideju pārpilno skolas kolek-
tīvu, kā zeltaina kļavas lapa iekrāsojas prieks 
gan par šiem trijiem, gan pārējiem Dignājas 
pamatskolas audzēkņiem, kuri var mācīties tik 
draudzīgā skolā. 

Ieva Jātniece
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No 6. līdz 10. sep-
tembrim projekta „Amat-
niecības pārrobežu sa-
darbības tīkls kā Latvijas 
– Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” 
partneri devās kopīgā pieredzes apmaiņas 
braucienā uz jau izveidotajiem Latvijas un Lie-
tuvas amatniecības centriem, amatnieku ko-
pienām, kā arī vienkārši amatnieku darbnīcām. 
Galvenokārt piedalījās amatnieki no projekta 
īstenošanas teritorijas, bet braucienā devās arī 
jaunizveidoto amatniecības centru koordinato-
ri un projekta partneru projektu vadītaji. Kopā 
piecu dienu laikā apmeklējām 11 objektus, kas 
saistīti ar amatniecību Latvijā un Lietuvā, bet 9. 
septembrī Kuršenai Amatniecības un mākslas 
centrā notika sanāksme par topošo 5 gadu 
attīstības plānu, kuru ekspertu grupa gatavo 
projekta laikā izveidotajiem amatniecības cen-
triem. Jēkabpils novadu kā projekta partneri 
pārstāvēja amatniecības centra „Rūme” koor-
dinatore Daina Sauleviča un zasiete Danuta Ki-
opa, kura „Rūmē” sēdīsies pie stellēm. Patīka-
mi, ka mūsu tuvajos kaimiņos – Viesītē ir tikko 
nodibināta jauna amatnieku biedrība, kura arī 
tika pārstāvēta šai braucienā. 

Brauciena pirmajā dienā, 6. septembrī, 
apmeklējām projekta „Amatniecības pārro-
bežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā izvei-
doto Bauskas amatniecības centru. Bauskas 
projekta partneris, tāpat kā mēs, vēl aizvien 
ir amatniecības centra iekārtošanas proce-
sā – „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2007 – 2013” Tehniskajam 
sekretariātam ir iesniegtas pēdējās projekta 
izmaiņas, kuras paredz vēl dažus papildus 
darbus par labu Bauskas amatniecības centra 
veiksmīgai darbībai, jo projekta laikā arī bauš-
ķeniekiem ir izdevies ietaupīt finanšu līdzekļus. 
Bauskas amatniecības centrā plānots strādāt 
ar koku, mālu un darināt rokdarbus. 

6. septembrī apmeklējām arī amatniecī-
bas, atpūtas un izglītības centru „Mazā Kāpa” 
Koknesē. „Mazā Kāpa” ir privāts uzņēmums, 
kas atrodas pašā Pērses krastā, ļoti skaistā 
vietā un specializējies ādas apstrādē. Īpaš-
niece Inese Kāpiņa dalījās ar amatniekiem 
sava veiksmīgā mazā biznesa noslēpumos, 
iedrošinot ikvienu nežēlot pūles un uzsākt ar 
amatu nodarboties kā ar maizes darbu, nevis 
tikai hobiju. „Mazajā Kāpā” ikvienam bija ļauts 
iemēģināt roku pašos vienkāršākajos ādas ap-
strādes darbos. Domāju, ka tos ādas atslēgu 
piekariņus, ko izgatavojām pie Ineses, atgrie-
žoties no brauciena, mājiniekiem lepni atrādī-
jām pirmām kārtām. 

Brauciena otrajā dienā, 7. septembrī, pir-
mā pietura bija visiem mums labi pazīstamā 
SIA „Liepkalni” maizes ceptuve „Liepsalas” 
Klintainē, kurai retais pabrauc garām atceļā 
no Rīgas. Visi kāro pārvest mājās kaut vienu 
svaigās, smaržīgās maizes kukulīti. Bet vai visi 
zina, ka „Liepsalu” saimnieks uzsācis savu biz-
nesu, pirmo maizi cepot krāsnī, kas izgatavota 
no lielas metāla mucas? Šī maizes krāsns vel 
aizvien apskatāma „Liepsalu” pagalmā, aizslē-
pusies nedaudz aiz galvenās ēkas. Tāpat va-
ram no „Liepsalām” pamācīties sadarbošanās 

Amatnieki dibina kontaktus un apmainās idejām

mākslu, jo graciozā Vikingu laiva „Lāčplēsis”, 
kura pietauvota „Liepsalu” ostā, pieder pavi-
sam citam uzņēmējam. No lieliskajām kaimiņu 
attiecībām labums tiek gan vienam, gan otram. 

No Klintaines devāmies uz Zasu. Par 
amatniecības centru „Rūme” mūsu novada 
iedzīvotajiem laikam gan viss ir zināms. Tik 
daudzas publikācijas ir bijušas gan Jēkabpils 
novada interneta vietnē, gan novada ikmēneša 
laikrakstā „Ļaudis un darbi”, ka tiem, kuri vēl 
grib kaut ko vairak uzzināt, atliek vien atbraukt 
pašiem un apskatīt „Rūmi” Zasā, papliķēt sānu 
kādam smaržīgam sienas baļķim un parunā-
ties par nākotnes plāniem.

8. septembrī jau bijām tikuši līdz tuvējām 
ārzemēm – Lietuvai, Rokiškiem. Kalējam Ro-
landas Kriaučiūnas ir sava smēde turpat Ro-
kišku pilsētā. Rolandas nestrādā viens, viņam 
vienmēr ir kāds palīgs, arī jaunā maiņa jau 
sākot pamazām iezīmēties. Plānots smēdi pa-
plašināt, jo ar produkcijas noietu grūtību nav. 
Kalējam pieder arī savs neliels amatniecības 
un mākslas priekšmetu veikaliņš turpat, dzīvo-
jamās mājas ielas pusē. Protams, ka veikaliņā 
tirgo ne tikai viņa paša saražoto. Rolandas nav 
skaudīgs – viņš saprot, ka viens pats tālu netik-
si. Ir japalīdz citiem un citi palīdzēs tev.

Tajā pašā dienā paspējām apskatīt Biržu 
pili Lietuvā, kur projekta „Amatniecības pār-
robežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas 
pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros tiek 
apkopota informācija par kara amatiem, notiek 
arheoloģiski petījumi. Turpat, Biržos, apmeklē-
jām arī Biržu alus darītavu. Biržos aldara amats 
ir lielā cieņā. Kad pilsēta kara laikā bijusi pilnībā 
nopostīta, pilsetnieki nolēmuši, ka pirmais, kas 
jāatjauno, ir alus darītava.

Turpinot iepazīt dažādus amatniecības 
modeļus, 9. septembrī apmeklējām Kirkilai cie-
matu Lietuvā. Kirkilai amatnieki apvienojušies 
kopienā, uzņem tūristus, demonstrējot senās 
amatu prasmes. Piedāvā degustēt pēc senām 
receptēm gatavotus ēdienus (zivju zupa esot 
ļoti garšīga), iegādāties savus amatniecības 
izstrādājumus : tekstilizstrādājumus, saimniecī-
bas priekšmetus no koka, kalumus un gleznas. 
Turpat var apskatīt seno saimniecības priekš-
metu un darbarīku ekspozīciju.

Nākamā pietura – Kuršenai amatniecības 
un mākslas centrs. Kuršenai amatnieki iekārto-
jušies vecā koka pilī. Šis amatniecības centrs 
uzsācis savu darbību kā vieta, kur amatniekiem 
sapulcēties un izkratīt sirdis. Kuršenai katru 

gadu, podnieku plenēru laikā, tiek kronēts 
„Podnieku karalis”. Tiek realizēti ES struktūr-
fondu projekti, kas saistīti ar amatniecību, rīkoti 
pasākumi, izstādes. Diemžēl koka pils, kurā 
mitinas amatniecības centrs, nepieder amat-
niekiem vieniem pašiem. Tādēļ tiek zaudētas 
iespējas skaisto koka ēku, kas atrodas praktis-
ki avārijas stāvoklī, renovēt. 

Kuršenai amatniecības un mākslas centrā 
notika arī sanāksme par 5 gadu attīstības plānu 
projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības 
tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcī-
bas veicinātājs” laikā izveidotajiem amatnie-
cības centriem. Uz sanāksmi bija ieradušies 
eksperti, kuriem uzticēts šo plānu sastādīt. 
Sanāksmē galvenokārt runājām par visu iespē-
jamo līdzekļu izmantošanu, lai projekta laikā iz-
veidotais amatniecības tīkls strādātu maksimāli 
efektīvi. Ideju ir daudz, arī smagu jautājumu ir 
daudz. Zinu, ka daudziem amatniekiem šī dis-
kusija atvēra acis uz kļūdām, tāpat kā jauno 
amatniecības centru koordinatoriem norādīja 
uz lielākajiem darbiem, kas viņiem būs jāpa-
veic, lai amatniecības centri savu misiju īsteno-
tu pec iespējas labāk.

Brauciena pēdējā dienā, 10. septembrī, 
pabijām Dargaičiai etnogrāfiskajā ciematā, 
Lietuvā. Dargaičiai ciems ir īpatnējs ar senu 
koka ēku abpūvi un ciemata plānojumu – visas 
mājas ir vienas vienīgas ielas garumā. Ciematā 
var iemācīties izgatavot pats savu lupatu lelli 
un māla svilpaunieku. Nogurušiem ceļiniekiem 
piedāvā arī naktsmājas un mājas maltītes. 

Noslēdzot braucienu, mūs sagaidīja Do-
beles Amatu māja, kas arī ir radīta projekta 
„Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā 
Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības vei-
cinātājs” laikā. Amatu mājā darbi jau ir pilnībā 
pabeigti, tajā atrodas audēju darbnīca, saimes 
istaba, atpūtas istaba, telpa izstādēm un telpa 
rokdarbniekiem. Dobele blakus kultūras na-
mam ir ieguvusi atbalsta punktu saviem amat-
niekiem, galvenokārt tekstilniekiem. Gribas 
atzīmēt dobelnieku veiksmīgo arhitekta izvēli – 
gan pati ēka, gan iekārtojums ir ļoti gaumīgi un 
mājīgi. Ja būsiet Dobelē, noteikti apmeklējiet 
Amatu māju! 

Šķiroties Jelgavā norunājām, ka šādi 
pieredzes apmaiņas braucieni ir jāatkārto, un 
turpmāk vismaz reizi gadā amatniekiem jādod 
iespēja apciemot savus kolēģus, lai sapurinā-
tos, apmainītos idejām, atjaunotu vecos un di-
binātu jaunus kontaktus. Šoreiz tiešām bija žēl 
šķirties – tik daudz kas palika vēl neizrunāts. 

Tādēļ lūgums visiem Jēkabpils novada 
amatniekiem, tiem, kas vēlas par tādiem kļūt 
un jebkuram, kam ir interese: zvaniet, raks-
tiet vēstules, atbrauciet uz „Rūmi” Zasā! 

Jo vairāk mēs kopīgi domāsim, radīsim, 
meklēsim un strādāsim, jo labāk katram no 
mums klāsies. 

Daina Sauleviča,
Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Tālr. + 371 26239304
e-pasts: daina.saulevica@gmail.com

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmu var atrast 

interneta vietnē www.latlit.eu 

Dargaičiai etnogrāfiskajā ciematā. Projekta 
vadītāja Anna Builo-Hoļme jau izgatavojusi 

savu lupatu lelli.
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Durvis ver amatniecības centrs „Rūme”

Par katru dienu priecājos, ko Dievs ir dāvinājis,
Jo dzīves pūrā liktenis ir gana likstu krājis.
Pie puķes priekā noliecos, un sveicu putnu 
kokā, 
Jo dzīvību tur mūžība kā mārīti sev rokā.
  /K. Apšukrūma/

Jēkabpils novada sociālā dienes-
ta darbinieku vārdā vēlos sveikt visus 
mūsu novadā dzīvojošos seniorus 
Starptautiskajā Veco ļaužu dienā, kas 
bija 1. oktobrī. Latvijā šie svētki tiek 
svinēti otro gadu. 

Tie ir svētki ikvienam no mums, jo ikkatra 
cilvēka dzīvē jebkurā dzīves posmā ir bijuši lī-
dzās cilvēki, kuri devuši mums savu mīlestību, 
padomu, labestību, uzmundrinājumu, veltījuši 

Rudens Zasas kultūras namā ir bagāts 
ar dažādiem notikumiem un svētkiem.Nesen 
notika izstāžu zāles atklāšana un tūlīt tajā tika 
izvietota arī vietējās mākslas skolas audzēkņu 
izstāde „Trauki un bildes'”, kura bija skatāma 
arī pasākuma laikā. 

Viens no pašiem jaunākajiem pasāku-
miem ir Veco ļaužu dienas atzīmēšana. Turp-
māk vecos ļaudis saukšu par Darba veterā-
niem. Pasākums notika 2010. gada 1. oktobrī.
Uz pasākumu bija pulcējušies kupls skaits 
Darba veterānu no Jēkabpils novada pašval-
dības pagastiem. Svētkus Darba veterāniem 
dāvināja Jēkabpils novada pašvaldība un tās 
priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Edvīns Meņķis pateicās Darba veterā-
niem par darbu, kas veikts gan ražošanā, gan 

Veco ļaužu dienas pasākums Zasas kultūras namā
sabiedriskajā un kultūras jomā. Priekšsēdētājs 
mudināja veterānus neieslīgt pesimismā un 
nesēdēt tikai mājās, bet pēc katra iespējas un 
spējām piedalīties pagasta sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē. Neliegt savu padomu jauna-
jiem, nepieredzējušajiem.

Savukārt Darba veterāni pateicās par 
skaistā pasākuma sarīkošanu, par transportu, 
par cienastu,ko sagādāja pašvaldības.

Pēc savstarpējo pateicības vārdu apmai-
ņas sekoja burvīgs Igauņu ģimenes koncerts.
Igauņu ģimenes dziedātās dziesmas publika 
uzņēma ar vērainiem aplausiem. Lai šo pasā-
kumu padarītu interesantāku, dažādās aktivi-
tātēs tika iesaistīta visa publika – gan kopīgās 
dejās, rotaļās, dziesmās, dažādu instrumentu 
spēlēšanā.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ap-
meklēt un iepazīties ar biedrības „Noskaņa” 
rokdarbnieču rokdarbu izstādi, skatīt rudens 
ziedu kompozīcijas un vērtēt tās.

Svētku dalībnieki izsaka sirsnīgu paldies 
kultūras nama direktorei Anitai Ķikutei par sir-
snīgu sagaidīšanu un viesmīlību.

Gandarījumu no šī pasākuma guva gan 
tā organizatori, gan pasākuma dalībnieki, jo 
gaišs smaids bija skatāms viņu  sejās.

                  Benita Kalniņa,
Pasākuma apmeklētāja no Zasas

Pasākuma apmeklētājas Antoņinas Bu-
sules iespaidus publicēsim nākamajā „Ļaudis 
un darbi” numurā, šobrīd ar tiem var iepazīties 

novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv

Reizē ar koku lapu krāšņumu, novākto 
ražu un gājputnu atvadu saucieniem pienāk un 
aiziet rudens saulgriežu svētki – Miķeļdiena. 29. 
septembrī Dunavā SFL finansētā projekta „Du-
navas pamatskolas pārveide par daudzfunk-
cionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta 
centru” ietvaros notika pasākums „Miķeļdienas 
dārza svētki”. Gatavojoties tam, piedalīties tika 
uzaicināti visi pagasta iedzīvotāji, tai skaitā sko-
lēni pamatskolā. Ar mērķi apmainīties pieredzē 
dažādu paaudžu starpā, skolā katra klase sa-
ņēma uzdevumu sīkāk izpētīt kādu dārzeni – 
sagatavot dārzeņa CV, tā reklāmu un priekšne-
sumu. Iedzīvotāji tika aicināti veidot kompozīci-
jas no dārzeņiem, augļiem, dabas materiāliem. 
Pasākumu vadīja 5. klases skolēni. Viņi iejutās 
Rudens, Miķeļa un dārza sarga Suņa tēlos. 
Miķelis klātesošos iepazīstināja ar ticējumiem, 
kas saistās ar laika un ražas pareģošanu. Ie-
lūkojoties Miķeļa pilnajā grozā, Rudens vēlē-
jās uzzināt ko vairāk par dārzeņiem. Jaunāko 
klašu skolēni stāstīja par kartupeļiem, 5. klase 
prezentēja burkāna daudzpusību, sestie atrak-
tīvi iepazīstināja ar bieti, 7. un 8. klase atklāja 
veselīgā kāposta interesanto dzīvesstāstu, bet 
devītie ieteica uzturā vairāk lietot gurķus. Dār-
zeņus apdziedāja dziesmās, izspēlēja pasaku 
tēlos, par tiem skanēja latviešu tautasdziesmas 

un dzeja.
Pasākuma otrajā 

daļā visi piedalījās jaut-
rās aktivitātēs. Miķeļa 
Gudrību placī dalībnieki 
minēja mīklas, risināja 
krustvārdu mīklu. Deju placī varēja 
doties rotaļās un izdejoties, savukārt 
Jautrību placī dažādās atrakcijās pār-
baudīt veiklību, precizitāti, atjautību. 
Pasākuma noslēgumā dalībnieki va-
rēja mieloties ar Miķeļdienas zupu un 
dalīties savās emocijās. Izstādē skolas 
foajē varēja apskatīt neparastas for-
mas burkānus, kartupeļus, dažādos 
tēlos pārtapušus ķirbjus, kabačus, 
bietes un citus dārzeņus, kas izaugu-
ši iedzīvotāju dārzos. Zālājā pie skolas mājvietu 
bija radusi ražena astoņu ežu saime, varenas sē-
nes, turpat apskatāmi rudens ziedu paklāji. 

Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, īpaši 
Dunavas pamatskolas skolēniem, skolotājiem, 
vecākiem, skolas pavārei par ieguldīto darbu 
svētku sagatavošanā un norisē. Īpašs prieks 
par Līgas Saldes, Lolitas Matusevičas, Elitas 
Krīvānes, Anitas Ozoliņas skaistajiem veidoju-
miem no dabas materiāliem.

Nākošais pasākums projekta ietvaros no-

Starptautiskajā Veco ļaužu dienā
uzmanību, laiku… Savā dzīvē esam pateicīgi 
saviem vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem – 
esošajiem, bijušajiem, kaimiņiem, nejauši sa-
staptiem, dzīvē nozīmīgiem cilvēkiem, kuriem 
kādu laiku esam bijuši līdzās. Gadi uz priekšu 
rit visiem.

Katram cilvēkam dzīves rats ir griezis 
savu gaitu, cits dzīvo savu tuvinieku aprūpēts, 
dažam dzīves ceļš ir citāds, taču uzmanību un 
gādību ir pelnījis ikviens. Tāpēc padomāsim 
par mums tuvajiem, pazīstamajiem cilvēkiem 
un dāvināsim viņiem prieku piezvanot, apcie-
mojot, vienkārši parunājot, uzklausot, atcero-
ties patīkamos brīžus pagātnē. Cilvēki, kurus 
dzīves gājums vai slimība ir aizveduši dzīvot 
uz sociālās aprūpes iestādēm ļoti gaida apcie-
mojumus, vēstules no tuviniekiem, bijušajiem 

kaimiņiem, darba biedriem vai vienkārši pazi-
ņam. Viņi priecājas un lepojas par ikkatru pa-
nākumu, kas saistīts ar zināmo vietu, pazīsta-
miem cilvēkiem. Ļoti gaidīts sociālās  aprūpes 
iestādēs ir mūsu novada laikraksts „Ļaudis un 
darbi”, kurš tiek aizvests uz Krustpils novada 
pansionātu „Jaunā muiža”, Aknīstes sociālās 
aprūpes centru, bērnu namu „Līkumi”.

Vēlos pateikties Zasas biedrībai „Noska-
ņa” par gandarījumu, ko ar savu apciemojumu 
sagādāja  Leimaņu pagasta Veco ļaužu nama 
– pansijas iemītniekiem. Viņu vārdā sirsnīga 
pateicība un laba vēlējumi. 

  
R. Rubina,

visiem mūsu novada ļaudīm vēlot veselību, 
ar cieņu sociālā dienesta vadītāja

Miķeļdiena Dunavā

tiks 21. oktobrī plkst. 14.00 Dunavas skolā, kas 
tiek pārveidota par daudzfunkcionālu centru. 
Tas būs izglītojošs pasākums – tējas pēcpus-
diena „No rudzu grauda līdz maizes klaipam”. 
Savā pieredzē ar mums dalīsies Aglonas mai-
zes muzeja vadītāja Vija Ancāne. Šajā dienā 
notiks arī mācības ēdienu gatavošanā, dalīb-
niekiem piedāvāsim sviestmaižu degustāciju.
Paredzēta arī maizes degustācija.

Astra Liopa,  
Dunavas pamatskolas skolotāja, projekta 
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Pieredzes apmaiņas brauciens pie 
Austrijas Lauku partnerībām – stāsta dalīb-
nieki.

   13. – 19. septembrī Latvijas Lauku 
tīkli rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu pie 
Austrijas lauku partnerībām. Lauku partnerību 
„Sēlija”, kurā ietilpst arī Jēkabpils novads,  pār-
stāvēja tās  izpilddirektore Ilga Cālīte, Aknīstes 
novada pašvaldības attīstības jautājumu spe-
ciāliste, valdes locekļi Ligita Kadžule, Salas 
novada Lauku attīstības speciāliste un Juris 
Līcis, Viesītes novada domes priekšsēdētājs,  
stratēģijas izstrādes darba grupas vadītāja, 
Jēkabpils novada pašvaldības sabiedrisko at-
tiecību speciāliste  Ieva Jātniece. 

Pieredzes apmaiņas braucienu finansēja 
Latvijas Lauku tīkls, pašvaldību finanšu līdzekļi 
šim braucienam netika izmantoti. Brauciena 
laikā tā dalībniekiem bija iespējams iepazīties 
ar apmēram 15 LEADER programmas projek-
tiem tieši lauku reģionos, kā arī ar to ievieša-
nas kārtību, pašvaldību, uzņēmēju un sabied-
rības līdzdalību šai procesā. 

Piedāvājam dalībnieku vērojumus par 
partnerībai būtiskām darbības jomām.

Jura Līča galvenās atziņas par pašvaldī-
bām un to iesaisti:

1) Pašvaldību savstarpējā sadarbība 
projektu realizācijā –  kopējai projekta reali-
zācijai vienojas 6 pašvaldības, t.sk., viena no 
blakus esošā reģiona. Tiek celta jauna ēka, 
kurā tiks ievietota pirmsskolas izglītības ies-
tāde, skola, veco ļaužu nams. Ēkas darbību 
nodrošinās viena apkalpojoša  organizāciju, tā 
maksimāli samazinot pašvaldību izdevumus 
atsevišķu ēku uzturēšanai.

2) Rūpes par jauniešu piesaisti savai 
pašvaldībai –  projekta realizācijas rezultātā 
tiek uzcelta dzīvojamā ēka, kurā dzīvokļi tiek 
piešķirti jaunajām ģimenēm. Tiek segti pat 
ēkas uzturēšanas izdevumi, ja kopējie jau-
nās ģimenes ieņēmumi nepārsniedz noteiktu 
summu. Jaunās ģimenes labprāt dzīvo lauku 
reģionos.

3) Pašvaldības var iesaistīties uzņē-
mējdarbībā – tiek veidots tirdzniecības centrs – 
veikals, kurš nodrošina vietējos iedzīvotājus ar 
precēm, tā  atbalstot vietējos ražotājus (vietē-
jās preces 60 – 70%), reklamējot vietējās pre-
ces ( pašvaldības atribūtika). Tas sekmē tūristu 
piesaisti, preču iegādi no vietējiem ražotājiem 
ar pašvaldības simboliku. Uzņēmums darbo-
jas kā bezpeļņas SIA. Peļņu iegulda attīstībā. 
Tas būtu aktuāls jautājums nākotnē arī Latvijā, 
apdzīvotās vietās ar mazu iedzīvotāju blīvumu.

4) Uzņēmējs piedāvā savu ideju, ja tā 
ir pārliecinoša un saistoša, notiek projekta do-
kumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar 
pašvaldību, investoriem, uzraudzības padomi. 
Uzņēmējam, salīdzinot ar Latviju, ir atvieglota 
dokumentu iesniegšana, pārskatu sagata-
vošana, nav jāraksta n-tie projekti savu ideju 
realizācijai.   

5) Pašvaldībām ir izstrādāti stratēģis-
kie attīstības plāni. Līdz ar to, realizējot iece-
rētos plānus, ir iespēja piesaistīt finansējumu 
no vietējiem investoriem arī bez projektu ap-
stiprināšanas.

6) Ieņēmumi no citiem darbības vei-

Pieredzes apmaiņas brauciens
diem. Piemēram, ieņēmumi 
no trošu pacēlāja kalnos – tiek 
izlietoti izziņu taku, telpu, eks-
pozīciju uzturēšanai. Veiksmīgi 
darbojas saikne pašvaldība 
– tūrisma objekts – izglītības 
iestādes.

7) Sabiedrības atsaucī-
ba. Projekta realizācijas rezul-
tātā izveidota sulu spiestuve, 
kurā strādā brīvprātīgie nesa-
ņemot atalgojumu. Jebkurš 
iedzīvotājs var savus augļus 
pārstrādāt sulā samaksājot 
tikai faktiskos izdevumus (el.
enerģija + iepakojums). 

8) Jaunieši, mākslinieki, reliģiskās 
organizācijas, nevalstiskās organizācijas brīv-
prātīgi iesaistās projektu ideju izstrādē, reali-
zācijā. Piemēram, velo ceļš ar skulpturāliem 
veidojumiem, kustības drošība. Ģimene veido 
ģimenes piedzīvojumu parku – skulptūras, at-
rakcijas, iegulda savu darbu nesaņemot par to 
atalgojumu.

9) Kontroles institūcijas sekmē uzņē-
mumu darbību, nevis to traucē, kā LR.

10) Salīdzinoši viegli pieejami kredītre-
sursi.

11) Projektus saskaņošanai iesniedz 
pašvaldību starpniekinstitūcija – reģionālā pār-
valde, līdz ar to pašvaldībai nav nepieciešams 
uzturēt savu institūciju.

Ilga Cālīte par LEADER programmas ad-
ministrēšanu Austrijā:

LEADER programmas administrēšana 
Austrijā nekļuva īsti skaidra, bet konkrētajā Pill-
seseetal VRG projekta ideju iesniedz attīstības 
aģentūrā, kas sastāv no 3 cilvēkiem. Aģentūra 
veic idejas saskaņošanu ar VRG, LAD un ci-
tām ieinteresētajām pusēm, jo, cik saprotams, 
LEADER piešķir 25 – 50% no nepieciešamā 
finansējuma, pārējo finansējumu jāmeklē citās 
programmās vai uzņēmējam pašam jāfinansē. 
Kad visas puses piekrīt projektam, tad notiek 
tā izstrāde un apstiprināšana. Aspstiprināšanu 
veic VRG padome, kas sastāv no 15-25 cilvē-
kiem, kas ir pašvaldību vai tūrisma organizāci-
ju vadītāji (padomē nav uzņēmēju, privātper-
sonu). 

Projektam jāatbilst daudziem kritērijiem  
un vietējā reģiona attīstības programmai (mi-
nētā organizācija sastāvēja no 6 pašvaldībām, 
no kurām 1 bija no cita reģiona).

Attīstības aģentūra saņem finansējumu 
no valsts, tā sagatavo projekta sākotnējo 
(idejas) kopsavilkumu, veic saskaņošanas, 
izstrādā projektu, sagatavo gala atskaiti. Par 
projekta īstenošanu atbilstoši projektam atbild 
tā iesniedzējs (idejas autors), kas arī veic visus 
darījumus darbības projekta īstenošanai.

Galvenās atšķirības – projektu gatavo 
tikai tad, kad zināms, ka to apstiprinās (tas 
saņems finansējumu), pieteikties var ik pēc 2 
mēnešiem, ar finansējumu nav problēmu (ne-
pietrūks).

Ieva Jātniece par biedrībām un sabiedrī-
bas iesaistīšanu:

   Faktiski, atbilde uz šo jautājumu Austri-
jas pieredzes apmaiņas brauciena kontekstā 

ir samērā sarežģīta, jo Pilsentāles reģionā, 
kas bija centrālais brauciena mērķis, LEADER 
projekta aktivitātes pamatā ir saistītas ar uz-
ņēmējdarbību; aktīva projektu realizētāja ir arī 
pašvaldība.

   Nākas secināt, ka šī parādība pamatā ir 
saistīta ar attīstīto ekonomiku un stabilo sociālo 
situāciju – Latvijas šodiena ir gluži citāda. Tās 
funkcijas, ko pie mums, izmantojot jebkurus 
resursus, un, bieži vien, pilnīgi bez resursiem, 
veic biedrības, Austrijā īsteno pašvaldības. Paš-
valdību īstenotie projekti, ko varējām apska-
tīt, saistās gan ar sociālo atbalstu, gan bērnu 
brīvā laika pavadīšanu un drošību, gan vides 
labiekārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu. Tātad – Latvijas biedrību aktīvisti 
var justies ļoti lepni un nozīmīgi – mūsu loma 
sabiedrībā ir svarīga un būtiska, mūsu darba 
lauks ir saistīts ar sabiedrībai svarīgām un ak-
tuālām problēmām, ko neviens cits nerisinās. 

   Austrijā iedzīvotāji apvienojas, lai rea-
lizētu kādu konkrētu, samērā šaurai interešu 
grupai svarīgu problēmu. Tā, piemēram, Pil-
sentāles reģiona iedzīvotāji ir izveidojuši ap-
vienību, lai izveidotu nelielu augļu sulu cehu – 
vietu, kur sava dārza produkciju var pārstrādāt 
sulā. Pakalpojums ir pieejams par samaksu, 
un asociācijas biedriem šī samaksa ir zemāka 
nekā pārējiem. Ļoti līdzīgs projekts 2010. gadā 
ir realizēts arī mūsu partnerības teritorijā – Asa-
res pagastā. 

   Ar biedrību darbu saistīts objekts bija 
apskatāms arī Vācijā, Bavārijas ciematā Lejas 
Allgauā. Šai ciematā 60% no iedzīvotājiem 
ir pensijas vecumā, un, līdzīgi kā daudzviet 
Latvijas laukos, iedzīvotāju skaits samazinās, 
ciemata skola ir slēgta. Šai ēkai ar pašvaldī-
bas iniciatīvu ir rasts pielietojums – otrā stāva 
telpas nodotas 4 biedrību rīcībā, un pirmajā 
stāvā, izmantojot LEADER programmas finan-
sējumu, izveidots veikaliņš. Veikaliņa specifika 
– 60 -70% tā produkcijas ir ražoti ne tālāk kā 
50 kilometru attālumā no Lejas Allgauas. Kā 
svarīga parādība tika atzīmēts tas, ka ciemata 
iedzīvotājiem šeit ir ērti ne tikai iepirkties, bet 
arī satikties un komunicēt savā starpā. 

  Arī šai gadījumā nākas secināt – pašval-
dības ļoti uzmanīgi ieklausās sabiedrības vie-
doklī un dara visu iespējamo, lai atrastu labā-
ko variantu jebkuru, pat šķietami maznozīmīgu 
problēmu risinājumam. Un – pašvaldību rīcībā 
ir pietiekami daudz resursu, lai šos uzdevumus 
veiktu.
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Salaveča veltes izdalītas…

Projekts dod iespēju mācīties Spānijā
No 7. līdz 11. septembrim seši cilvēki no 

Jēkabpils novada pašvaldības uzturējās sau-
lainajā Spānijā – ceturtajā lielākajā Eiropas 
valstī. Tur notika projekta pirmā starptautiskā 
sanāksme, kur tikās partneri no Skotijas, So-
mijas, Spānijas un Latvijas, diemžēl ierasties 
nevarēja Turcijas pārstāvji. Kopīgās apmācī-
bās, prezentācijās un izbraukumos ar pro-
jekta sadarbības partneriem laiks ritēja ātri. 
Spānijā bijām trīs dienas, bet kopā brauciens 
ilga piecas dienas. No Madrides lidostas ar 
satiksmes autobusu, vairāku stundu braucie-
nā, devāmies uz Palensiju, kur viesnīcā iepa-
zināmies ar sadarbības partneriem. Tikšanās 
bija sirsnīga un šķita, ka esam pazīstami jau 
sen. Otrajā dienā katras valsts dalībnieki 
prezentēja savu valsti, tās kultūras un tūris-
ma daudzveidību, darot zināmu, ka katram 
no mums ir mīļa un dārga sava valsts, tās 
cilvēki, vēsture, kultūra. Katrs dalībnieks arī 
iepazīstināja ar sevi, pastāstot par savu no-
darbošanos, vaļaspriekiem. Tikšanās notika 
Villamurielas pieaugušo mācību centrā, kur 
ar tā darbību iepazīstināja tā vadītāja Carmen 
Ramos, skolotāji un pieaugušie, kuri tur ap-
gūst zināšanas. Daudzi pieaugušie tur mācās 
angļu valodu. Jāpiebilst, ka projekta dalībnie-
ki savstarpēji kontaktējās angļu valodā, kas ir 
arī projekta oficiālā valoda. Palensijas pilsētā 
apmeklējām skolu, tās nelielo, bet intere-
santo muzeju, kur glabājas daudz materiālu 
par skolas vēsturi. Atsaucām atmiņā savas 
skolas gaitas, kad rakstīšanai tika izmantota 
tinte un rēķināšanai sen piemirstie skaitīkļi. 
Apmeklējām pilsētas vēsturiskās vietas, par 
kurām vietējie spāņi stāstīja ar lielu lepnumu 
un aizrautību. Nākamajā dienā devāmies uz 
Salamanku – pilsētu, kas pateicoties vienai 
no pirmajām Eiropas universitātēm, dibinā-
tai 1218. gadā, bija slavena jau renesanses 
laikā. Mūsdienās šīs pilsētas vizītkarte ir brī-
nišķīgās romāņu un gotikas stilā celtās ka-
tedrāles centrālais laukums ar gleznainām 
arkādēm un renesanses laika universitātes 
ēka. Pilsētā ir ļoti daudz mazu ieliņu, pa ku-
rām pārvietojas tikai gājēji. Ielās un skvēriņos 
sastapām smaidošus, nesteidzīgus cilvēkus, 
kas radīja patīkamu iespaidu. Kopumā spāņi 
ir atvērti, sirsnīgi, smaidīgi, labprāt un nestei-
dzīgi komunicē tādējādi radot apkārtējiem 
miera sajūtu. 

Trešajā dienā iepazinām vīna ražoša-
nas procesu, apmeklējot vīna darītavu netālu 
no Palensijas pilsētas. Staigājām pa lieliem 
pagrabiem, kur milzīgās mucās gatavinājās 
patiešām labs un kvalitatīvs vīns un klausījā-
mies speciālista stāstījumu par vīna ražoša-
nas tehnoloģiju. Interesants ir fakts, ka lielās 
mucas tika gatavotas uz vietas pagrabā, jo 
tādus milzeņus pagrabā veselus iedabūt ne-
bija iespējams. Kā jau zināms, Spānija ir vie-
na no vīna ražošanas lielvalstīm. Glāze vīna 
pie maltītes ir neatņemama tās sastāvdaļa. 
Kā mums pastāstīja, tad saražotā vīna dau-
dzums tiek stingri kontrolēts, lai par visu tiktu 
samaksāti nodokļi. Vakarā kopīgās vakariņās 
visi dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību 

sanāksmē, organizatoriem partneri pateicās 
par labi organizētu pasākumu. Man bija žēl 
šķirties no iepazītajiem jaukajiem un sirsnīga-
jiem cilvēkiem. 

Pārvietojoties vairākus simtus kilometru 
ar autobusu no vienas pilsētas uz otru, mums 
bija iespēja redzēt apkārtni ārpus pilsētas. Ar 
ko tad Spānija paliek atmiņā? Visiem zināms, 
ka tā ir vēršu cīņu un flamenko valsts, sau-
les, vīna un deju zeme. Spānija ir ievērojama 
ne tikai ar savu kultūras un vēstures manto-

jumu, bet arī ar patiesu daudzvei-
dību. Ikviens reģions atšķiras ar 
savu savdabīgumu un oriģinalitāti, 
taču visus valsts iedzīvotājus vie-
no mīlestība uz mūziku, dejām, 
dziesmu. Optimistiska un pozitī-
va ir cilvēku dzīves un apkārtējās 
pasaules uztvere. Gūtos iespai-
dus grūti aprakstīt tā, lai lasītājs 
saņemtu tās izjūtas, kuras guvām 
mēs. Tās ir skaistas emocijas un 
vērtīga pieredze. 

Nākošā gada maijā Jēkabpils 
novads sagaidīs sadarbības part-
nerus pie sevis, organizējot otro 
projekta starptautisko sanāksmi. 
Tad paralēli prezentācijām un ci-
tām projekta aktivitātēm iepazīs-
tināsim viesus ar mums mīļo un 
skaisto Latviju, tās cilvēkiem, pie-
vilcīgajām vietām. 

Pilnībā piekrītu, ka vienīgais, 
ko neviens cilvēkam nevar at-
ņemt, ir zināšanas. Un Mūžizglītī-
bas Grundtvig programma ir viena 
no iespējām sevis izglītošanai. Visi 
ar braucienu saistītie izdevumi tika 
segti no šīs programmas līdzek-
ļiem, finansējums no pašvaldības 
budžeta nebija nepieciešams.  

Ceru, ka nākotnē ikvienam brauciena dalīb-
niekam viņa profesionālajā darbībā noderēs 
iegūtās zināšanas un pieredze. Tā kā šā pro-
jekta mērķis ir veicināt mūsu iedzīvotāju ak-
tivitātes un uzņēmējdarbību, atbalstīt iniciatī-
vas, tad mēs dalīsimies jaunajā pieredzē ar 
savas pašvaldības iedzīvotājiem, organizējot 
pasākumus savā novadā. 

Ināra Blumberga
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Ir pagājuši pilni piecpadsmit mēneši, 
kopš dienas, kad notika pagasta padomju 
reorganizācija ar tai sekojošām turpmākās 
pagastu attīstības iezīmēm. Jēkabpils novadā 
iekļautajiem pagastiem tās raksturīgas ar Eiro-
pas Savienības fondu finanšu aktīvu piesaisti, 
kuras rezultātā tapuši un vēl top pagasta ie-
dzīvotāju ikdienā nepieciešami un lietderīgi 
objekti.

Leimaņu pagastā tiek īstenots projekts 
„Leimaņu Tautas nama ēkas renovācija un 
teritorijas labiekārtošana” Nr. 10-05-L32100-
000005. Tā ieviešanas rezultātā pagasta ļaudis 
savā rīcībā iegūs jaunas telpas bibliotēkai ar 
interneta zāli, telpu sabiedrisko interešu no-
darbībām. Pavērsies iespēja risināt jautājumu 
par nodarbībām ar sportisku ievirzi, jo jauncel-
tajā ēkā tiks nodrošinātas dušas telpas. Pasā-
kumu apmeklētājiem vairs nebūs jāizmanto 
sausoā tualete ārā, bet gan būs pieejams 
jauns sanitārais mezgls. Atnākot uz sarīkoju-
miem, apmeklētājiem būs arī iespējams savas 
virsdrēbes nodot jaunatvērtajā garderobē. 
Projekta ietvaros padomāts arī par iedzīvotāju 
atpūtu vasaras mēnešos. Blakus tautas na-
mam būs iespēja uzspēlēt volejbolu speciāli 

Leimaņu tautas nams attīstās

tam paredzētā laukumā. Vasaras saulgriežu 
svētkus leimanieši turpmāk varēs ielīgot īpašā 
Līgo laukumā. Pasākumus estrādē varēs vērot 
no ērtiem koka soliem, savukārt vismazākie ap-
meklētāji savu laiku varēs kavēt rotaļu laukumā.

Darbs pie šī objekta pabeigšanas rit lielā 
sparā, jo darbu pieņemšanas termiņš ir tuvu. 
Jāsaka, ka pagasta pārvalde ar saviem līdzek-
ļiem vien nebūtu spējusi īstenot tādus būvdar-
bus, jo projekta attiecināmās izmaksas sastāda 
LVL 92193,39, no kuriem LVL 69145,04 ir iespē-

jams saņemt kā publisko finansējumu. Skato-
ties no attīstības viedokļa, šo iespēju nevarēja 
neizmantot. Lai to izdarītu, bija nepieciešamas 
izstrādāt tehnisko projektu ļoti īsā laikā un pro-
jekta pieteikumu iesniegt Vidusdlatvijas reģio-
nālajā lauksaimniecības pārvaldē. Pateicības  
vārdus par līdzdarbību pelnījuši būvuzraugs 
Anita Vanaga, novada būvinženieris Sandris 
Dimants un novada projektu speciāliste Gun-
ta Dimitrijeva. Paldies saku arī visiem pārējiem 
speciālistiem un darbiniekiem, kas snieguši 
palīdzīgu roku šī objekta celtniecības problēmu 
risināšanā.

Celtniecības darbus objektā veic SIA 
„Būtība”, kurai jau pārskaitīta pirmā summa 
LVL 26662.03 par paveiktajiem un ar aktu pie-
ņemtajiem darbiem. Pašreiz norit ēkas ārējā 
siltināšana ar minerālvati un apšūšana ar koka 
dēlīšiem.

Priekšā vēl daudz darāmā, bet laika palicis 
ļoti maz. Taču paruna saka: „Grūts darbs – saldi 
augļi!” Jācer, ka drīzumā tos varēsim baudīt.

A. Tropiks,
Leimaņu pagasta pārvaldes un 

projekta vadītājs 

Pašvaldībā ir uzsākta jauna projekta īs-
tenošana pamatojoties uz 2010. gada 31. 
augustā parakstīto vienošanos starp Sabied-
rības Integrācijas fondu un Jēkabpils novada 
pašvaldību. Tā mērķis ir paaugstināt publisko 
pakalpojumu kvalitāti Jēkabpils novada paš-
valdībā, nodrošināt pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanos, veicināt iedzīvotāju līdzdalības 
iespējas plānošanas un lēmumu pieņemša-
nas procesā. Īstenošanas laiks 11 mēneši – no 
2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 31. 
jūlijam. Plānots veikt iedzīvotāju aptauju, iz-
strādāt pakalpojumu uzlabošanas plānu, kas 
balstās uz pamatotu metodoloģiju, nodrošināt 
apmācības, paaugstinot kompetences līmeni 
pašvaldības darbiniekiem, apgūt starptau-
tisku pieredzi, ieviest inovācijas, izmantojot 
informāciju tehnoloģijas, īstenot publicitātes 
pasākumus. Plānotais kopējais budžets LVL 
15 430,48, tai skaitā ESF līdzfinansējums LVL 
12 143,39, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 
1 714,36, valsts budžeta līdzfinansējums LVL 
428,59. 85% no projekta budžeta finansē Eiro-
pas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starp-
niecību un 3% finansē Latvijas valsts. Apakšak-
tivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 
Sabiedrības integrācijas fondu. 

Ikvienam varētu rasties jautājumi, kādēļ 
tāds projekts ir vajadzīgs un kā tajā sasniegtie 
rezultāti nonāks līdz iedzīvotājiem, kādēļ at-
kal tiek organizēta iedzīvotāju aptauja, kāpēc 
jāapgūst starptautisku pieredzi utt. Atbilde 
ir gluži vienkārša – tādēļ, ka mūsdienās viss 
attīstās tik strauji, ka reizēm mēs dažādus 
jauninājumus un uzlabojumus uztveram ar 
zināmu atturību, nereti nespējam samierinā-

ESF projekts „Inovatīvu pasākumu īstenošana publisko 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”

ties, ka var darīt savādāk, 
nekā esam pieraduši un 
vispār, kādēļ vajag jebkā-
das izmaiņas. Tagad par 
ikdienu ir kļuvusi sazinā-
šanās izmantojot mobilos 
telefonus, iepirkšanās bez-
skaidras naudas norēķinu 
sistēmā, sazināties vai kār-
tot finanšu darījumus inter-
netā. Tehnoloģijas attīstās 
un mums jābūt gataviem iet 
līdzi laikam, izmantot iespējas, nenobīties no 
izaicinājumiem. Īpaši svarīgi tas ir pašvaldībās 
strādājošiem speciālistiem, kuru galvenais 
uzdevums ir strādāt ar iedzīvotājiem, palīdzēt 
tiem risināt problēmas, nereti iedrošināt un ar 
savu darbu veicināt attīstību. Šis projekts ir 
domāts, lai mūsu pašvaldībā samazinātos si-
tuācijas, ka iedzīvotājam, kārtojot kādas lietas, 
jāstaigā no viena kabineta uz citu, vairākas rei-
zes jāstāsta par savu sāpi vai problēmu. Mūsu 
lielais mērķis ir vērsts uz klientorientētu domā-
šanu, kad speciālisti ikvienā pagasta pārvaldē 
vai administrācijā var palīdzēt iedzīvotājam ar 
profesionālu padomu un rīcību. Viena projekta 
ietvaros nav iespējams atrisināt visas aktuālās 
problēmas, bet jau tagad tiek daudz diskutēts, 
speciālisti izsaka savus viedokļus, iepazīstas 
ar citas pašvaldības pieredzi. Pakalpojumu 
uzlabošanas plāna izstrādei ir piesaistīti divi 
eksperti no Jēkabpils pilsētas pašvaldības, 
savukārt aptauja ir organizēta, lai izzinātu jūsu, 
tas ir, iedzīvotāju viedokli. Plānā būs skaidri 
definēti konkrēti uzdevumi par turpmāk da-
rāmajiem darbiem, lai pakalpojumu kvalitāte 

iedzīvotājiem uzlabotos. Projekta komandai 
ir pārliecība, ka mums vēl daudz jāstrādā, 
jāmācās, jāapgūst jauninājumus, lai mūsu 
iedzīvotājiem nodrošinātu efektīvu pakalpoju-
mu sniegšanas mehānismu, kurā visi posmi 
darbotos kā laba pulksteņa mehānisms. 

Plānotās darbinieku mācības uzsāksim 
27. oktobrī plkst. 10.00. Kalna pagasta pār-
valdes ēkā. Aicināti vidēji 3 – 4 speciālisti no 
katras pārvaldes. Nodarbības vadīs Kristīne 
Ozoliņa. Mācību laikā paaugstināsim savas 
vispārējās un profesionālās prasmes. Pare-
dzēts, ka mācības notiks visos pagastos, lai 
speciālisti labāk iepazītu savu novadu. Projek-
ta ietvaros, pielietojot jaunās tehnoloģijas, no-
drošināsim iespēju iedzīvotājiem video saziņas 
tīklā sazināties ar speciālistiem vai deputātiem. 
Ceru, ka projekta rezultāti dos pozitīvu efektu 
un visi šo piedāvāto iespēju uztvers kā izaici-
nājumu nevis apgrūtinājumu, jo mēs ne mirkli 
nedrīkstam apstāties savā tālākizglītībā. 

G. Dimitrijeva, 
projekta vadītāja 
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Par pieņemtajiem Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Saskaņošanas kārtība koku ciršanai 

ārpus meža zemes
Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā

Informējam, ka Jēkabpils novada dome 
2010. gada 22. jūlijā apstiprināja jaunus sais-
tošos noteikumus Nr. 19 „Saskaņošanas kārtī-
ba koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā”, kurus 2010. 
gada 23. septembrī precizēja atbilstoši Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
atzinumam.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža ze-
mes Jēkabpils novada administratīvajā terito-
rijā.

Turpmāk, ārpus meža zemes augošu 
koku ciršanas saskaņošanu Jēkabpils novada 
pašvaldības vārdā veiks un lēmumu pieņems 
attiecīgās Jēkabpils novada pašvaldības pa-
gasta pārvaldes vadītājs, kura pagasta terito-
rijā tiek plānota koku ciršana.

Pieņemtie saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā fiziskās vai juridiskās personas, 
kurām nepieciešams pašvaldības saskaņo-
jums koku ciršanai, iesniedz Jēkabpils novada 
pašvaldībai adresētu rakstisku iesniegumu, kā 

arī kārtību, kādā saņemtais iesniegums tiek iz-
skatīts un pieņemts lēmums par koku ciršanu 
ārpus meža zemes.

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

I. Tumanova,
 Jēkabpils novada pašvaldības

juriskonsulte   

 (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 22. jūlijā, prot. Nr. 
9, 21.§, precizēti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 23. septembrī, prot. 

Nr. 11, 20.§, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā)

Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā

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

 Ministru kabineta  2006. gada 29. augusta 
noteikumu 

Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota koku 
ciršana ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. 

2. Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanu Jēkab-
pils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vārdā veic un lēmumu 
pieņem attiecīgās Jēkabpils novada pašvaldības pagasta pārvaldes va-
dītājs (turpmāk – atbildīgā persona), kura pagasta teritorijā tiek plānota 
koku ciršana. 

3. Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk – Pieteicējs), kurām 
nepieciešams Pašvaldības saskaņojums koku ciršanai, iesniedz Jēkab-
pils novada pašvaldībai adresētu rakstisku iesniegumu (1. pielikums). 

4. Atbildīgā persona pirms lēmuma par atļauju koku ciršanai pie-
ņemšanas, veic koku apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamato-
tību un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Koku apsekoša-
nai nepieciešamības gadījumā atbildīgā persona pieaicina speciālistus 
attiecīgajā jomā.

5. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu atbildīgā persona 
nosaka sabiedriskās apspriešanas procedūras nepieciešamību.

6. Pieteicējs paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu publicē Jē-
kabpils novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils 
novada pašvaldības mājas lapā, kā arī novieto to informācijas stendā 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī, un attiecīgajā pagasta pārvaldē. Sabiedriskā apspriešana 
jāveic ne mazāk kā septiņas dienas.

7. Atbildīgās personas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada 
domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Avārijas kokus – ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska 
situāciju (nolūzuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu 
vai citādi bīstams koks) - atļauts cirst bez atbildīgās personas atļaujas, 
ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža vai pirms darbu 
veikšanas telefoniski informēta atbildīgā persona.

9. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts no-
vākt bez rakstiskas atļaujas, pēc darbu veikšanas informējot atbildīgo 
personu.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis 
un Darbi”.

 Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija 
saistošie noteikumi Nr. 19

1. pielikums

 Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 19 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai 

ārpus meža zemes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā”

IESNIEGUMS

Koku ciršanai ārpus meža zemes Jēkabpils novada 
pašvaldības teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums ________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. _______________________________
Dzīves vieta / Adrese ________________________________________
Telefons ___________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: _________________
___________________________________________________________

Pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds ______________________________________________
Dzīves vieta ___________________________ Telefons _____________

Pilnvaras Nr.___________ Izdošanas datums  ___________________
Izdevēja iestāde ____________________________________________

Koku ciršanas 
pamatojums:______________________________________________

Zemes gabala kadastra numurs Koku
 suga

Izcērtamo koku 
skaits gab.

Pievienoti dokumenti:
1. Zemes grāmatas kopija.
2. Zemes robežu plāna kopija.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
4. __________________________________________________

20__. gada ____ . ________________________

Iesniedzēja paraksts _____________________ 
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Ko slēpj un atklāj senais Slates sils?
Slate, kas mūsdienās atrodas Jēkabpils 

novada Rubenes pagastā, ir kultūrvēsturiski 
bagāta un nozīmīga teritorija Latvijā. Rubenes 
pagastā ir septiņi valsts aizsardzībā esoši ar-
heoloģijas pieminekļi, tostarp arī unikālais ar-
heoloģiskais komplekss – Slates sils. Slates 
sils, ap 3 x 2 km liels meža masīvs, ir lielākais 
agrā (1. – 4. gs.) un vidējā (5. – 9. gs.) dzelzs 
laikmeta uzkalniņu kapulauks Latvijā. 

Šovasar, pateicoties  Valsts kultūrkapi-
tāla fonda, Jēkabpils novada domes un AS 
„Latvijas Valsts meži” atbalstam, no 25. līdz 
30. jūnijam Jēkabpils novada Slatē notika 
kompleksi lauka pētījumi jeb ekspedīcija, 
kurā piedalījās pavisam 30 dalībnieki –  Latvi-
jas Kultūras akadēmijas un Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes studenti un pasniedzēji. 
Lauka pētījumus Slatē vadīja Latvijas Kultūras 
akadēmijas profesors, arheologs Juris Ur-
tāns, projektu īstenoja biedrība – starpnozaru 
mākslas grupa SERDE.

Ekspedīcijas laikā tika izzināts Slates 
daudzpusīgais kultūras mantojums, pierakstī-
tas vietējo iedzīvotāju mutvārdu liecības un 
dzīves stāsti, kā arī  teikas un nostāsti par 
Slates 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. Slates silā tika 
veikti arī arheoloģiski pētījumi, sijājot Ezerpur-
va apmetnes nostumto un sapostīto kultūrslāni 
un atrodot vairākas Slates senvēstures izpētei 
nozīmīgas liecības  – bezripas trauku lauskas, 

tīģeļu fragmentus, jēldzelzs gabalus, apme-
tumus. Atrastās liecības  raksturo šo arheolo-
ģijas pieminekli un ļauj to datēt ar m.ē. I g.t. 
sākumu un vidu.

Pateicoties Slates iedzīvotāju atsaucībai 
un sirsnībai, ekspedīcijas laikā tika iegūta vēr-
tīga un līdz šim nezināma informācija. Ekspe-
dīcijas dalībnieki vēlas dalīties jauniegūtajās 
zināšanās un vasaras iespaidos, tāpēc Jē-
kabpils novada iedzīvotāji un jo īpaši Slates 
ciema ļaudis tiek aicināti uz tikšanos – ek-
spedīcijas atskaites pasākumu sestdien, 6. 
novembrī plkst. 13.00 Slates pamatskolas 
Aktu zālē. Pasākuma laikā dalībnieki varēs 
uzzināt ne tikai par Slates sila arheoloģisko 
kompleksu un tā nozīmi Latvijas senvēsturē, 
bet arī to – kur Slatē atrodas Velna akmens un 
Dieva krēsls, kā Slates Ezerpurva apmetnes 

kultūrslānī atklāta jauna  zemes sēņu suga un 
vai Slates skolā tiešām spokojas?! 

Laipni aicināts ikviens liels un mazs no-
vadnieks!  

Sagatavoja Ieva Vītola, 
Slates ekspedīcijas dalībniece

Plašāka informācija (ievavitola@apollo.lv, 
t. 29144800)

Ābeļu pamatskola gatavojas savai 170. 
gadadienai.  Sakarā ar plašajiem celtniecības 
darbiem skolas teritorijā svinības tiek pārceltas 
uz nākošā gada maiju. Tika pieņemts lēmums 
rīkot vairākus etapus, sagaidot svinības. Pir-
majā etapā uz skolu tika aicināti bijušie skolas 
skolotāji. Pilnīga atsaucība bija no skolotājiem 
– pensionāriem. Uz pasākumu ieradās visi as-
toņi tuvumā dzīvojošie pensionētie skolotāji.

 Bijušos skolotājus sagaida atvasaras 
saulē mirdzošais skolas nams. Aktu zālē 
skan bērnu skandētā dziesma  „Dar man  tē-
vis pastaliņas...”. Aizkustina ne tikai dziesma, 
bet arī bagātais rudens ziedu klāsts, kuri gulst 
sirmo skolotāju rokās. Jāatceras arī aizsaulē 
aizgājušie kolēģi. Slīterānu kapsēta. Te atdu-
sas pirmais Ābeļu skolas pārzinis pēc pirmā 
pasaules kara. Rudens lapu zelts un noliktie 
ziedi rotā bijušā skolotāja atdusas vietu. Sir-
mās galvas noliecas arī pie nacionālo partizā-
nu pieminekļa.

Pēdējie cīnītāji krita pirms 60 gadiem  Viņu 
piemiņai pieminekli uzstādīja pirms 10 gadiem.

Saulē atmirdz daudzas sakoptas sētas un 
mūsu transports pietur pie Nagļu kapsētas.

Ziedi līgst uz skolotāju Reteļa, Beķera un 
Erdlāna kapu kopiņām. Klusuma mirklis arī pie  
leģionāru un represēto piemiņas ansambļa. 
Ābeļu kapsētā ziedi līgst uz astoņu bijušo kolē-
ģu atdusas vietām un tuvinieku kapiņiem..

Cildina bijušos skolotājus

Skolā sava laika stilā stundas vadīt uzdro-
šinās vadīt skolotāji Ausma Bērziņa un Arnolds 
Jakubovskis. Nākošajās stundās ar lielo gadu 
nastu esošajiem skolotājiem jāieņem skolnieku 
vietas solos. Datorzinībās stundu vada skolas 
direktors Juris Gaigals. Jā! Šajos 10 – 20 gados 
internets skolā iegājis kā ikdiena, bet mums tas 
ir kā pirmklasniekam algebra. Nākošajā stun-
dā jau iet veiksmīgāk. Mūzikas skolotāja Iveta 
Bērziņa  dziedāšanas stundā no mums izveido 
ansambli, kurš spējīgs pat koncertā  nodziedāt 

iemācīto dziesmu
Seko skolēnu koncerts, pagasta pār-

valdes apsveikumi. Seko dāsnas pusdienas 
kopā ar esošajiem skolas skolotājiem un at-
miņu kamola ritināšana. Veiksmīgi pavadīta 
diena. Paldies skolas kolektīvam par viesmī-
līgo uzņemšanu, ziediem, laipnību. Paldies 
pagasta pārvaldei par transportu, pusdienām 
un apsveikumiem.

 Arnolds Jakubovskis,
skolotājs – pensionārs  
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Rubenes  Kultūras nams sadarbībā ar 
bibliotēku  6. oktobra pēcpusdienā,  pēc lie-
lajiem vasaras darbiem aicināja kopā intere-
sentus uz pirmo interešu kopas „Gardēdis” te-
matisko pasākumu „Vasara manā burciņā”.  
Dalībnieces ieradās ar pašu gatavotiem krāju-
miem ziemai – dažādiem dārzeņu un sēņu sa-
lātiem, ievārījumiem. Degustējot un apmaino-
ties receptēm tika nolemts, ka turpmāk kopā 
sanākšana notiks reizi mēnesī. 

 Nākošajā sanākšanā  novembrī – salātu 
pēcpusdiena.

Aicinam pievienoties kopai „Gardēdis”.

Uzsākts jauns tematisko pasākumu cikls

Valdības nemākulīgās un nepārdomātās 
politikas dēļ notiek lauku mērķtiecīga iznīcinā-
šana. Tā arī notika ar Kalna pagasta Dubultu 
ciematu. Vispirms likvidēja feldšeru punktu, tad 
pasta nodaļu un pagājušajā gadā arī pamat-
skolu. Tas bija vissāpīgākais, jo tika likvidēts 
izglītības un kultūras centrs, kas savukārt veici-
nāja iedzīvotāju aizplūšanu no pagasta. 

Kad pirms gada notika teritoriālā reforma, 
mēs palikām novada nomale, kurā gandrīz 
nekā vairs nav, atskaitot bibliotēku, kultūras 
namu un veikalu un, protams, cilvēkus bez dar-
ba vai arī tādus, kuri katru rītu mēro vairāk kā 20 
km uz pilsētu. 

Un šinī, it kā jau bezcerīgajā situācijā, gan 
pagastā, gan novadā atradās cilvēki, kuriem 
nebija vienaldzīgs ciemata liktenis. Tā radās 
ideja dibināt biedrību un to realizēt uzņēmās  
Sandra Vecumniece.

Biedrības dibināšana 
2010. gada 15. aprīlī 8 enerģiski, apņēmī-

bas pilni darboties, Dubultu ciema Kalna pagas-
ta iedzīvotāji sanāca kopā, lai dibinātu biedrību, 
kuras galvenais mērķis būtu uzlabot pagasta 
ļaužu dzīves kvalitāti, celt  pašapziņu, saliedēt, 
kopt un popularizēt harmoniskas ģimenes. Lai 
iedzīvotāji varētu lepoties, ka viņi dzīvo Kalna 
pagastā, kur regulāri notiek dažādas kultūras 
un sporta aktivitātes, biedrības mērķis nodroši-
nāt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Biedrībai tika dots simbolisks nosaukums 
„Cerību logi”. Tika ievēlēts biedrības priekšsē-
dētājs – S. Vecumniece, vietnieks – D. Alande, 
kā arī valde – iepriekšminētie un vēl 2 biedri – 
D. Štāle un L. Verbicka. Biedrības sastāvā vēl 
ir A. Minkeviča,  I. Buculāne, G.Vecumnieks un 
A. Verbickis.

Tika izstrādāts biedrības pasākumu plāns 
ilgtermiņā, kā arī tuvākajiem mēnešiem.

Biedrības telpas atrodas Kalna pagasta 
kultūras namā.

Birzs sakopšanas talka
Cilvēka dzīvē liela nozīme ir videi, kurā viņš 

dzīvo un pavada brīvo laiku, tāpēc 26. jūnijā 
biedrība organizēja vērienīgu talku, lai sakoptu 
birzi pie kultūras nama. 

Piedalījās gan biedrības biedri, gan pa-
gasta iedzīvotāji ar saviem darbarīkiem, zāģiem 
un zāles pļāvējiem.

Vēl ir daudz darba un ieceru. Cerot uz ie-
dzīvotāju atbalstu, gribam izveidot atpūtas un 
rotaļu parku Dubultu ciemā.

Ģimeņu diena
Tā kā biedrības galvenais darbības mērķis 

ir ģimene – stipra, veselīga un draudzīga, tad 
pašā vasaras viducī – 24. jūlijā kultūras namā 
un pie kultūras nama norisinājās pasākums 
„Ģimeņu diena” . 

Pirms pasākuma ģimenes tika aicinātas 
veidot ziedu paklājus. Paldies tām ģimenēm, 
kas atbalstīja un ziedu paklāji priecēja pasāku-
ma apmeklētājus.

Ģimenes jauki un aktīvi, pēc izvēles, varē-
ja piedalīties gan sporta spēlēs, gan izmēģināt 
roku radošajās darbnīcās – aušanā, brošu ga-
tavošanā, kokapstrādē. Patīkamu svētku no-
skaņu radīja K. Antesa dziedātās dziesmas. 

Pasākums noslēdzās ar ugunskura iedeg-
šanu, apbalvošanu un kopīgu mielastu.

Soli pa solim pretī „Cerību logiem”

Ziedu svētki Leimaņos
Biedrības biedri piedalījās Ziedu svētkos 

Leimaņos. Izveidoja šā gada simbolu, tīģeri – 
bez rūciena, bet ar pamatīgu kampienu...

Rudens noskaņās
Kad rudens raža krājas apcirkņos un daba 

vēl steidz uzziedēt viskrāšņākajās krāsās, bied-
rība  25. septembrī pulcināja pagasta iedzīvotā-
jus uz groziņvakaru „Rudens noskaņās...”. Pa-
sākuma galvenais mērķis bija apvienot dažādu 
gadagājumu cilvēkus, dodot viņiem iespēju 
izstādīt un reklamēt savu vaļasprieku. Jāatzīst, 
ka izstāde bija ļoti gaumīga, interesanta un 
daudzveidīga.

 Īpašs paldies jāsaka I. Buculānei un L. 
Verbickai par pavārmākslu, Anitai un Laurai 
Minkevičām un  Z. Kellertei par skaistajiem 
tamborējumiem, Ievai Radiņai par zīmējumiem, 
gleznojumiem un izšuvumiem, Z. Buķei par 
adījumiem, Z. Dzeguzei par izšuvumiem, Guni-
tai un Dacei Štālēm par adījumiem, tamborē-
jumiem, izšuvumiem, darbiem pērļošanas  un 
dekupāžas tehnikā. 

S. Vecumniece biedrības vārdā pateicās 
visiem tiem  cilvēkiem, kuri veicinājuši, atbals-
tījuši un darbojušies biedrības labā – A. Ru-
žam, P. Grandānei, V. Buculānam, A. Lapiņai, 
S. Jostsonei.

Liels paldies arī Kalna pagasta pārvaldnie-
cei M. Cankalei par telpām un mēbelēm bied-
rībai.

Biedrība ir organizācija, kurai  īpaši svarīgs 
un nozīmīgs ir sponsoru atbalsts, tāpēc vislielā-
kais paldies mūsu sponsoriem:

Štālu ģimenei, z/s „Lazdiņas”,
A. Līcim, SIA „Alko”,
J. Mister-Mistrim, z/s „Straumītes”,
V. Grandānam, z/s „Jaunvietas”,
A. Alandam, z/s „Madaras”,
Gaidu ģimenei, z/s „Krasti”,
Lindes ģimenei, z/s „Strautiņi”,
V. Buculānam, z/s „Osīši” un 
personīgi Aivaram Verbickim.
Vakara gaitā klātesošos priecēja sieviešu 

ansamblis „Variācija”  no Dunavas,  biedrības  
dalībnieku iestudētā komēdijluga „Čaukste-
nes”, kā arī Gundara jestrā deju mūzika.

Tagad
Paredzēts, ka turpmāk biedrība „Cerību 

logi” darbosies vienu reizi nedēļā,  trešdienās, 
piedāvājot pagasta iedzīvotājiem dažādas spor-
ta aktivitātes un darboties radoši. Par nodarbību 
norisi informēsim atsevišķi ziņojumu vietās.

Jebkurš šejienes iedzīvotājs var  izteikt sa-
vas vēlmes un intereses, veidot visdažādākās 
radošās nodarbības. Iespēju robežās centīsi-
mies atbalstīt un realizēt šīs vēlmes.

Cerot uz aktīvu un interesantu 
sadarbību, jūsu „Cerību logi”
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Sākoties jaunajai darba sezonai kultūras 
namos sarosījušies amatierkolektīvi un inte-
rešu kopas radošai darbībai. Apkopojot visus 
septiņus pagastus, mūsu novadā darbojas 34 
kolektīvi iesaistot 365 dalībniekus. 

Mūsu mērķis ir nodrošināt nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un Dzies-
mu svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt 
pieejamību amatiermākslai un iedzīvotāju ra-
došai brīvā laika pavadīšanai, saglabāt tautas 
tradīcijās sakņotas prasmes un tautas mākslas 
daudzveidību, rosināt māksliniecisko jaunradi 
un atbalstīt kultūrvides attīstību Jēkabpils no-
vadā. Uzturēt tautas mākslas kolektīvu māks-
liniecisko līmeni.

Aicinam jaunus dalībniekus mūsu kolek-
tīvos.   

Ābeļu pagasts
1. Dramatiskais kolektīvs, vad. Pēteris Draņe-
vičs   
2. Jauktais vokālais ansamblis, vad. Rita Se-
meiko
3. Senioru klubs „Ābeļzieds”, vad. Maija Mieze          
4. Vīru ansamblis „Virši”, vad. Romāns Ķilbic-
kis 
Dignājas pagasts

1. Dramatiskais kolektīvs „Dignāja”, vad. Anita 
Grosa                                  
2. Folkloras kopa „Dignojīši”, vad. Aīda Bikau-
niece                                       
3. Jauktais  vokālais ansamblis „Madaras”,                 
vad. Aīda Bikauniece    

Dunavas pagasts
1. Sieviešu vokālais ansamblis „Variācija”,                
vad. Laine Zeile           
2. Vid. paaudzes deju kolektīvs „Luste”,                    
vad. Anita Ozoliņa       
3.  Rokdarbnieču interešu kopa, vad. Anita 
Ozoliņa                                            

Kalna pagasts
1. Dramatiskais kolektīvs, vad. Sandra Vecum-
niece 
2. Līnijdeju grupa,  vad. Elita Kalnieša                                                                
3. Sieviešu vokālais ansamblis,                                   
vad. Gundars Vecumnieks 

Leimaņu pagasts
1. Dziedoši radošā grupa, vad. Anika Miglāne                                          

Rubenes pagasts
1. Vid.paaudzes deju kolektīvs „Rasa”,                     
vad. Inta Tomāne             

Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi

oktobrī
Zasas pagastā k. n.

 
23. oktobrī plkst.15.00 Latvijas 
šlāgeraptaujas 2010 laureāts Kaspars 
Antess sirsnīgā koncertprogrammā 
„Neskaties atpakaļ” Koncertā piedalās 
virtuozais pianists Anatolijs Livča 
(notiek biļešu iepriekšpārdošana vai 
pieteikt pa tel. 20371520) 
29. oktobrī plkst. 19.00 pasākums 
„Atnāc ar savu dziesmu”. Koncertā 
piedalās dziedātājs Ēriks Gruzniņš 
Pēc koncerta balle

Leimaņu pagastā
23. oktobrī  Mežgales kultūras namā 
plkst.  19.00 Aknīstes amatierteātra 
komēdija Monika Zīle  „Sunītis un viņa 
kauliņš”
No Leimaņiem plkst. 18.30 kursēs 
autobuss.
plkst. 22.00 Ballīte 
„Rudentiņš ir sācies” 
spēlē grupa „Daugavieši”

Rubenes pagastā
22. oktobrī plkst. 19.00 grupas „Baltie 
lāči”un Andra Baltača muzikāla teātra 
koncerts „Tā kā tā”
Biļešu rezervēšana (m. t. 26478498)  
un iepriekšpārdošana kultūras namā.
22.oktobrī plkst. 22.00 
Diskotēka jauniešiem. Dj. Kaspars

Rubenes pagasta bibliotēkā 
no 11. oktobra līdz 11. novembrim 
apskatāma Benitas Pavlovskas kolek-
cija „Mani taureņi”

Ābeļu pagastā
15. oktobrī Pašdarbības kolektīvu 
sezonas atklāšana. Kolektīvu saiets
16.oktobrī Svecīšu vakari Ābeļu 
kapsētās

Dignājas pagastā
23. oktobrī plkst.19.00 
Dignājas pamatskolas zālē
„Maizes un ražas svētki” (izstāde, 
koncerts, balle) Izstādē – mājražotāju 
pārtika un mājamatnieku ražojumi

Jauno darba sezonu uzsākot
2. Siev. vokālais ansamblis „Kantilēna”,                   
vad. Sandra Radiņa        
3. Jauktais vokālais ansamblis „Āre”,                       
vad. Sandra Radiņa        
4. Bērnu voālais ansamblis „Puķuzirņi”,                    
vad. Sandra Radiņa        
5. Bērnu teātra pulciņš „Dadzīši”, vad. Ilona 
Kantāne                                     
6. Senioru dāmu deju kopa „Draiskās Peoni-
jas”, vad. Ināra Rudeviča        
7. Folkloras kopa „Kāre”, vad. Ināra Rudeviča                                                  
8. Sporta pulciņš, vad. Juris Rubiķis                                                                  
9. Lietišķās mākslas pulciņš (aušana), vad. 
Anita Vērdiņa                                
10. Interešu kopa „Gardēdis”, vad. Inta To-
māne                                                  

Zasas pagasts
1. Bērnu popgrupa „Smaidiņš”, vad. Anita 
Ķikute                                            
2. Bērnu deju kolektīvs, vad. Daiga Geidāne                                                   
3. Sieviešu vokālais ansamblis, vad. Iveta 
Bērziņa                                           
4. Jauniešu deju kolektīvs „Solis”, vad. Daiga 
Geidāne                                    
5. Dramatiskais kolektīvs, vad. Inārs Baltma-
nis                                                 
6. Bērnu dramatiskais kolektīvs, vad. Gints 
Audzītis                                        

Aicinam novada iedzīvotājus izteikt 
savas vēlmes un priekšlikumus, ko Jūs vē-
lētos savā pagastā vai novadā kopumā. Nā-
ciet, zvaniet vai rakstiet. Uzklausīsim Jūsu 
priekšlikumus un idejas.
Ābeļu pagasts –     Svetlana Koriņeva – 
28316164; e-pasts: svetiks12@inbox.lv
Dignājas pagasts – Ivars Bērziņš – 
26747164; e-pasts: ivars.berzins22@inbox.lv
Dunavas pagasts – Anita Ozoliņa – 
29726110; e-pasts: dunavasKN@inbox.lv
Kalna pagasts –  Gundars Vecumnieks – 
29717886; e-pasts: Gundars.v@inbox.lv
Leimaņu pagasts – Inita Poriete – 25945299; 
e-pasts: initaporiete@inbox.lv
Rubenes pagasts – Inta Tomāne – 
26478498; e-pasts: intaa2@inbox.lv
Zasas pagasts – Anita Ķikute – 20371520; 
e-pasts: anitazasa@inbox.lv

    Inta Tomāne,
Jēkabpils novada pasākumu koordinatore                

12. novembrī Rubenes kultūras namā 
viesosies Daugavpils teātris ar mūsdienī-
gu, muzikālu komēdiju „Klepernīku pogasta 
zvaigzne”.

Komēdijas autorei Kristīnei Jokstei šī ir de-
bija dramaturģijas laukā. Visus izrādes tēlus un 
notikumus jaunā autore noskatījusi Latgalē, Prei-
ļu apkārtnē. Izrādes varoņi Miļa, Viļa, Jezups, 
Pīters, Stasis, Broņa un Loreta dosies cīņā ar 
šābrīža situāciju Latgales laukos, lai aizstāvētu 
savu ciemu un tur atlikušos ļaudis, respektīvi, 
lai Latgalē nekļūtu vēl par vienu vietu vairāk, par 
kuru teiktu – „šeit reiz bija”. Izrādē skatītājiem 
būs iespēja dzirdēt labu latgaliešu valodu, spē-
lēs un dziedās grupa „Patrioti.lg”. 

„Klepernīku pogasta zvaigzne” Rubeņos
„Izrāde būs kā sava veida iespēja paska-

tīties uz sevi no malas”, uzskata režisors Ha-
rijs Petrockis. Viņš arī norāda, ka tiesības tikt 
iestudētai luga ieguva, uzvarot konkursā par 
labāko lugu latgaliešu valodā. Konkursa žūrijas 
lēmums bijis vienbalsīgs.

Izrādē darbosies Daugavpils teātra latvie-
šu trupas aktieri Alda Krastiņa, Ivars Brakovskis, 
Karīna Lučiņina, Māris Korsietis, Kristīne Vain-
šteina, Ritvars Gailums un Līga Korlaša. Izrādes 
scenogrāfs ir Ivo Folkmanis, kostīmu mākslinie-
ce – Nataļja Marinoha, horeogrāfe Jeļena Pas-
ternaka, komponists – Artūrs Uškāns.

Biļešu iepriekšpārdošana Rubenes kultū-
ras namā no 1. novembra.
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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.

Neliec mani māmuliņa
Bez ziediņa šūpulī,
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudru padomiņu!
  /Latv. t. dz./

Priecājamies kopā ar 
Ivetu Lingbērziņu un Aināru 

Cielavu Dignājas pagastā ar meitiņas 
Lindas piedzimšanu 29. septembrī!

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

audzinot!
Jēkabpils novada pašvaldība

Rūgta asara pār vaigu norit,
Rokas ceļas smilšu sauju sviest.
Nekas nav atgriežams ne rīt, ne parīt,
Tik izturēt un nesalūzt, un paciest.

Pieminēsim Mūžībā 
aizgājušos Jēkabpils 
novada iedzīvotājus:

Velta Iraide Zasas pagastā 
(13.09.1928. – 08.09.2010.)
Vilnis Zariņš Ābeļu pagastā 
(25.09.1966. – 04.09.2010.)

Juris Ostrovskis Rubenes pagastā 
(14.02.1927. – 13.09.2010.)

Maira Rudzīte Ābeļu pagastā 
(10.09.1970. – 18.09.2010.)

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Ceturtdien, 28. oktobrī, pl. 11.00 
Dunavas pamatskolā notiks 

Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros 
izveidoto mācību telpu 

atklāšanas svētki
Laipni aicināti visi interesenti! 

JēKABPILS NOVADA BIEDRĪBĀM!

Trešdien, 27. oktobrī pl. 14.00 

Dignājas pamatskolā aicinām uz 
kopīgu darba, atpūtas un kopā 

būšanas semināru 
Jēkabpils novada biedrības un idejām bagātus 

cilvēkus

Semināra programmā:
1. Par biedrību, sabiedrības un pašvaldības 

sadarbību  mūžizglītības jomā stāstīs no-
vada projektu speciāliste Gunta Dimitri-
jeva;

2. Par projektu iespējām, kas biedrībām 
būtu jāizmanto, projektu sagatavošanu 
Sabiedrības Integrācijas fonda konkur-
siem un atskaišu iesniegšanas noteiku-
miem – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Jātniece.

3. Diskusijas, pieredzes apmaiņa, nākotnes 
plāni – pie kafijas tases.

Ļoti gaidīsim vairākus pārstāvjus no 
katras biedrības, kā arī tos iedzīvotājus, 
kuri biedrību darbā vēl nav iesaistījušies. 

Lūgums – līdzi ņemt „groziņu”.

Jautājumi un ierosinājumi: 
Ieva Jātniece – t. 26167960 

Ar 1. novembri 
Rubenes k. n.
sāk darboties 

lietišķās mākslas 
(aušanas) pulciņš
Vadītāja – Anita Vērdiņa.

Materiāli iegādāti biedrības „Saime” 
projekta ietvaros, ko atbalsta Jēkabpils 

novada pašvaldība.
Lūdzam pieteikties dalībniekus Rubenes 
kultūras namā vai pa tālr. 65228195 (Inta)

Biedrība „Ūdenszīmes” 

aicina uz zīda apgleznošanas 
nodarbībām

Rubenes pamatskolā 
18., 22., 25. un 28. oktobrī pl. 15.00. 

Nepieciešams:
Zīda vai šifona audums apgleznošanai;
Koka rāmītis auduma nostiepšanai;
Sagatavota skice.
Krāsas būs iegādātas visiem kopīgi.

Pieteikties un jautājumus uzdot lūdzam 
Sandai Kuklei, t. 28675134

 2010. gada 10. novembrī
Ābeļu pagastā

 Lāčplēša dienai veltītais 
skrējiens

Plkst. 14.30 novada skolēniem 1995. 
gada dzimušajiem un jaunākiem.

Plkst. 18.00 visiem interesentiem lāpu 
un prožektoru gaismā.

Jūs visus gaida piemiņas diploms. 
Labākie saņems kausus, medaļas un 

pārsteiguma balviņas.

Gaidām! Gaidām! Gaidām! 

Arnolds Jakubovskis
/sac. galvenais tiesnesis/

Slates skolā 6. novembrī plkst. 13.00 

Tikšanās ar Slates ekspedīcijas 
dalībniekiem

Atkalsatikšanās, vasaras ekspedīcijas 
piedzīvojumi, arheologa Jura Urtāna 

stāsts par Slates sila arheoloģiju 
un folkloru. 

Laipni aicināts ikviens!
Plašāka informācija – Ieva Vītola 
(29144800, ievavitola@apollo.lv)

Zasas kultūras nama darbinieki rīko 
koncertu – konkursu 

„Atnāc ar savu dziesmu 
un nesaki, ka tev ir bail”

Šogad dziedātāji un viņu līdzi jutē-
ji, kā arī visi interesenti aicināti pulcēties 
Zasā 29. oktobrī. 

Ar šādu nosaukumu pasākums no-
tiks devīto reizi, bet pirmsākumi meklēja-
mi deviņdesmito gadu sākumā, laikā, kad 
Latvijā ar savu kustību „Dziesma manai 
paaudzei” sāk darboties Andris Freiden-
felds.  Jau no pirmajiem gadiem populari-
tātes ziņā tas ir viens no apmeklētākajiem 
muzikālajiem notikumiem Zasas kultūras 
namā. Katru gadu koncerta apmeklētāji ie-
pazīst kādu jaunu dziedātāju, un protams  
ir priecīgi par iepriekšējo gadu  dalībnieku 
piedalīšanos. Neizsīkstošais dziedātāju un 
klausītāju skaits noteikti ir apliecinājums 
tam, ka šādi dziedāšanas svētki mūsu cil-
vēkiem ir vajadzīgi.

Mēs, pasākuma organizatori, aicinām 
jebkuru piepildīt savus pārdrošākos sap-
ņus, jebkurš, kuram ir griba un vēlēšanās, 
var mainīt savu dzīvi un paveikt ko tādu, 
par ko iepriekš ir tikai sapņots, piemēram, 
dziedāt uz skatuves un justies, kā īstai es-
trādes zvaigznei. Vai nav intriģējošs piedā-
vājums?

Koncertam var pieteikties jebkura ve-
cuma drosmīgie, kuri vēlas apliecināt vai 
atklāt savu talantu uz skatuves, dziedot 
savas iemīļotās dziesmas. Pieteikumus 
gaidām līdz 25. oktobrim personīgi kultū-
ras namā, vai pa tālr. 28315265, 20371520.

Kas zina, varbūt kādam šis koncerts 
var kļūt par pirmo pakāpienu lielajai estrā-
dei!

Gaidīsim ne tikai Jēkabpils novada ie-
dzīvotājus. Uz sadziedāšanos Zasā!

Zasas kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītājs Gints Audzītis


