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šanai Ls 2736, izmaksātā GMI un dzī-
vokļa pabalsta kompensācija Ls 38910. 
Transferta ieņēmumi projektu īstenošanai: 
projekts „Kalna pagasta kultūras nama 
vienkāršotā rekonstrukcija” – Ls 23051, 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas apstāk-
ļos” – Ls 2786, „Būvinženiera piesaiste 
Jēkabpils novada pašvaldībā” Ls 3726, 
„Velo-gājēju celiņa izbūve Rubenes pa-
gastā” – Ls 58578, „Algotie sabiedriskie 
darbi” – Ls 24750, „Slitumnīcefektu gāzu 
emisiju samazināšana Zasas pagasta Za-
sas ciema ielu un ceļu apgaismošanā” 
Ls 25908, „Slitumnīcefektu gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils novada pašval-
dības ēkās – Rubeņu pirmskolas mācību 
iestādē un Zasas Pagasta administratīvajā 
ēkā” Ls 98918. 

Transferta maksājumu ieņēmumi no 
citām pašvaldībām par bērniem, kuri ap-
meklē novada izglītības iestādes Ls 36000 
un par Izglītības un kultūras pārvaldes 
sniegtajiem pakalpojumiem Ls 35457.

IZDEVUMI Jēkabpils novada paš-
valdības konsolidētā budžetā 2012. gadā 
plānoti Ls  3036567, kas ir par Ls 504898 
mazāk kā 2011. gadā.

No kopējiem  izdevumiem uzturē-
šanai plānoti Ls 2486547 (81,9%), izde-
vumi kapitālajiem izdevumiem plānoti Ls 
550020 (18,1%).

Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistrācijas budžetā plānoti Ls 866940, fi -
nanšu un ekanomikas nodaļai Ls 2011649, 
pagastu pārvaldēm: Ābeļi – Ls 310600, 
Dignāja – Ls 223371, Dunava – Ls 254837, 
Kalna – Ls 114532, Leimaņi – Ls 236425, 
Rubene – Ls 326909, Zasa – Ls 480217. 
Budžeta konsolidācija (izslēgti savstarpē-
jie darījumi) veikta par Ls 1788913.

Izdevumi sadalīti atbilstoši pašvaldī-
bas  budžetu funkcionālajām kategorijām.

Aizdevumu atmaksai 2012. gada bu-
džetā ieplānoti Ls 159118.

Par Speciālo budžetu 2012. gadā.
IEŅĒMUMI kopā speciālā budžetā 

plānoti Ls 98150.
Mērķdotācija autoceļu (ielu) fonda 
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Jēkabpils novada pašvaldības 
budžets 2012. gadam

Apstiprināja pašvaldības pamatbu-
džetu 2012. gadam” (lēmums Nr. 81 §) un 
saistošos noteikumus Nr. 5, „Par Jēkab-
pils novada pašvaldības speciālo budžetu 
2012. gadam” (lēmums Nr. 82. §)

IEŅĒMUMI Jēkabpils novada paš-
valdības 2012. gada konsolidētā budžetā  
plānoti Ls 2701885 , kas ir par Ls 800 804 
mazāk kā 2011.gadā.

Plānotie ieņēmumi pagastu pār-
valdēm: Ābeļi – Ls 306816; Dignāja – 
231119, Dunava – Ls 185196, Kalna – Ls 
102 146, Leimaņi – Ls 201425, Rubene – 
Ls 305187, Zasa – Ls 468900, Administrā-
cija – Ls 792792, Finanšu un ekanomikas 
nodaļa – Ls 1897217.

Pašvaldības budžeta izdevumu fi nan-
sēšanai iekļauts budžeta līdzekļu atlikums 
Ls 666212, kas kopā sastāda Ls 3368047 
fi nanšu resursu.

Nesadalīto līdzekļu atlikums uz gada 
beigām plānots Ls 172412. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus  
40,5% sastāda nodokļu ieņēmumi Ls 
1095089, tai skaitā iedzīvotājum ienāku-
mu nodoklis  Ls 904659 – 82,6% no no-
dokļu ieņemumiem un 33,5% no ieņēmu-
mu kopējā apjoma. Nekustamā īpašuma 
nodoklis plānots Ls 190430 (ieņēmumos 
sastāda 7%), tai skaitā  par zemi – Ls 
178608, par ēkām – Ls 5536, par mājokli 
– Ls 6286. 

Nenodokļu ieņēmumi kopā Ls 
113826. Lielākie ieņēmumi plānoti no īpa-
šumu pārdošanas – Ls 50836 grants, Ls 
800 zeme, Ls 44000 meža cirsmas. Mak-
sas pakalpojumos plānoti ieņēmumi par 
nomu, īri, komunālajiem pakalpojumiem, 
biļešu realizacija u.c. kopā Ls 196325.

Plānotie transferta maksājumi no 
valsts budžeta un citām pašvaldībām plā-
noti Ls 1296645. Šo ieņēmumu lielāko 
daļu sastāda dotācija no pašvaldību izlī-
dzināšanas fonda Ls 634258, valsts mērķ-
dotācija pedagogu algām valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
vispārējai un vidējai izglītībai Ls 267968, 
pedagogu algām  piecgadīgo un sešgadī-
go apmācībai Ls 13032, interešu izglītībai 
Ls 9767, dotācija pirmklasnieku ēdinā-

Februāra mēneša 
komiteju un domes 
sēdes Jēkabpils 
novadā iezīmējas ar 
svarīga dokumenta – 
2012. gada budžeta 
apstiprināšanu
Novada Domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis budžetu 
raksturo:
„Apstiprinātais 2012. gada 
budžets ir sastādīts,  reāli 
plānojot ieņēmumus un 
izdevumus. Pateicoties tam, 
ka 2011. gadā tika pārsniegta 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
prognoze, kā arī taupīgai 
līdzekļu izmantošanai, 
iepriekšējā gada atlikums 
ļauj novirzīt līdzekļus 
novada investīciju projektiem 
un kapitālieguldījumiem 
pašvaldības iestāžu renovācijā. 
Šā gada prioritātes ir 
izglītības iestāžu telpu remonts 
un aprīkojuma iegāde, 
komunālās saimniecības un 
apkārtējās vides attīstības 
projekti. Salīdzinot ar 2011. 
gadu, mazāk līdzekļu ir ceļu 
uzturēšanai, taču domāju, ka, 
taupīgi saimniekojot, varēsim 
nodrošināt pašavaldības 
iestāžu darbību, veselības un 
sociālās aprūpes pakalpojumus 
iedzīvotājiem, kā arī saglabāt 
kultūras un sporta tradīcijas.”

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Vēl līdz 10. martam aicinām pieteikt dalību divos konkursos

ieņēmumi 2012. gadā Ls 93013, kas 
ir par Ls 24862  mazāk kā 2011. gadā. 
Ieņēmumi no nodokļiem kopā plānoti 
Ls 5137. Izdevumu finasēšanā iekļauts 
speciālā budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigām – Ls 54789. 

IZDEVUMI autoceļu uzturēšanai 
un kapitālajiem izdevumiem plānoti Ls 
136932, ko plānots izlietot sekojoši: 
pakalpojumu apmaksai par ceļu uztu-
rēšanu Ls 103220, ceļa zīmju iegādei, 
uzstādīšanai Ls 3000, nodevu nomaksai 

par ielu un ceļu kadastra izziņām Ls 712, 
pamatlīdzekļu iegādei Ls 10000, projekta 
„Slitumnīcefektu gāzu emisiju samazinā-
šana Zasas pagasta Zasas ciema ielu un 
ceļu apgaismošanā” līdzfinansēšanai Ls 
20000. Izdevumu  finansēšanai ieplānots 
ceļu fonda  atlikums uz  2011. gada bei-
gām Ls 43919.

Apkārtējās vides uzlabošanai un aiz-
sardzībai plānoti Ls 10204.

Speciālajā budžetā  plānots līdzekļu 
atlikums uz gada beigām Ls 5803.

Ziedojumi un dāvinājumi.
Ziedojumiem un dāvinājumiem ie-

ņēmumi un atlikums uz gada beigām 
nav plānoti. Atlikums uz pārskata gada 
sākumu sastāda Ls 1328, kurus plānots 
izlietot sekojoši: A. Grīna piemiņas vietas 
labiekārtošanai Ls 500, dažādiem kultūras 
pasākumiem Ls 328, sociālā rakstura pa-
sākumiem Ls 500. 

Finanšu un ekanomikas 
nodaļas vadītāja A. Raginska  

Jautājām arī novada deputātiem:
Intra Kurme – Uzskatu, ka pieejamā 

finansējuma ietvaros budžets ir optimāls, 
sabalansēts. Pozitīvi ir tas, ka no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem plānoti remontdar-
bi. Tāpat – lielāka summa paredzēta bied-
rību projektu līdzfinansējumam, un tas ļauj 
piesaistīt papildus naudas līdzekļus tieši 
sabiedriskajām aktivitātēm. 

Dzidra Jakovicka – Visu par 2012. 
gada budžetu izrunājām 9. februārī ap-
vienotajā komiteju sēdē. Sēde ilga piecas 
stundas un tur arī deputāti izteica savas 
domas par budžetu. 16. februārī domes 
sēdē budžets tika pieņemts un deputāti 
par to nobalsoja.

 Vairāk neko nevaru komentēt, jo uz-
skatu, ka naudas ir tik, cik ir... 

Aivars Vanags – Budžetu vērtēju po-
zitīvi. Tagad galvenais ir sekot, lai to varētu 
īstenot sasakaņā ar plānoto, lai plānoto 
ienākumu prognoze piepildītos. 

Aldis Jasis – Vienmēr jau var gribēt 
labāk. Taču – budžets ir nopietni sagata-
vots, to ir paveikuši zinoši speciālisti, uzti-
cos viņu viedoklim.

Anita Lemaka – Kopumā budžetu 
vērtēju pozitīvi, jo tiek nodrošināta visu 
novada pagastu vienmērīga attīstība. Pār-
domas rodas, papētot vairāk tieši admi-
nistratīvās izmaksas, kas sastāda 13,2% 
no izdevumiem. Tas ir vairāk nekā kultūrai 
11,3% un sociālo pakalpojumu nodrošinā-
šanai 9,6% atvēlētie līdzekļi. Bez tam dau-

Kā vērtējat 2012. gada budžetu? 
dzu novada administrācijas speciālistu 
– teritorijas attīstības, īpašumu apsaimnie-
košanas un citu speciālistu uzturēšanas iz-
devumi ir sadalīti pa funkcionālajām kate-
gorijām, līdz ar to faktiskās administratīvās 
izmaksas ir daudz lielākas. No tā var se-
cināt, ka administratīvi teritoriālā reforma 
nav devusi rezultātus līdzekļu ekonomijā. 
Arī dažādās pagastu pārvaldēs ir atšķirīgi 
administratīvie izdevumi, kas svārstās no 
7% līdz 22%, pie tam, vislielākie tie ir  pa-
gastos ar mazāko iedzīvotāju skaitu. Vēl 
gribētu atzīmēt to, ka salīdzinoši ļoti zems 
ir kultūras darbinieku atalgojums, ko turp-
māk vajadzētu paaugstināt.    

Gints Audzītis – Nobalsoju „par”, 
un tas taču apliecina, ka budžetu vērtēju 
pozitīvi. Jāatzīst, ka ir samērā sarežģīti to 
izprast, jo pagastu pārvaldēm nav vieno-
tas pieejas izdevumu plānošanā – tie tiek 
iekļauti dažādās sadaļās, kas rada jautāju-
mus. No otras puses – neesmu dzirdējis, 
ka kāds sirsnīgi aizstāvētu kādu konkrētu 
budžeta pozīciju, pamatojot, kādēļ tieši tik 
lieli izdevumi ir nepieciešami.   

Edmunds Erdlāns – Paļaujos uz spe-
ciālistu viedokli; domāju, ka pieejamie fi-
nanšu līdzekļi ir izmantoti optimāli. 

Inga Martinova – Budžets ir izdevies, 
pārvaldes ļoti labi sakārtojušas savus ie-
ņēmumus un izdevumus. Līdzsvarots bu-
džets, protams, pieejamā finansējuma ie-
tvaros. Uzkatu, ka nevienam nav nodarīts 
pāri, tāpat – nav nepamatotu tēriņu. 

Māris Urbāns – Domāju, ka budžets 
ir loģiski sagatavots pieejamo  līdzekļu ie-
tvaros. Ja jāvērtē, kam vairāk, kam mazāk, 
tad tomēr jāatzīmē, ka administrācijas iz-
devumi ir lieli,  mazāk naudas paliek reāla-
jiem  darbiem un sociālajai sfērai. 

Anda Svarāne – Kopumā budžetu 
vērtēju pozitīvi. Taču – kultūrai paredzētie 
līdzekļi varētu būt gan lielākā apjomā, gan 
pārdomātāk sadalīti. Uzskatu, ka kultūras 
sfēras budžets vispirms būtu jāapspriež 
Kultūras un izglītības konsultatīvajā pado-
mē, tad mēs varētu izvērtēt padarīto un no 
budžeta līdzekļiem vairāk pastimulēt tos, 
kas strādājuši veiksmīgāk, profesionālāk. 

Ilgvars Prodišķis – Lai paustu pa-
matotu viedokli, man būtu nepieciešams 
analizēt katru budžeta pozīciju un izsekot 
tās izlietojumam. Šobrīd nevaru apstrīdēt 
profesionāļu darbu, apgalvojot,  ka bu-
džets ir labs vai slikts, jo nevēlos izteikties 
nepārdomāti. 

Uldis Auzāns – Ar budžetu problēmu 
nav, naudas pietiek, esam strādājuši eko-
nomiski un pārdomāti. Ja kaut ko vēlētos 
atzīmēt, tad tomēr sportam paredzētie fi-
nanšu līdzekļi nav samērojami ar kultūras 
vajadzībām piešķirtajiem. Sportā iesaistās 
ļoti daudz cilvēku, un – tie ir jaunieši. Kul-
tūrā un pašdarbībā tomēr vairāk ir vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju. Tātad – ja vēla-
mies vairāk atbalstīt mūsu jaunatni, spor-
ta pasākumiem paredzētais finansējums 
būtu jāpalielina. 

Erudīcijas konkursā Jēkabpils 
novada jauniešiem „Pasaule, kas tevi 
gaida” 

Ja esi vecumā no 16 līdz 22 ga-
diem un dzīvo vai mācies Jēkabpils 
novadā, kā arī – vēlies papildināt un 
pārbaudīt savas zināšanas un iegūt 
vērtīgas balvas, piesakies!

Konkursa tēmas – ģeogrāfija, eko-
nomika, politika. Konkursa pirmā darba 
grupa notiks jau 17. martā plkst. 11.00 

Ābeļu pagasta pārvaldē.
Ar pilnu konkursa nolikuma tekstu 

var iepazīties novada mājaslapā – www. 
jekabpilsnovads.lv 

Pieteikumu par dalību lūdzam nosū-
tīt uz e-pastu: ieva.jatniece@gmail.com 

Tāpat līdz 10. martam var iesniegt 
savus priekšlikumus Ideju un skiču 
konkursam par Kaldabruņas ciemata 
centra labiekārtošanu. Šīs idejas ie-

sniedzamas vai nu personīgi Kaldabru-
ņas skolā, vai arī uz e-pastu: ieva.jatnie-
ce@gmail.com

Konkursa rezultātu izvērtēšana, kā 
arī tikšanās ar novada pašvaldības pār-
stāvjiem notiks Kaldabruņas skolā otr-
dien, 13. martā plkst. 10.00. Aicinām ak-
tīvi piedalīties! Apspriedīsim gan skiču 
konkursa priekšlikumus, gan citas Kal-
dabruņas ciemam aktuālas problēmas. 
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Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
aprēķināšanu 
2012. gadā 
Jēkabpils novadā

Ar 2011. gada 15. decembrī Saeimā 
pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli” pašvaldībai tiek 
deleģētas tiesības pieņemt saistošos notei-
kumus par nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķināšanu 2012. gadā Jēkabpils novadā.  

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 19.01.2012. 
sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1)

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 1

„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piemērošanu 2012. gadā 

Jēkabpils novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar

likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

1. panta 2. daļas 2.1, 9.1 punktu,
3. panta 1.4 daļu, 9. panta 2. daļu,
Pārejas noteikumu 40., 41. pantu

1. Jēkabpils novada pašvaldības teri-
torijā ar nekustamā īpašuma nodokli ne-
apliek dzīvojamo māju palīgēkas.

2. Ja nekustamā īpašuma objekts 
kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa 
objektu 2012. gadā (ja 2011. gadā objekts 
bija ar nekustamā īpašuma nodokli ne-
apliekamais objekts vai ja izveidots jauns 
nekustamā īpašuma objekts), tad nekus-
tamā īpašuma nodoklis 2012. gadam tiek 
aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieau-
guma ierobežojumu.

3. Pēc nekustamā īpašuma kadas-
trālās vērtības aktualizācijas nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, 
atsevišķi par katru zemes vienību 2012.
gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam tak-
sācijas gadam aprēķināto nodokļa apmē-
ru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā 
par 25 procentiem.

4. Šo saistošo noteikumu 3. punktā 
noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ie-
robežojumu nepiemēro:

4.1. ja aprēķinātais nodoklis ir ma-
zāks par 5 latiem;

4.2. uz nodokļa aprēķinu par neap-
strādātu lauksaimniecības zemi.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

E. Menķis,
Jēkabpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs                                   

1. Ar nodokli turpmāk neaplikt pare-
dzēts tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība nepārsniedz 25 m2, vienlaicīgi 
deleģējot tiesības pašvaldībām ar saisto-
šiem noteikumiem noteikt, ka ar nodokli 
nav apliekamas arī dzīvojamo māju palī-
gēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas 
– garāžas, lai novērstu pastāvošo nevien-
līdzīgo attieksmi nodokļa uzlikšanā attiecī-
bā pret garāžu īpašniekiem, kuru garāžas 
atrodas dzīvojamās mājas sastāvā un ir 
apliekamas ar nodokli, un tiem, kuru garā-
žas atrodas atsevišķi no dzīvojamās mājas 
un nav nodokļa objekts.

2. Likums paredz tiesības pašvaldī-
bām lemt par nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojuma zemei piemērošanas turpi-

Būtiskie grozījumi likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
pieņemti 2011. gada 15. decembrī 

nāšanu 2012. gadā, t.sk., nosakot arī iero-
bežojuma procentuālo apmēru.

3. Ar 2012. gadu pašvaldībām plānots 
deleģēt tiesības sagruvušām, vidi degra-
dējošām un draudus cilvēku drošībai ra-
došām ēkām piemērot nodokļa likmi 3% 
apmērā par ēku (no ēkai piekritīgās ze-
mes kadastrālās vērtības), lai veicinātu to 
nojaukšanu un vides sakārtošanu. 

4. Lai novērstu iespējamu izvairīšanos 
no nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas personām, kuras nav paziņojušas 
pašvaldībai adresi, kurā tās ir sasniedza-
mas, likumā iekļauta norma, kas paredz, 
ka maksāšanas paziņojums netiek nosū-
tīts, bet nodokļa aprēķins stājās spēkā 
kārtējā taksācijas gada 22. martā. 

Ar 2012. gadu pašvaldībām ir tie-
sības izvēlēties ar nekustamā īpašuma 
nodokli aplikt arī palīgēkas, kuru platība 
pārsniedz 25 m², kas reģistrētas Valsts 
zemes dienesta uzturētajā Kadastra re-
ģistrā. Jēkabpils novada  pašvaldība  
nolēma 2012. gadā šīs palīgēkas neap-
likt ar nodokli, tādējādi dodot iespēju 
nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot 
savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu 
maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrē-
tas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs 
nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem ir 
laiks informēt Valsts zemes dienestu  par 
izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  
datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, 
lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts 
nodoklis par dabā neesošajām būvēm. 
Par neesošu atzīstama tikai tāda ēka, kad 
tā nojaukta un sakopta teritorija Ja ēka ir 
pussabrukusi, īpašniekam jāizdomā, ko 
turpmāk tur darīt. Ja šajā vietā grib kaut 
ko celt, iespējams, uz vecajiem pama-
tiem vieglāk saņemt atļauju būvniecībai. 

Bez maksas no kadastra varēs dzēst 
ziņas tikai par palīgēkām (MK noteikumi 
Nr. 1620, kuros dota palīgēku definīcija).
Tās ir pie dzīvojamām mājām vai nedzī-
vojamām ēkām uzbūvētas saimniecības 
ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību 
līdz 60 m², kā arī individuālās garāžas, 
šķūņi un siltumnīcas ar kopējo platību 

Līdz 2012. gada 1. oktobrim 
ir iespējams bez maksas dzēst 
no kadastra reģistra neesošas palīgēkas

līdz 60 m², nojumes un citas tamlīdzīgas 
palīgēkas. No kadastra bez maksas ne-
varēs dzēst datus par dzīvojamām mā-
jām, noliktavām, ražošanas un tirdzniecī-
bas un citām ēkām, kas nav palīgēkas.

Informāciju par to, kādas būves, tai 
skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā 
vairs nepastāv, bet ir reģistrētas īpašuma 
sastāvā, jebkurš interesents var saņemt  
bez maksas portālos http://www.latvija.lv 
un www.epakalpojumi.lv, izmantojot pa-
kalpojumu „Mani dati kadastrā”, portālā 
http://www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 
67 038 677, kā arī klātienē – Valsts zemes 
dienesta Klientu apkalpošanas centros 
un  pašvaldībā pie vecākās zemes lietu 
speciālistes Ingrīdas Feldmanes – tele-
fons 65220822, mob. tel. 26367939.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra re-
ģistra, īpašniekam būs jāraksta iesnie-
gums pašvaldībai un  jāsaņem  pašval-
dības (būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā 
būve  dabā nepastāv un tas jāiesniedz 
Valsts zemes dienestā. Iesnieguma veid-
lapa saņemama katrā pagasta pārvaldē 
vai mājas lapā: www.jekabpilsnovads.lv 
sadaļā Normatīvie akti un dokumenti/ ie-
sniegumu veilapas.

A. Raginska,
 Finanšu un ekanomikas nodaļas 

vadītāja
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Rubenes pagasta pārvaldē notikusi 
vadības maiņa 

*Daba dod tik daudz enerģijas, iemā-
cies dalīties ar citiem cilvēkiem emocijās un 
pārdzīvojumos.

*Lāstekas pil… pa dzirkstošam pilie-
nam krīt vēl baltajā sniegā.

Nāc! Ieklausies! Tā ir Tava diena, un es, 
pavasaris, to dāvinu, Tev, cilvēk!

GAISMA. MELODIJA. MIRDZUMS.
*Cilvēku acīs un rokās ielīst krāsu 

un gaidu siltums. Mēs skrejam, nākam 
un esam kā ledus, kas Daugavu cilā. Un 
pēkšņi saprotam vārdus, ko putni un koki 
mums stāsta.

Dalies šajā brīnumā!
TUVUMS. CERĪBA. MĪLESTĪBA.
*Kur palicis prieks!? Ik pa laikam mēs 

attopamies, ka dzīvē ir atlicis vairs tikai…. 
darbs!

Tas sīkais, rudmatainais knēvelis, kam 
vārdā Prieks, atlidoja uz raiba tauriņa un 
piezemējās man uz pleca. Viņš sēdēja, ar 
vienu roku turēdamies pie manas blūzes 
apkakles, un līksmi kuļāja tuklās kājeles. 
Rudās cirtas vizēja kā sīpolu mizu novārī-
jums Lieldienu rītā. Saule lika sīkaļas zaļa-
jām acīm samiegties šaurās svītriņās, bet 
strupais, vasarraibumainais deguntelis sa-
raucās draiskā murskulī. Sārtie, apaļie vai-
gi, kuros rotaļājās mīlīgas bedrītes, trīsēja 
aizturētos smieklos. Viņš aizsedza muti ar 
roku un iespurdzās.

Smiekli lauztin lauzās uz āru….
Prieks sarosījās, iekārtojās ērtāk un 

aizgūtnēm sāka stāstīt. Runāja viņš ātri, klu-
si un bez skaņas. Vārdus nevarēja sadzir-
dēt, bet tos varēja nojaust, sajust, izdzīvot…

Nebēdnis pastāstīja, ka šorīt jau esot 
paspējis pabūt tuvējā pļavā, nomazgājis 
muti rasas lāsē, sasveicinājies ar pirmo 
māllēpi, kas izraibinājusi viņa degunteli 
smaržīgiem, dzelteniem putekļiem. Vēl esot 
paspējis pārskaitīt mākoņus un divbalsīgi 
sadziedāt ar cīruli.

Tagad? Tagad Prieks ir pie manis. Sēž 
uz pleca un stāstā, stāsta, stāsta…

Bet viņa kājeles nemierīgi trinas un 
apaļie vaigi vai pušu plīst. Beidzot Prieks 
neiztur, un smiekli izlaužas kā pavasara pali. 
Tie aizrauj mani sev līdz. Smaids pielīp arī 
man, kā košie ziedputekšņi no Prieka de-
gunteļa.

Izstāstījis savus jaunumus, nemierīgais 
knauķis vairs ilgāk nevar nosēdēt uz mana 
pleca, šķiet, viņš ieritinājās – kaut kur sirds 
stūrītī. Mani pārpludina silts, gaišs prieks, 
un ļoti, ļoti gribas ar kādu tajā dalīties.

Hei, īgņa, pasmaidi! Dod roku un ejam, 
ejam pirmo māllēpi apraudzīt! 

Marta pārdomas apkopoja Ināra Valaine

Marts – ziemas 
pēdējais mēnesis un 
vienlaikus pavasara 
vēstnesis

Februāra mēnesī Rubenes pagasta 
pārvalde piedzīvoja nopietnas izmaiņas 
– pārvaldnieka amatu atstāja Ivars Ru-
beniņš. Ivars par savu veikumu pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā runā nelabprāt, 
jo, kā atzīmē arī kolēģi – Ivars nav runā-
tājs, bet gan darītājs. Tomēr tieši Rube-
nes pagastā ir aizvadīta lielākā daļa no 
Ivara darba mūža – 1976. gadā viņš sā-
cis strādāt par ražošanas iecirkņa vadītā-
ju, aptuveni divus gadus bijis dispečers. 
1980. gadā sācis strādāt par galveno 
agronomu. Šajā darbā aizvadīti 12 gadi, 
1992. gadā Ivars pārgājis darbā uz ko-
operatīvo sabiedrību „Kaldabruņa”. Taču 
šīs kooperatīvās sabiedrības darbības 
laiks ildzis vien līdz 1995. gadam, un jau 
1996. gadā Ivars Rubeniņš  uzsācis darbu 
Valsts Zemes dienestā. Pēc neilga laika – 
2001. gadā – pagasta pašvaldība tomēr 
neatlaidīgi aicinājusi Ivaru atpakaļ uz Ru-
beņiem. Un tā, laika posms no 2001. līdz 
2012. gadam aizvadīts Rubenes pagasta 
pašvaldībā – līdz 2005. gadam teritorijas 
attīstības plānotāja amatā, no 2005. līdz 
2007. gadam veikti Rubenes pagasta 
izpilddirektora pienākumi, un no 2009. 
gada, izveidojoties Jēkabpils novadam, 
Rubenes pagasta pārvaldes ēkā rotājās 
skaista plāksnīte: „Rubenes pagasta pār-
valdes vadītājs Ivars Rubeniņš”.  Tiešām, 
saskanīgāku  vārdu savienojumu grūti pat 
iedomāties, un tas, savienojumā ar Ivara 
nosvērtību, iecietību un praktisko pieeju 
pagasta apsaimniekošanā, šim pagastam 
ir nodrošinājis vairākus rāmus un līdzsva-
rotus gadus. 

„Klusēšana ir zelts”, atbildot uz jau-
tājumu, kā klājies pārvaldnieka amatā, 
Ivars vispirms nosmaida. Tad tomēr stāsta 
nopietni: „Galvenais pārvaldnieka pienā-
kums  ir nodrošināt, lai visas pagasta ies-
tādes var normāli darboties, un cilvēkiem 
ir pieejami ikdienas pakalpojumi. Problē-
mu jau nav trūcis; kaut vai – ceļu apsaim-
niekošana. Piemēram, 2008. gadā ceļu 
periodiskajai apkopei bija pieejami ap 47 
tūkstoši latu, varējām atjaunot grants se-
gumu. 2011. gadā – atjaunojām tikai 800 
metrus no pašvaldības ceļiem, 2012. gadā 
– šim mērķim nebūs nekā, knapi ikdienas 
uzturēšanai. Ceļiem nauda samazinās tie-
šām kritiski…”  Kā skaistāko periodu savā 
darba dzīvē Ivars atzīmē agronoma darbu.

„Lauksaimniecība, tā mani saista vis-
vairāk, sniedz patiesu gandarījumu. Un 
tai periodā varēju īstenot sevi tiešajā dar-
bā...”. Tomēr daudz paveikts arī pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā, tieši saimniecis-
kā kārtā – uzbūvēts jauns malkas šķūnis 
pie kultūras nama, Slates bibliotēkā no-

mainīti logi, nomainīts jumts Slates sko-
las bijušā internāta ēkai, uzlabojot dzīves 
apstākļus daudzbērnu ģimenei. Arī pār-
valdes darbinieces par Ivaru Rubeniņu kā 
vadītāju saka  to labāko: „ Viņš ir pacietīgs 
– visas mūsu kaprīzes piecieš, visu var sa-
runāt, kaut gan nav viegli vīrietim sieviešu 
kolektīvā strādāt..”, „Viņš ir ļoti nosvērts, 
mierīgs, cieši turas pie zemes”, „ Ivars ir 
ārkārtīgi godīgs un cilvēcīgs, bija viegli sa-
strādāties. Viņam var zvanīt jebkurā laikā, 
atsauksies un palīdzēs.”, „Noslēgts. Ne-
kādas personiskās izpausmes, saimniecī-
bas vai ģimenes problēmas uz darbu ne-
atsaucās. Tai pašā laikā – daudzas lietas 
risinājām ar humoru.” 

Un kāds ir Ivara paša novēlējums viņa 
pēctecim? „ Stiprus nervus un labu veselī-
bu, tad viss būs labi!” saka Ivars.

Šo novēlējumu, kā arī pagastā izvei-
dotās iestrādnes, savā darbā izmantos 
Intra Kurme, kura savus pienākumus uz-
sāka pildīt 17. februārī. Arī Intra ir rubenie-
te, labi pārzina gan pagasta iedzīvotājus, 
gan saimniecisko pusi. It īpaši – zemes un 
lauksaimniecības jautājumus, jo ilgstoši 
ir strādājusi Lauksaimniecības konsultan-
ta amatā. Šis darbs Intrai Kurmei šobrīd 
jāatstāj, tāpat – deputāta vieta Jēkabpils 
novada pašvaldībā. Cilvēkiem, kuri ikdie-
nā pieraduši nākt pie Intras pēc padoma 
jebkurā ar lauksaimniecību saistītā jautā-
jumā un saņemt ātru, izsmeļošu atbildi, 
bieži vien – arī aizpildītas dokumentācijas 
veidlapas – šobrīd būs grūti pierast pie tā, 
ka Intra veic citus pienākumus. Tomēr, kā 
saka viņa pati: „Cik nu varēšu, tik palīdzē-
šu arī ar lauksaimniecības konsultācijām. 
Cilvēki taču ir pie tā pieraduši, un kā es 
varu atteikt?” 

Padomu Intra neatsaka nekad, par 
to liecina ļoti pozitīvās iedzīvotāju atsauk-

Ivars Rubeniņš.
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Ābeļu pagastā rūpējas par enerģijas taupīšanu

smes. Gados vecākas kundzes, kurām sa-
kārtoti pietiekami sarežģīti dokumenti un 
ieviesta skaidrība jauno likumu un notei-
kumu līkločos, ir pat izteikušās: „Tev gan 
vajadzētu Saeimā sēdēt, tak kārtības un  
skaidrības tad mūsu valstī būtu vairāk!”.  

Darbā aizvadīta tikai pirmā nedēļa – 
pie tam, bagāta ar sniegu un puteņiem, īs-

tas ugunskristības, tādēļ Intras viedokli par 
darbu pagasta pārvaldnieces amatā jautā-
sim vēlāk. Taču, ir skaista un neparasta 
sakritība – Ivars Rubeniņš, raksturojot pār-
valdnieka pienākumus, minēja, ka galve-
nais ir nodrošināt visu iestāžu darbību, un 
arī  Intra Kurme uz šo jautājumu atbildēja 
ar tiem pašiem vārdiem: „Nodrošināt, lai 

visas iestādes darbotos iespējami labi, lai 
cilvēkiem ir pieejami visi pakalpojumi.” Šī 
sakritība liecina par to, ka darbs Rubenes 
pagastā nodots labās un drošās rokās. Kā 
būs veicies? Par to runāsim pēc dažiem 
mēnešiem, šobrīd novēlot veiksmi, izturī-
bu un iedzīvotāju atbalstu! 

Ieva Jātniece

Laika posmā no 14.08.2009. līdz 
30.10.2010. Ābeļu pagastā tika ieviests 
projekts „Energoefektivitātes paaugstinā-
šana Ābeļu pagasta pārvaldes adminis-
tratīvajā ēkā”, Nr. 09-05-L32100-000012. 
Projekts tika ieviests Valsts budžeta 
programmas „Klimata pārmaiņu finanšu 
instruments” (KPFI) ietvaros, un tā ko-
pējās izmaksas sastādīja Ls 167 858,46, 
no kurām Ābeļu pagasta pārvalde iegul-
dījusi savu līdzfinansējumu Ls 25 179,00 
apmērā. 

Projekta mērķis bija „Oglekļa diok-
sīda emisiju samazināšana, samazinot 
siltumenerģijas patēriņu Ābeļu pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā.” 

Projekta realizācija ir noslēgusies vai-
rāk nekā pirms gada, un tas var radīt jautā-
jumu – kādēļ par šo projektu rakstām šo-
brīd? Kā stāsta Ābeļu pagasta pārvaldes 
vadītājs Raimonds Jaudzems, kurš darbu 
uzsācis jau nosiltinātajās pagasta pārval-
des telpās, šim projektam vēl piecus ga-
dus jāveic monitorings, lai konstatētu, vai 
izvirzītie mērķi ir sasniegti.  Tā kā ir nos-
lēdzies pirmais pilnais gads pēc projekta 
realizācijas, ir sagatavots pilnīgs projekta 
monitoringa pārskats, kas sniedz priekš-
statu par tā efektivitāti. 

„Monitoringa pārskata rezultāti ir tie-
šām iepriecinoši,” saka Raimonds Jau-
dzems. Un, kopīgi izpētot kopsavilkumu 
par enerģijas patēriņu Ābeļu pagasta ad-
ministratīvajā ēkā, konstatējam, ka vidē-
jais Ābeļu pagasta administratīvās ēkas 
enerģijas patēriņš 2007 – 2009. gadā 
mēnesī vidēji ir sastādījis 24,31 MWh, un 
pēc projekta realizācijas – tikai 4,30 MWh 
mēnesī! Apkures patēriņš uz 1m2 2007. 
– 2009. gadā vidēji bijis  21,67  KWh, un 
2011. gadā – tikai 3,83 KWh. Oglekļa di-
oksīda (izmešu) emisijas apjoms 2007.  – 
2009. gadā vidēji mēnesī sastādījis 9,43 
tonnas, 2011. gadā tas samazinājies līdz 
1,67 tonnām. Rezultāti liecina, ka Ābeļu 
pagastā samazinājušās kā siltumenerģijas 
izmaksas, tā – kaitīgo izmešu daudzums, 
tādējādi uzlabojot gan pagasta budžetu, 
gan apkārtējās vides kvalitāti. 

Tomēr – pagasta iedzīvotāji un pār-
valdes darbinieki ikdienā vairāk izjūt tieši 
darba apstākļu uzlabošanos, ērtības, jo 
projekta ietvaros ir veikta pārvaldes ēkas 
siltināšana, elektroinstalācijas nomaiņa 

un kosmētiskais 
remonts. Tieši šie 
apjomīgie darbi ļā-
vuši iegūt gaišas, siltas un ērtas telpas gan 
Bērnu dienas centram, gan Ābeļu pagasta 
muzejam, gan bibliotēkai, gan klubiņam 
„Ābeļzieds” un, protams, arī pārvaldes 
darbiniekiem. 

Pārvaldnieks saka: „Savā kabinetā 
neko remontējis neesmu. Ir labi tā, kā ir – 
vispirms jādomā, lai ērtības būtu iedzīvotā-
jiem un darbiniekiem.” 

Par telpām muzeja vadītājs Arnolds 
Jakubovskis saka: „Protams, ir gan siltāks, 

gan gaišāks. Muzeja telpas ir ērtākas, 
godam varēsim sagaidīt savu 10 gadu 
jubileju, ko svinēsim 25. aprīlī. Arī Ābeļu 
teātrim ir atvēlēta sava telpa, kur izvietot 
materiālus, afišas, rekvizītus. Vispār – tel-
pu jau pārvaldē ir daudz. Pirmajā stāvā 
14 kabineti, tikai daļa ir regulāri aizņemti. 

Viss otrais stāvs būtībā ir atvēlēts kultūrai 
un sabiedriskajai dzīvei – te ir „Ābeļzieds”, 
teātra telpas, pasākumu zāle, muzejs, kul-
tūras darba vadītājas kabinets.” 

Tāpat bibliotēkas vadītāja Iveta Survil-
lo atzīmē, ka pēc projekta īstenošanas bib-
liotēkā strādāt ir kļuvis omulīgāk – ziemā 

Arnolds Jakubovskis.

Dienas centra telpa. 

Bibliotēkas renovētā telpa. Komunālās saimniecības kabinets.
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ir silti, savukārt vasarā darbojas ventilācija. 
Uz sarunu par šī projekta rezultātiem, 

kā arī par iepriekš veiktajiem uzlaboju-
miem pagasta komunālajā saimniecībā 
ir ieradies arī šīs sfēras ilggadējs vadītājs 
Jānis Liezers, kurš šobrīd izbauda pelnī-
tu atpūtu. „Par komunālās saimniecības 
lietām mēs pagastā esam ļoti rūpējušies 
jau pirms šī projekta. Brodos ir viena katlu 
māja, kurinām ar malku – ar atjaunojama-
jiem resursiem tātad! 2008. gadā pilnībā 
atjaunojām apkures sistēmu, izmantojot 
pagastu apvienošanās finansējumu. Šai 
gadā tika uzstādīta jauna apkures iekārta, 
izveidotas jaunas siltumtrases. Vēl agrāk – 
2006. gadā – pilnībā pārbūvējām ūdensap-
gādes sistēmu, uzstādījām atdzelžošanas 
sistēmu, kas nevainojami kalpo. Bet – tas 
viss ir zem zemes! Cilvēki īsti neredz, kur 
naudiņa palikusi,” beigās nosmejas Jānis. 

Remontu vēsture. 

Arī par siltināšanas projekta rezultā-
tiem viņam joprojām ir dzīva interese, jo 
tieši viņš visvairāk gādājis par tā ieviešanu: 
„Projekta ietvaros tika siltinātas ēkas ārsie-
nas, pamati, nomainīta apkures sistēma, 
elektroinstalācija. Tāpat – ierīkota mūs-

dienīga ventilācijas sistēma, daļai ēkas – 
nomainīti logi. Ir uzstādīts ēkas kopējais 
siltuma patēriņa skaitītājs, siltuma pade-
ve ir regulējama, kas ir ļoti svarīgi – tajos 
kabinetos, kur darbinieki neuzturas katru 
dienu, var noregulēt zemāku temperatū-
ru, savukārt Bērnu dienas centrā – krietni 
augstāku, lai mazuļiem patīkami un ērti.” 

Par Bērnu dienas centra darbību prie-
cājas arī Raimonds Jaudzems: „Bija brīdis, 
kad šķita – centram nav pieprasījuma, bēr-
nu bija ļoti maz. Taču, tikko novadā pieņē-
ma saistošos noteikumus, kas atbrīvo no 
samaksas par centra pakalpojumiem maz-
nodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, 
apmeklētāju skaits strauji pieauga. Acīm-
redzot, arī šie 30 santīmi par bērnu dienā 
mūsu iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīgi. Šomē-
nes centrā ir vidēji 10 bērni katru dienu.”  

Ieva Jātniece

Svinēt, izvērtēt, darboties tālāk...
Šim stāstam ir mazliet noilgums, bet 

tas ir arī kā neatdots parāds manām dejo-
tājām... No otras puses – emocijas ir nori-
mušas, jo kopš Rubenes KN senioru dāmu 
deju kopas „Draisko peoniju” 5 gadu jubi-
lejas koncerta ir pagājuši gandrīz 3 mēneši. 
Laiks nestāv uz vietas...

Šim koncertam mēs gatavojāmies visu 
pagājušo gadu – gan fiziski, gan materiāli, 
gan emocionāli. Kāds varbūt nosmīkņās, 
kas gan tur sevišķs – 5 gadi, bet senioru 
kolektīvam katram gadam ir pavisam cita 
mēraukla. Vecākajām dejotājām ir jau 82, 
78 gadi! 

Līdz gada nogalei mēs bijām vienīgā 
senioru dāmu deju kopa novadā (Nu ir sā-
kušas dejot arī Dunavas meitenes cienīja-
mos gados). Izvērtējot 5 gadu darbību, jā-
saka, ka daudz kas paveikts. Ir apgūtas 27 
dejas, jubilejas koncerts bija 59. pēc kārtas, 
kurā esam piedalījušās (nu var pieskaitīt vēl 
3). Esam dejojušas 16 dažādās vietās. Tā-
lākā bija pagājušajā vasarā Jaungulbenes 
novada Lejasciemā, novada senioru svēt-
kos. Arī Viļānu nov. Dekšāres ir apmēram 
tik pat tālu. 

Kārtējo reizi varu izteikt milzīgu apbrīnu 
un pateicību savām meitenēm par izturību, 
pacietību, enerģiju. Tās ir Elza, Lūcija, Zita, 
Mirdza, Ināra, Anita, Rita. Īpaši Slates dā-
mām – Ārijai, Venerandai, Marijai, Helgai, 
Dzintrai, jo katru nedēļu braukāt uz mēģi-
nājumiem nav viegli, arī materiālā ziņā, bet 
mēģinājumi netiek kavēti.

Uz jubilejas koncertu aicinājām draugu 
kolektīvus, pie kuriem arī esam ciemojušās 
jubilejas reizēs. Diemžēl, nevarēja ierasties 
Dekšāru „Bokōnu bryuklines” (sirsnīgi svei-
ca ar dzejas veltījumu „Brīvajā Daugavā”). 
Nu jau viņas ir TV zvaigznes no „Provinces”.  
Ar savu klātbūtni mūs pagodināja Sēlpils 
„Omes + Voldemārs”, Lones vokālais an-
samblis „AVIA”, Ilūkstes novada Bebrenes 

„Rudzupuķes” un Dvietes „Saulespuķes”, 
protams, arī sava KN kolektīvi.

Pasākuma 1. daļā dejotājas izdejoja 10 
dejas no sava repertuāra. Deju starplaikos 
skatītājus priecēja  KN jauktā vokālā an-
sambļa „Āre” dziesmas. Priecājāmies, ka 
uz koncertu ieradās un piedalījās tie, kas 
vairs nedejo pie mums  –  Valentīna, Ivars 
un Māris.

Koncera 2. daļā vārds tika dots cie-
miņiem un vietējiem kolektīviem ar vienu 
priekšnesumu apsveikumam. Pateicoties 
Ārijai (sarunāja, noorganizēja), pasākums 
tika arī iemūžināts filmā, un katra dejotāja par 
piemiņu saņēma skaisti noformētu disku. 

Katrs kolektīvs bija ļoti pacenties: rūpī-
gi sagatavotie apsveikumi bija sirsnīgi, as-
prātīgi, mīļi. Saņēmām ziedus, vēlējumus, 

dāvanas. Jutāmies kā nopelniem bagātie 
mākslinieki! Apsveicēju pulkā bija arī vietē-
jās pašvaldības pārstāvji, skolas kolektīvs, 
ambulances darbinieki, kā arī Jēkabpils no-
vada pārvaldes vadītājs Edvīns Meņķis.

Visu pasākumu vadīja un kopā turēja 
KN vadītāja Inta Tomāne. Dejotājas priecā-
jās par pārsteguma dāvanām no kultūras 
nama darbiniekiem. Jauks bija Intas sarū-
pētais muzikālais pārstegums pasākuma 3. 
daļā  –  Aīda Bikauniece ar „dzīvo” mūziku 
visus klātesošos izlustināja un izkustināja.

„Draisko peoniju” meitenes bija ļoti 
centušās, lai saklātu svētku galdu tuvajiem 
un tālajiem ciemiņiem. Par to, ka bija jaut-
ri, sirsnīgi, omulīgi, liecināja tas, ka ciemiņi 
nesteidzās mājās, bet ballējās uz nebēdu! 
Projāmbraucot, sirsnīgi pateicās par kopā 

„Draiskās peonijas”.
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EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Ābeļos 25. februāra sestdienā spēkiem mērojās 
četros sporta veidos!

Uz Jēkabpils novada organizētajām 
sacensībām Ābeļos bija ieradušies ne ti-
kai novadnieki, bet arī sportot gribētāji no 
citiem novadiem. Visplašāk tika pārstāvēts 
vīriešu volejbols, kurā startēja septiņas 
komandas. Sieviešu konkurencē – trīs ko-
mandas. Ļoti azartiski aizritēja galda teniss, 
darti un svara bumbu celšana („raušanā”).

Volejbolā vīriešiem spēcīgākie izrādī-
jās zasieši, otrajā vietā JSS komanda un 
trešie – mājinieku komanda. Sievietēm 
pirmās „Gumaka māsas”, komandā spēlē 
jaunietes no Jēkabpils novada un pilsētas. 
Otrajā vietā sieviešu komanda no Jēkab-
pils „Kreisās”, un trešās, vēl ne tik piere-
dzējušā meiteņu komanda no Jēkabpils, 
„Puma”.

Precīzākā daiļā dzimuma pārstāve 
dartos, izcīnot pirmo vietu, bija Agita Mu-
ceniece, aiz sevis atstājot Gunu Stūrīti un 
Sandru Jakovļevu. Vīriešiem pirmais dar-
tos Andis Znotiņš, otrais Viktors Kudrja-
šovs un trešais – Uldis Auzāns.

Svara bumbu (8 kg) celšanā sieviešu 

konkurencē spēcīgākā sieviete – Paula 
Bokāne, otrā – Ieva Burkāne un trešā – 
Dzintra Jakubovska. Vīriem svara bumbās 
(16 kg) raušanā spēcīgākais – Leonards 
Minukurte, otrais – Arvis Tauriņš un trešais 
– Jānis Taukulis.

Galda tenisā sievietēm pirmo vietu 
izcīnīja Jekaterina Jekavaševa, otro Anna 
Navicka un trešo Agita Muceniece. Vīrie-
šiem pirmais bija Valdis Veigurs, otrais – 
Artis Ūbelis un trešais Andis Znotiņš.

Paldies visiem sportistiem par aktīvu 
piedalīšanos! Paldies tiesnešu komandai – 
Mārim Jaunzemam, Arnoldam Jakubovs-
kim un Aivaram Vilcānam – par sadarbību!

Uz tikšanos 10. martā Rubeņos, kur 
notiks galda teniss, novuss un dambrete, 
sīkāka informācija Jēkabpils novada mā-
jas lapā (www.jekabpilsnovads.lv) sporta 
sadaļā.

 Indars Mucenieks,
Jēkabpils novada sporta koordinators

pavadīto laiku, un tas nāca no sirds! Mēs 
bijām gandarītas, ka visi bija apmierināti.

Visvairāk pozitīvo emociju uzkrāja 
pašas dejotājas. Pat vairākas dienas pēc 
koncerta teica, ka joprojām nevar attapties 
no saņemtā mīļuma un sirsnības. Tas būs 
kā kārtīga vitamīnu deva turpmākajam dar-
bam!

Nobeigumā gribu pateikt sirsnīgu pal-
dies divām dejotājām Ritai Mikitovai un 
Dzintrai Alužānei par ilgo sadarbību, kuras 
dāžādu iemeslu dēļ, diemžēl, vairs nebūs 

mūsu kolektīvā. 
Paldies KN kolektīvam, pašdarbnie-

kiem, visiem, kuri atbalstīja jubilejas kon-
certa organizēšanu un sagatavošanu.

Vislielākais paldies mūsu uzticama-
jiem skatītājiem visu šo gadu garumā! 
Mēs dejojam savam priekam, bet prie-
cājamies, ja vēl kādam patīk tas, ko mēs 
darām. Šinī laikā, pēc jubilejas, esam jau 
piedalījušās Vecgada koncertā KN,  vairā-
ku novadu sadancī Sēlpilī, Dignājā rīkota-
jā pasākumā „Mīlestība iet caur vēderu”.  

Sporta diena Ābeļos.

Esam aicinātas arī uz Cēsu novada Ine-
šiem mēneša beigās, bet citu pasākumu 
dēļ, diemžēl, šis brauciens būs jāatliek. 
   Iespēju robežās turpināsim darboties – 
gatavot jaunas dejas, piedalīties pasāku-
mos, uz kuriem mūs aicinās. Vēlam veik-
smīgu, radošu Pūķa gadu visām senioru 
kopām, ar kurām mums pastāv sadarbība! 
Kamēr kustamies, tikmēr dzīvojam! Uz tik-
šanos!

Ināra Rudeviča,
  „Draisko peoniju” vadītāja 

Leimaņu tautas namā tikko noslēgta 
projekta „Informācijas tehnoloģiju nodro-
šināšana iedzīvotājiem lauku dzīvesziņas 
popularizēšanai Leimaņu pagastā”, Nr. 11 
– 05 – LL13 – L413202- 00003 īstenošana.  
Projekts tika realizēts LEADER program-
mas ietvaros, un tā  kopējais fi nansējums 
sastāda Ls  3593.51, no šīs summas Ls 
2 650.95 veido ELFLA piešķirtais fi nansē-
jums. 

Projekta ietvaros iegādāti divi dator-
komplekti – stacionārais un portatīvais, 
multifunkcionālā iekārta, videoprojektors, 
ekrāns ar statīvu, kā arī mēbeļu komplekts. 
Minētie pamatlīdzekļi tiks izmantoti projekta 
mērķa „Atbalstīt lauku dzīvesziņas apzinā-
šanu un popularizēšanu, uzlabojot informā-
cijas tehnoloģiju pieejamību pašvaldības 

Leimaņu tautas namā noslēdzas projekta realizācija 

iedzīvotājiem” sasniegšanu.  Par konkrē-
tiem ieguvumiem no šī projekta stāsta tā 
vadītāja Līga Lācīte: „Pirmkārt, jau Leimaņu 
iedzīvotājiem ir uzlabojusies pieejamība 

internetam un visiem ar to saistītajiem pa-
kalpojumiem. Bibliotēka šeit darbojas tikai 
vienu dienu, taču šobrīd, pateicoties jauna-
jiem datoriem, internetu cilvēki var izman-
tot biežāk. Tāpat – kopēšanas, printēšanas 
pakalpojumus. Esam uzsākuši informācijas 
apkopošanu par pagasta kultūrvēsturiska-
jām vērtībām – gatavojam skaistu, izsme-
ļošu prezentāciju par Latvju zīmju parku, 
tāpat tiks apkopota un elektroniskā formā 
izveidota datu bāze par pagasta iedzīvotā-
jiem, dzīvesstāsti, fotogrāfi jas. Domājam, 
ka līdz novada svētkiem – 18. maijam nozī-
mīga daļa no šī darba būs jau apskatāma.” 
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Apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības investīciju 
plāns 2012. – 2014. gadam

Ceturtdien, 16. februārī, Jēkabpils novada domes sēdē tika 
apstiprināts svarīgs dokuments – pašvaldības investīciju plāns 
2012. – 2014. gadam. Šai plānā iekļauts 51 projekts, ko pare-
dzēts īstenot norādītajā laika posmā. Projektu ieceres skar gan 
infrastruktūras uzlabošanas pasākumus, gan informācijas pieeja-
mības uzlabošanu, gan kultūras un sabiedriskās dzīves attīstības 
pasākumus. Aicinām iepazīties ar plānoto projektu sarakstu.  
Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai 
ekonomiskai novada attīstībai

Izstrādāta Attīstības programma 
un Teritorijas plānojums, 
nodrošinot novada līdzsvarotu, 
mērķtiecīgu attīstību

Būvinženiera piesaiste 
Jēkabpils novada pašvaldībā

Celta pašvaldības kapacitāte, 
piesaistot būvinženieri

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Jēkabpils 
novada pašvaldības ēkās – 
Rubeņu pirmskolas mācību 
iestādē un Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā

Oglekļa dioksīda emisiju 
samazināšana, samazinot 
siltumenerģijas patēriņu Jēkabpils 
novada pašvaldības ēkās – 
Rubeņu pirmskolas mācību 
iestādē un Zasas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā. 
Ēkas būvkonstrukciju termiskās 
nodrošināšana atbilstoši spēkā 
esošajiem būvnormatīviem.

„A community approach to 
Engaging Disadvantaged 
Adults through Tourism” 
(Kopienas pieeja pieaugušo 
nodarbināšanā laukos caur 
tūrismu), saīsināti ComTour

Veicināt iedzīvotāju aktivitātes, 
atbalstīt iniciatīvas, veicināt 
uzņēmējdarbību lauku apvidos – 
īstenotas 12 mobilitātes

Informācijas stendu izveide 
un uzstādīšana publiskās 
infrastruktūras uzlabošanā 
Jēkabpils novada pašvaldībā

Nodrošināt iedzīvotājus un viesus 
ar informatīviem materiāliem 
kultūrvēsturiskās vietās, uzstādot 
12 stendus ar informāciju par šīm 
teritorijai nozīmīgām vietām

Ābeļu sporta centra izveide 
un labiekārtošana Ābeļu 
pagastā iedzīvotāju veselības 
nostiprināšanai

Sporta centra izveide un 
aprīkošana Ābeļu pagastā, lai 
uzlabotu iedzīvotāju pieejamību 
sporta infrastruktūrai, līdz ar to 
veicinot un popularizējot veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu

Dignājas pamatskolas 
īstenotais projekts 
mūžizglītības programma 
Comenius “EUROPEAN 
Chamber Music

Apgūt Eiropas valstu mūziku, 
izmantot jaunās tehnoloģijas, 
paplašināt zināšanas par Eiropas 
kultūras dažādību. Mobilitātes: 
repertuāra izvēle, programmas 
sagatavošana – mēģinājumi ar 
muzikālo pavadījumu, kopīga 
logo izveide, Comenius stenda 
izveide katrā partneru institūcijā 
un kopīga bloga izveide, dziesmu 
ierakstīšana, diska noformējuma 
dizains, simbola izveide, projek-
ta publicitātes nodrošināšana, 
projekta progresa atspoguļošana 
mājas lapā, Ziemassvētku ap-
sveikumu sagatavošana partne-
riem, partneru institūciju skolēnu 
regulāra sazināšanās ar vēstuļu, 
interneta (e-pastu, video) palīdzī-
bu, skolēnu vecāku informēšana, 
projekta novērtēšana

Vides izglītības attīstība 
Dunavas daudzfunkcionālajā 
centrā

Izveidots un aprīkots vides 
interpretācijas centrs

„Ūdenssaimniecības attīstība 
Leimaņu pagasta Mežgales 
ciemā”

Ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošana un pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, 
sekmējot ūdens resursu un 
energoresursu racionālu 
izmantošanu

Jēkabpils novada Kalna 
pagasta kultūras nama 
vienkāršota rekonstrukcija  II 
kārta

Kultūras nama iekštelpu un 
apkures sistēmas remonts 

„Ūdenssaimniecības attīstība 
Kalna pagasta Vidsalas 
ciemā”

Ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošana un pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, 
sekmējot ūdens resursu un 
energoresursu racionālu 
izmantošanu

Rubenes pamatskolas 
iesniegtais projekts 
Mūžizglītības programma 
Lifelong Learning Programme

Bērnu ar īpašām vajadzībām 
mācību procesa pilnveidošana, 
kultūras programmu apmaiņa
piedalīšanās trīs mobilitātēs 
Vācijā, Polijā, Norvēģijā

Bringingoldtraditions to 
modernlife (Seno tradīciju 
iekļaušana mūsdienu dzīvē)

Veicināta pārrobežu sadarbība

Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā

Energoneefektīvo spuldžu 
nomaiņa Zasas ciema teritorijā

CSA izgāztuves „Banderi” 
rekultivācija Jēkabpils novada 
Dignājas pagastā

Rekultivēta izgāztuve 0,072 ha

Dunava pagasta atkritumu 
izgāztuves „Prūsāni” 
rekultivācija

Rekultivēta izgāztuve

Leimaņu pagasta atkritumu 
izgāztuves  rekultivācija

Rekultivēta izgāztuve

Kalna pagasta atkritumu 
izgāztuves „Starenieki”  
rekultivācija

Rekultivēta izgāztuve 0,446 ha

Rubenes pagasta atkritumu 
izgāztuves „Siliņi” rekultivācija

Rekultivēta izgāztuve 0,3256 ha

Zasas pagasta atkritumu 
izgāztuves „Sīpulāni” 
rekultivācija

Rekultivēta atkritumu izgāztuve

Kapličas tehniskā projekta 
izstrāde Rubenes pagastam

Izstrādāts Rubenes pagasta 
kapličas tehniskais projekts

Materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana Leimaņu veco 
ļaužu nama pansijā un 
Ģimenes atbalsta un krīzes 
centrā

Ledusskapja iegāde

Pašvaldības ēkas „Mežvijas”, 
Leimaņu pagasts, jumta 
rekonstrukcija

Veikta ēkas jumta nomaiņa

Ugunsdrošības sistēmas iz-
veidošana Leimaņu veco ļau-
žu nama pansijā un Ģimenes 
atbalsta un krīzes centrā

Ierīkota ugunsdrošības sistēma  
Leimaņu veco ļaužu nama pansijā 
un Ģimenes atbalsta un krīzes 
centrā
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Publiskās infrastruktūras 
sakārtošana

Rubenes pagasta Kaldabruņas 
ciema  teritorijas labiekārtošana

Dignājas pamatskolas mazās 
skolas ēkas kanalizācijas un 
ūdensvada rekonstrukcija

Nomainīti ūdensvadi un 
kanalizācijas caurules ēkā

Zasas vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošana

Telpu remonts 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana

Iegādāti tautas tērpi Dunavas 
pašdarbības tautas deju 
kolektīvam

Algotie sabiedriskie darbi 18 bezdarbnieku iesaistīšana 
pagaidu algotajos darbos

Zasas vidusskolas 
starptautisks projekts 
jauniešiem „Literaturprojekt”

Partneru kopīgas tikšanās un 
pasākumi

Daudzfunkcionālu 
informācijas un pakalpojumu 
centru izveide

Izveidotas vienas pieturas 
aģentūras ar publiskā interneta 
pieejas punktu

Kultūras iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana

Atpūtas stūrīša iegāde Rubenes 
pagastam, datora iegāde 
Dunavas pagastam, mikrofonu un 
akordeona iegāde

Bibliotēku materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana un attīstība

Novada bibliotēkām grāmatu 
iegāde, plauktu iegāde, datora 
iegāde

Pašdarbības kolektīvu 
atbalstīšana

Novada kultūras pasākumu 
rīkošana, novada kora „Putni” 
atbalstīšana

Sociālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana

Aprīkojuma iegāde sociālajam 
dzīvoklim Dignājas pagastā

Izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana 
un modernizācija

Ls 3600 traktoriņa iegādei zāles 
pļaušanai, Ls 2000 datoru iegādei, 
Ls 1100 darbgaldi zēnu mājtu-
rības klasi Ābeļu pamatskolā, 
Ls 2000 Dignājas pamatskolai 
datorkomplekta, grāmatu fonda 
papildināšanai, videokameras 
un mikroskopa iegādei, Ls 700 
Dunavas pamatskolai datora iegā-
dei, Ls 200 Bērzgala pamatskolai 
grāmatu fonda papildināšanai, Ls 
650 Rubenes pamatskolai grāma-
tu iegādei, Ls 2000 apkures katla 
iegādei struktūrvienībai „Zelta 
sietiņš”, Ls 800 datoru iegādei 
datorklasei, Ls 800 grāmatu iegā-
dei Ābeļu pamatskolai

Nevalstiskā sektora attīstības 
veicināšana

Atbalsts biedrībām un 
nodibinājumiem projektu 
līdzfinansēšanai un novada NVO 
konkursa organizēšanai

Izglītības iestāžu 
informatizācija

Uzlabota IKT infrastruktūra 
Dignājas, Rubeņu, Bērzgala 
pamatskolā un Zasas vidusskolā 
– iegādāti stacionārie un portatīvie 
datori, multimediju tehnika un 
uzlaboti lokālie datortīkli

Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas 
apstākļos

Skolotāju profesionālā apmācība

Pašvaldības darbinieku 
mobilitātes nodrošināšana

Autotransporta iegāde

Pārvaldes sistēmas 
uzlabošana

Iegādāti datori, kopētājs, mēbeles

Vides pieejamības 
uzlabošana

Gājēju celiņa ierīkošana pie 
pārvaldes ēkas

Parku infrastruktūras 
uzlabošana

Zasas un Rubenes parka 
apsaimniekošana – motorzāģa 
iegāde un sūknis strūklakai

Zasas administratīvās ēkas 
pārveide atbilstoši mācību 
iestādes vajadzībām

Zasas administratīvās ēkas 
pārveide atbilstoši mācību 
iestādes vajadzībām

Vides aizsardzības  pasākumu 
īstenošana

Vides pieejamības nodrošināšana

Avārijas signalizācijas 
ierīkošana Dunavas skolā

Ierīkota signalizācijas sistēma

Dialogue between school and 
comunity –  art to be together

Īstenotas 24 mobilitātes un 
organizētas vietējās aktivitātes 
– semināri, apmācības, vasaras 
akadēmija skolēniem, organizēti 
pasākumi

Jaunu tautas tērpu 
nodrošināšana pašdarbības 
kolektīviem

Iegādāti tautas tērpi

Kapličas celtniecība Rubeņu 
pagastā  

Uzcelta kapliča

Elektrības instalāciju 
sakārtošana Tadenavas klubā

Veikta elektrības instalāciju 
sakārtošana

Sociālā dienesta 
materiāltehniskās bāzes 
uzlabošanas

Uzlaboti un papiuldināti sociālā 
dienesta sniegtie pakalpojumi 

  Jau vairākus gadus projektu darba 
nedēļa  notiek februārī – arī šogad. Tās 
tēma „Mani labie darbi” Mērķis: attīstīt 
skolēnu prasmi plānot savu darbu, realizēt 
plānotās idejas un izvērtēt veikto, prezen-
tēt savus darbus.

Janvārī skolēni tika iepazīstināti ar 
projekta nedēļas novērtēšanas kritērijiem 
praktiskajiem un pētnieciskajiem darbiem, 
lai projektu īstenošanas posmā varētu 
veikt darbus atbilstoši prasībām.

Skolēnu veiktais – tā atkal bija lieliska 
iespēja redzēt skolēnu prasmi darboties, 
sadarboties un praktiski realizēt savas ide-
jas.

Projektu nedēļa Rubenes pamatskolā
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Kāzas pirms 140 gadiem
Teksts no rakstnieka Jāņa Akuratera pieraksta par mātes kāzām

Projektu darbu vērtēšanas 
komisijas bija patīkami pārsteig-
tas par daudzu skolēnu veikumu: 
izgatavotajām spēlēm, pētīju-
miem par dabu, tamborētām un 
adītām šallēm, adītām galvas len-
tām, dekoratīviem spilventiņiem, 
plecu lakatiem, izšūtām gleznām, 
pašas modelētu un sašūtu kleitu, 
daudziem kokapstrādes darbiem 
un restaurācijas darbiem (skap-
jiem, krēslam, taburetei, puķu 
galdiņam), dekupāžu.

Interesanti pētnieciskie darbi veikti 
krievu valodā, dabaszinībās, novadpētnie-
cībā.

Projektu nedēļas skolā notiek kopš 
1997./98. mācību gada – jau pagājuši 15 

gadi, bet darboties prasme skolēnos vēl 
nav izsīkusi. 

Valija Bogdāne

Dārta Spuļģe un Juris Akuraters laulā-
ti Biržu baznīcā ar mācītāju Lundberģi 11. 
februārī 1872. gadā. Tēva vedējs bija Salas 
pagasta / vidsaliešiem /  Asars. Mātes ve-
dējs – viņas brālis Jānis Spuļģis.

Kāzas notika biržu Spuldzeniekos un 
Dignājas mežkunga muižā pie Daugavas. 
Kāzas bijušas ļoti līksmas ar daudz ļaudīm. 
Starp kāzu viesiem kā ļoti uzvedīgs un lie-
līgs bija tēva vedējs Asars. Tas naudu me-
tot/ pūram/  uzsviedis 7 sudraba rubļus. Par 
to dabūjis no brūtes dāvātu kreklu. Vēl ie-
vērojams bijis vecais Nomalnieks ar saviem 
jokiem un dziesmām. 

No kāzām braucot, uz ledus, pie Zam-
barnieku mājām, mātes vedējs apgāzies ar 
kamanām, jo gribējis lepnāk palaist. Māte iz-
kritusi un stipri sasitusi galvu, bijis liels puns.

Kāzās bija arī „foni”, muižkungs Fogts 
ar savu ģimeni un draugiem. Bijusi visa 
muižas saime, kučieris, pat suņu puisis ar 
visiem suņiem. 

Kungi diezgan badkāsīgi bijuši. Paņē-
muši aizbraukdami sviesta spainīšus, gaļas 
gurniņus – visu kas labāks. Vispārīgi kungi 
tolaik gribējuši labprāt braukt zemnieku kā-
zās un ņemt tur nodokli no visiem gardu-
miem. Kāzas dzertas Spuldzeniekos vienu 
dienu un nakti. Sevišķi daudz dancots. Mu-
zikanti bija ar pijolēm, ermoņikām un pūša-

miem instrumentiem.
Mātes pūrs: 3 slaucamas 

govis, 1 tele, 1 zirgs, rati, 4 
aitas un 60 rubļi naudā. Bez 
tam audekli un adījumi, kuri 
pa lielākajai  daļai izdalīti kā-
zeniekiem.

Otrā un trešā dienā kāzas 
dzertas muižā kungu istabās. 
Bijuši smalki ēdieni un briežu 
cepetis. Liela dancošana un 
jokošanās. Vecais Nomal-
nieks par visiem pārāks. Tam bijis tāds ni-
ķis. Gājis dancot, bet iepriekš jau atpogājis 
virsbiksēm visas pogas un dancojot bikses 
lēnām kritušas nost, bet, kad visi rēkuši no 
smiekliem, Nomalnieks izlicies, ka ne ko ne-
redzot un nemanot. Bez tam, lūdzot kādu 
Fogta meitu dancot, bikses nošļukušas jau 
turpat pie uzlūgšanas. Nomalnieks arī pratis 
izrādīt vērsi. Nometies četrrāpus un nejauki 
maurojis tā, ka vēders stipri cilājies kā jau 
vērsim. Viņš teicis Fogta lielmātei, ka tai ļoti 
„smukas” meitas un, ja viņa vecene nomir-
šot, tad citu jau neprecēšot, kā tikai viņa 
meitas.

Kungi kārīgi skatījušies, ka kāzās tikusi 
mesta nauda jaunam pārim. Naudas sanā-
cis diezgan daudz. Bez naudas mātes radi 
devuši visu, kas vajadzīgs iedzīvei: gaļas vi-

dučus, šķiņķus, sviestu, putraimus, labību.
Tēva pūrs: Jaunzemu mājas un viena 

balta telīte. Pēc kāzām tēvs nopircis skaistu 
jaunu ķēvi un kamanas. Bet tai pašā ziemā 
tēvam Dūņas krogā, kur tas braucis puišus 
līgt, šī ķēve ar visu pajūgu nozagta un ne-
kad neesot atrasta, kaut gan tēvs daudz iz-
devis naudas, lai zagļus sadzītu.

Jaunzemos jaunie nodzīvoja 8 gadi un 
tad pārgāja uz Beitāniem.

Apraksts tiek publicēts, lai ieintere-
sētu skolēnus piedalīties Ābeļu muzeja 
izsludinātajā eseju konkursā par stāstu 
„Degošā sala”. Eseju konkursa nolikums 
ir pieejams Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājaslapā – www.jekabpilsnovads.lv

            
   Arnolds Jakubovskis

Laiks Saturs Lektors
10:00 – 12:00 Aktualitātes meža nozarē:

•	 VMD darba organizācija pēc 2012. gada 1. janvāra; 
•	 izmaiņas Meža likumā

 ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam: 
•	 atbalsts jaunaudžu kopšanai u.c.

Jekaterīna Blaua,
MKPC Sēlijas nod. vadītāja vietniece

12:00 – 12:30 Aktualitātes un informācija lauku uzņēmējiem Intra Kurme, Jēkabpils nov. lauku attīstības speciāliste 

12:30 – 13:00 Diskusijas un atbildes uz jautājumiem Jekaterīna Blaua, MKPC Sēlijas nod. vadītāja vietniece

Sēlijas MKPC nodaļas rīkots seminārs
Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas 

attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Nosaukums: ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un 

aktualitātes meža īpašniekiem un lauku uzņēmējiem

Norises vieta: Jēkabpils nov., Rubenes pag., Rubenes pagasta k. n.
Datums: 28.03.2012.
Kontaktinformācija: MKPC Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece Jekaterīna 

Blaua mob. tālr. 26534704, jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv
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Bērnu žūrijas aktivitātes

Bērnu žūrija Amatniecības centrā.

15. februārī, noslēdzot 2011. gada 
Bērnu žūriju, mēs, žūrijas dalībnieki, de-
vāmies uz Zasu, kur mums notika gada 
noslēguma pasākums. Šis bija citādāks 
noslēgums nekā citus gadus, ārpus mūsu 
bibliotēkas un skolas.

Mēs devāmies iepazīties ar Amatniecī-
bas centru „Rūme”, kur mūs laipni sagaidī-
ja keramiķe Anda Svarāne, kura ir arī Zasas 
Mākslas skolas filiāles vadītāja.

Kopā ar skolotāju mēs no māla vei-
dojām putnus, kuri sanāca raibi un skaisti. 
Visi eksperti rūpīgi, aizrautīgi un pacietī-
gi strādāja ar mālu. Dažiem ļoti iepatikās 
darboties, ka radās pat vēlēšanās iestāties 
mākslas skolā. Kad izveidotās figūras ceplī 
būs „izcepušās”, tās atsūtīs to īpašniekiem. 
Skolēniem bija daudz jautājumu par māks-
lu, uz kuriem skolotāja sniedza atbildes. 
Iepazināmies arī ar „Rūmes” telpām un 
darbību.

Pēc tam mēs dzērām tēju ar kliņģeri, 
runājām par grāmatām, saņēmām aproces 
ar dažādiem uzrakstiem par grāmatu lasī-
šanu.

Leimaņu pagasta Bērnu žūrijas ek-
sperti: 

 1. vietu 1.–2. klašu grupā piešķīra grā-

matai „Tatu un Patu ērmīgās ierīces”; 
3.–4. klašu grupā uzvara tika grāmatai 

„Princese Skella un Leta kungs”;
 5.–7. klašu žūrijas eksperti visaugstāk 

novērtēja grāmatu „Grega dienasgrāmata”; 
savukārt vecākā 8–12. klašu  grupa 

priekšroku deva grāmatai „Daiļās būtnes”.
Leimaņu pagasta Bērnu žūrijā dar-

bojas Bērzgala pamatskolas skolēni un 
ekspertu skaits ir 23. Skolēni labprāt lasa 
piedāvātās grāmatas un vēlas arī turpmāk 
darboties projektā „Lasīšanas veicināša-
nas programma”. Esam pārliecinājušies, 
ka grāmatu lasīšana veido ne tikai prasmi 
lasīt, bet arī komunicēt ar vienaudžiem.

Liels paldies bibliotekārēm Līgai Lācī-
tei un Ingrīdai Puķītei.

Bērnu žūrijas  ekspertu vārdā 
Iluta Tauriņa,

Bērzgala pamatskolas 8. klases  
skolniece

Projektu nedēļa Ābeļu pamatskolā 
Projektu nedēļas temats bija pakārtots 

Dignājas , Dunavas un Ābeļu pamatskolas 
projektam „European chamber music”. 
Tajā bija sešas dalībvalstis, arī Latvija.

1. klase gatavoja projektu par Vidze-
mi, 2. klase par Kurzemi, 3. klase par Zem-
gali, 4. klase par Latgali, 5. klase veidoja 
prezentāciju par Poliju. 6. klase interesējās 
un vāca informāciju par Lietuvu, tikās ar 
Amāliju Ozoliņu, kura gan labi prot lietuvie-
šu valodu, gan daudz zina par šo kaimiņu 
valsti. Vecākās klases daudz uzzināja par 
tālākām zemēm: 7. klase par Turciju, 8. 
klase par Itāliju un 9. klase par Spāniju.

Visu nedēļu klases vāca materiālus 
par savu izvēlēto valsti . Trešdien bija ēdie-
nu diena, kurā 8. un 9. klase gatavoja izvē-
lētās valsts ēdienus.

Projektu nedēļas laikā katra klase ie-
mācījās dziesmu izvēlētās valsts valodā. 
Tā bija jādziedz sagatavotās prezentāci-
jas laikā. Tad uzzinājām daudz ko jaunu 
un raksturīgu par dazādām valstīm. Katra 
klase prezentēja savas izvēlētas valsts pro-
jektu, bet jaunākās klases – projektus par 
Latvijas novadiem.

Mums visiem prieku sagādāja skolas 
biedru prezentācijas, kuras tika interesanti 
parādītas. 

Jānis Iesalnieks, 8. klases skolnieks
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Biedrībā „Ūdenszīmes” uzsāktas ESF  projekta aktivitātes

ma arī vienīgā līdz šim 
zināmā autentiskā kopi-
ja; raksta atšifrējums ir 
pieejams „Latvju Rakstu” 

sējumā.
Šonedēļ ir izgatavota šī apbrīnojami 

skaistā materiāla digitālā versija. Darba ini-
ciators ir biedrība „Ūdenszīmes”, tas tika 
veikts Zemgales kultūras programmas fi-
nansētā projekta „Lepojies, Kaldabruņa!” 
ietvaros. Materiālu izgatavoja Amatniecības 
centra „Rūme” koordinatore Daina Saule-
viča, un šobrīd tas ir konvertēts gan CDR, 
gan JPG failos, kas izmantojami kā intere-

Izgatavota Kaldabruņas Māras jostas digitālā versija
Kaldabruņas jeb Krievānu Māras josta 

ir viena no mūsu novada lielajām kultūrvēs-
turiskajām vērtībām – tā  ir unikāls etnogrā-
fijas materiāls. Jostas  rakstā, ko veido 52 
raksta elementi,  ir 36 svastikas (ugunskrus-
ta)  modifikācijas, un līdzvērtīga materiāla 
Latvijas etnogrāfijā faktiski nav; Stāmerie-
nas villainē ir identificētas tikai 19 svastikas 
modifikācijas. Josta, pēc būtības – matpīne, 
ir veidota zilos un dzeltenos rakstos, ap-
malēs izmantota arī sarkanā un zaļā krāsa, 
tās galos izveidots sarežģīts pērlīšu vijums 
un bārkstis. Līdz šim šīs jostas autentiskas 
kopijas  plašākai sabiedrībai  nav bijušas 
aplūkojamas. Arī digitālā vidē šis unikālais 
materiāls nav bijis pieejams. 

Jostas oriģināls, ko 19. gs. beigās et-
nogrāfu rīcībā nodevusi Māra Krievāne no 
Kaldabruņas „Mačulānu”  mājām, glabājas 
Latvijas Vēstures muzejā, turpat aplūkoja-

sentiem, tā arī māksliniekiem, etnogrāfijas 
pētniekiem, tūrisma un reprezentācijas 
materiālu veidotājiem. Šobrīd failus var sa-
ņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: 
ieva.jatniece@gmail.com, tie ir pieejami arī 
biedrības „Ūdenszīmes” mājaslapā – www.
udenszimes.lv 

3. aprīlī kopīgā tikšanās reizē Kaldabru-
ņas skolā varēsim aplūkot Anitas Vērdiņas 
izausto jostas kopiju, kā arī uzklausīt Anitas 
stāstu par jostas rakstu un vēsturi. 

Leposimies ar savām vērtībām – šī ir 
tik krāšņa kā zvaigžņotas debesis ziemas 
naktī! 

 Ar 2012. gada  pirmo dienu tika uzsāk-
ta  projekta „Jēkabpils novada biedrību 
kapacitātes paaugstināšana sociālajā 
jomā „ Pasniedz roku!”” realizācija. 

Projekts tiks ieviests šā gada laikā, un 
tā aktivitātes norisināsies visā Jēkabpils no-
vada teritorijā, iesaistot lielāko daļu no no-
vada nevalstiskajām organizācijām. 

Kā sadarbības partneri projektā ir ie-
saistītas vēl trīs novada biedrības – „Cerību 
logi” (Kalna pagasts), „Dzīves prasmes” 
(Dunavas pagasts) un „Mārtiņa fonds” (Kal-
na pagasts). Jēkabpils novada pašvaldība, 
savukārt, piedalās projekta īstenošanā gan 
ar līdzfinansējumu, gan arī ar aktīvu Sociālā 
dienesta darbinieku un bibliotēku vadītāju 
līdzdalību. 

Aktīvs nodarbību cikls jau ir uz-
sākts biedrības „Ūdenszīmes” mājvietā 
– Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā. 
Janvāra mēnesī apguvām datorprasmes 
Sandas Kukles vadībā, no Līgas Jurķes 
mācījāmies gatavot veselīgi un ekonomis-
ki, taču šīgada lielākais pasākums – Sveču 
dienas svinības – notika 10. februārī. Šai 
dienā pie mums viesojās biedrības „Manai 
mazpilsētai Aknīstei” biedri. Gan viesi, gan 
paši mājinieki bija sagatavojuši dzejoļus 
un ticējumus par svecēm, to krāsu nozīmi. 
Taču, pats svarīgākais – viesi bija muzikāli! 
Tā kā līdz šim mūsu vidū nav atradies ne-
viens muzikants, tad Laimoņa Medvecka un 
Janīnas Krasovskas akordeons, kā arī dzie-
došo aknīstiešu priekšnesumi un, galvenais 
– iespēja dziedāt kopā – tika izmantota no 
visas sirds. Svinībās piedalījās arī Rubenes 
pamatskolas bērni līdz ar skolotājām, kā arī 
Kaldabruņas iedzīvotāji. Tuvākajā laikā Kal-
dabruņas skolā plānojam:

9. martā plkst.10.00 – Sieviešu dienas 
svinības;

23. martā  plkst. 10.00 – Dzintras Vana-

gas lekciju „Veselīgs dzīvesveids – fiziski un 
psiholoģiski”;

15., 22. un 29. martā  plkst. 13.00 – Liel-
dienu dekorācijas no dabas materiāliem El-
gas Vuškānes vadībā. 

Tāpat vismaz vienu reizi mēnesī Kal-
dabruņas skolā Sandas Kukles vadībā va-
rēs apgūt datorprasmes. Par konkrētākiem 
nodarbību laikiem, kā arī par iespējamām 
izmaiņām lūdzam zvanīt Ievai – 29548967 
vai Indrai – 26223948

Ir uzsāktas aktivitātes arī citās nova-
da biedrībās un iestādēs – norisinājušās 
pirmās darba grupas ar „Dzīves prasmju” 
un „Cerību logu” biedriem, notikusi tikšanās 
ar novada Sociālā dienesta darbiniekiem. 
Šeit lielu pateicību vēlamies izteikt Sociālā 
dienesta vadītājai Ritmai Rubinai, kura ar 
lielu atsaucību ir iesaistījusies projekta īs-
tenošanā, tāpat – pagastu sociālajiem dar-
biniekiem, kuri aicina un motivē apmeklēt 
projekta nodarbības. 

Produktīva un kupli apmeklēta izvēr-
tās projekta sanāksme Zasas pagasta 
Liepu bibliotēkā, par ko papildus paldies 
pelnījušas  gan bibliotēkas vadītāja  Ināra 
Valaine, gan biedrības „Pūpols” vadītāja 
Līvija Štolniece. Uz šo sanāksmi 14. febru-
ārī bija sapulcējušies 17 Liepu  iedzīvotāji 
– ar patiesu vēlmi atdzīvināt sava ciemata 
sabiedrisko dzīvi, apgūt jaunas lietas, orga-
nizēt pasākumus, pat – izveidot savu bied-
rību! Tikšanās laikā jau iezīmējām projekta 
aktiviātes Liepās – datora lietošanas pama-
tus Ināras Valaines vadībā februāra un mar-
ta mēnešos iedzīvotāji varēs apgūt divas 
reizes nedēļā – ceturtdienās un piektdienās 
no plkst. 11.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 
līdz 14.00. Martā un aprīlī organizēsim pērlī-

šu vēršanas, dekupāžas un sveču liešanas 
darbnīcas, kā arī  – lekcijas par talantu attīs-
tību, veselīgu dzīvesveidu, prasmi sapras-
ties ar sevi un apkārtējiem. 

Marta otrajā nedēļā notiks pērlīšu rotu 
izgatavošanas darbnīcas, ko vadīs Benita 
Pavlovska. Pirmā nodarbība – 12. martā 
plkst. 13.00 

Par precīziem turpmāko nodarbību  
laikiem lūdzam interesēties pie Ināras Va-
laines. 

Biedrībā „Dzīves prasmes” biedru 
apmācības tika uzsāktas jau 27. febru-
ārī – šai dienā plkst. 12.00 Dunavas Sa-
biedrisko resursu centrā notiks apmācības 
datorzinību pamatos. Kā izveidot e-pastu, 
lietot internetu, pārsūtīt dokumentus un fo-
togrāfijas, kā arī citas vienkāršas gudrības 
mācīs Gunta Dimitrijeva, kuru kā ļoti zinošu 
un labu pasniedzēju dunavieši atceras jau 
no iepriekšējo projektu norisēm. Nākamās 
IT apmācības notiks marta mēneša sākumā 
un aprīlī.  Ja vēlaties apmeklēt datorapmā-
cības, kā arī citas Dunavā plānotās projekta 
nodarbības, lūdzam zvanīt Anitai Ozoliņai – 
t. 29726110  

Aprīļa mēnesī ar lekciju ciklu „Mazās 
ūdenstilpnes un dekoratīvās arhitektūras 
formas dārzā un pagalmā” mūsu novadā 
viesosies Latvijas Dārzu biedrības valdes 
priekšsēdētāja Inita Šteinberga. Būs gan 
uzskates materiāli, gan ļoti praktiski pado-
mi, kā ar iespējami mazākiem līdzekļiem 
izveidot skaistu un ērti kopjamu ūdenstilpni. 
Lekcijas notiks:

3. aprīlī plkst. 10.00 – Rubenes pagastā 
Kaldabruņas skolā;

4. aprīlī plkst. 13.00  – Zasas pagasta 
Liepu bibliotēkā;

5. aprīlī plkst. 10.00 – Kalna pagasta 
Kultūras namā vai Dunavas pagasta Sa-
biedriskajā centrā. 
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Literārais horoskops

Rubenes pagasta Slates bibliotēkā – 
vēstures elpas bagāta izstāde 

…var apturēt laiku, bet vajag paņemt 
to labāko no pagātnes pūra. Ne velti saka 
– viss jaunais ir aizmirsts vecais… Tā seno 
rokdarbu izstādi „No vecmāmiņas pūra 
lādes” raksturo Slates bibliotēkas vadītāja 
Līga Zālīte. Izstāde izveidota ciešā sadarbī-
bā ar biedrības „Pūpols” vadītāju Līviju Štol-
nieci, kuras māte bijusi pazīstama kā izcili 
prasmīga un smalka rokdarbniece. 

Brīvam brīdim un jautrībai literāros 
horoskopus ir sagatavojusi Liepu biblio-
tēkas vadītāja Ināra Valaine. 

Mēdz sacīt, ka katram cilvēkam ir 
sava zvaigzne… Ticēt zīmēm vai nē, tas 
ir katra paša ziņā!

Auns – SKĀRLETA O HARA. Auna op-
timisms ir neizsmeļams, un viņa kūsājošā 
enerģija pavada viņu vienmēr. Neapšaubā-
mi, šīs īpašības ir iemesls viņa daudzajiem 
piedzīvojumiem, pēkšņām un dažāda veida 
pārmaiņām, neveiklām situācijām un sadurs-
mēm dzīvē.. Interesants ir fakts, ka šīs rak-
stura īpašības spēj sagādāt Aunam ne tikai 
vairums klapatu, bet aizvest viņu vajadzīgajā 
vietā un vajadzīgajā laikā. Arī pār „Vējiem lī-
dzi” varoni ir nākuši daudzi  šādi pārbaudīju-
mi, bet viņa ar tiem ir tikusi galā ar īsta Auna 
ķērienu – spēcīgi, neatlaidīgi un drosmīgi… 
Un kaut kas liek mums domāt – ja nebūtu bi-
jis šādu orkānu Skārletas dzīvē, tad viņa tos 
būtu noorganizējusi saviem spēkiem.

Jēkabpils novada 
atklātās galda spēļu 
sacensības Rubeņos

1. Mērķis un uzdevumi:  
1.1. popularizēt galda spēles Jē-

kabpils novadā un tā apkārtnē;
1.2. pievērst iedzīvotājus veselī-

gam dzīvesveidam, sporta aktivitātēm;
1.3. veicināt sadarbības prasmes 

kolektīvā, komandas garu;
1.4. attīstīt cīņas sparu, mērķtiecī-

bu, drosmi, gribu;
1.5. popularizēt godīgu spēli.

2. Vieta un laiks:  
Jēkabpils novads, Rubeņu pag. 

Rubeņu kūltūras nams.

2012. gada 10. martā, plkst. 
10.00 sacensību atklāšana, 9.00. da-
lībnieku reģistrēšanās sacensībām

3. Sacensības vada:  
sacensību organizators: Indars 

Mucenieks (Jēkabpils novada sporta 
koordinators);

galvenais tiesnesis galda tenisā – 
Juris Puķītis;

galvenais tiesnesis novusā – Juris 
Ratnieks;

galvenais tiesnesis dambretē – Ju-
ris Rubiķis;

galvenais tiesnesis dartos – Indars 
Mucenieks. 

4. Sacensību dalībnieki:
4.1. sacensībās piedalās Jēkab-

pils novada iedzīvotāji un citu novadu 
iedzīvotāji;

4.2. komandas – galda tenisā, 
dambretē un dartos piedalās vīrieši un 
sievietes – startē individuāli. Novusā 
spēlē pāris (vīrietis+sieviete);

4.4. sacensību dalībnieki ir paši at-
bildīgi par savu veselības stāvokli.

5. Sacensību norise:
Sacensību norise un kārtība tiks 

noteikta sacensību dienā, tā būs atkarī-
ga no sacensību dalībnieku skaita!

6. Dalībnieku apbalvošana:
6.1. pirmo triju vietu ieguvēji tiks 

apbalvoti ar diplomiem un medaļām. 

8. Komandu pieteikšanās:
8.1. zvanot Indaram Muceniekam 

(mob. 27878984);
8.2. rakstot uz e-pastu: imuce-

nieks@inbox.lv; 
8.3. vai sacensību dienā plkst. 9.00

9. Dalības maks Ls 0,50

Kopumā šai izstādē skatāmi vairāk 
nekā 70 eksponāti, kas izkāpuši no slatiešu 
pūra lādēm – tie ir gan izšuvumi, gan adī-
jumi un tamborējumi, gan vēsturiski albu-
mi ar dzimtas fotogrāfijām, Latvijas pirmās 
brīvvalsts laika preses izdevumi, audumi, 
kurus saimnieces nav paspējušas apstrā-
dāt un izrotāt, pat eksotisks zīda izšuvums, 
kas uz Slati atceļojis no Ķīnas. Gan apbrī-
nu, gan jautrību izraisa pikantākais ekspo-
nāts – mežģīnēm apšūtas apakšbikses…

Izstāde apskatāma no 15. februāra: 
otrdienās no 8.00 līdz 14.00, trešdienās, 
ceturtdienās un piektdienās no 8.00 līdz 
16.00. 

Noslēguma pasākums un tikšanās 
gan ar mantoto rokdarbu īpašniecēm, gan 
šodienas darbīgajām Slates rokdarbnie-
cēm notiks 7. martā plkst. 10.00. 

Vērsis – SARKANGALVĪTE. Vērsis stigri 
stāv uz zemes, atspēries ar visām četrām kā-
jām. Vērši nekad nemeklē vieglus ceļus, viņi 
ir pieraduši cīnīties par savu labklājību, un, 
starp citu, tas viņiem arī lieliski izdodas. Viņi 
ir pragmatiski un racionāli un spēj atrast izeju 
no jebkuras situācijas, pat ja atradīsies vie-
ni dziļā mežā ar Sarkanu cepurīti galvā, bet 
apkārt – necaurredzama migla un vilku bari. 
Vajag novērtēt arī Vērša izcilo atjautību, kas 
ne visiem ir dota. Sarkangalvīte ir pārpildīta 
ar domām, lai laimīgi justos visi viņai apkārt 
un centīgi panākt savu vēlmju piepildīšanos.

Dvīņi – DONS ŽUANS. Dvīņi katru se-
kundi un stundu cenšas sevī apvienot divu 
personību cīņu. Kamēr viena personība 
cenšas pieņemt apdomātu lēmumu, otra 
gatavo tūkstoš iemeslus, lai tai iebilstu. Jā-
piezīmē, ka šāda pieeja Dvīņiem strādā jeb-
kurā dzīves situācijā.  Īpaši – mīlas. Tāpēc 
Dvīņus dažreiz sauc par Doniem Žuaniem 
– par godu slavenajam mīlniekam.

turpinājums nākamajā numurā
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

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

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi MARTĀ, APRĪLĪ Audz, meitiņa, 
kā rozīte,
Kā sarkana magonīte.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā februārī reģistrēta Santa

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Sāp... Neizsakāmi sāp.
Klusums ir mājās ienācis,
Gaismu mums nodzēsis,
Skumjas atnesis. Sāp.

              /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus:
Jānis Mačulāns Rubenes pag. 

30.03.1932. – 31.01.2012.

Marija Orosa Zasas pag. 
23.01.1938. – 01.02.2012.

Alvīne Elksnīte Dignājas pag. 
21.04.1919. – 01.02.2012. 

Valdis Geižāns Rubenes pag. 
17.09.1952. – 02.02.2012.

Marija Guļāne Rubenes pag. 
01.01.1915. – 04.02.2012.

Anna Strašnova Ābeļu pag. 
04.06.1932. – 24.02.2012.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
17.03. plkst. 11.00 tautas namā  Erudīcijas 
konkursa jauniešiem „Pasaule, kas tevi 
gaida” 1. kārta
19.03. plkst. 12.00 klubiņā „Ābeļzieds” 
auduma ziedu gatavošana (nodarbību 
vada Airita Strode)
28.03. plkst. 12.00  klubiņā  „Ābeļzieds” 
radošās darbnīcas pērlīšu vēršanā 
(Maija Mieze)
31.03. plkst. 13.00  tautas namā Senioru 
pēcpusdiena kopā ar Pēteri Draņeviču
02.04. plkst.12.00 klubiņā „Ābeļzieds” 
Lieldienu radošās darbnīcas – olu 
krāsošana, noformēšana utt
08.04. plkst. 14.00  laukumā pie šūpolēm 
Lieldienu pasākums

Kalna pagasts
08.03. plkst.14.00 kultūras namā biedrības 
„Cerību logi” pēcpusdiena 
„Ak sievietes,sievietes,sievietes…” 
Konkurss „Radošā sieviete” 
11.03. plkst. 11.00 kultūras namā tikšanās 
ar Jēkabpils  Bruno Groninga draugu kopu
17.03. plkst. 12.00 Kalna doktorātā 
tikšanās ar Inesi Ziņģīti
19.03. – 24.03. Tikšanās ar Kalna pagasta 
politiski represētajiem izstādes 
„Atmiņu stāsti” izveidotājiem

Leimaņu pagasts
10.03. tautas namā tikšanās ar gleznotāju, 
grafi ķi, multimākslinieku Eināru Kvili
Tēma „Ģitārspēles pamati” 
29.03. plkst. 11.00 kultūras namā 
biedrības „Akācija plus” nodarbība 
auduma puķu izgatavošanā    

Rubenes pagasts
08.03. plkst. 12.00  kultūras namā interešu 
kopas „Gardēdis” tematisks  pasākums 
veltīts sieviešu dienai.
17.03. plkst. 14.00 kultūras namā koncerts 
„Riču kāzas”. Viesojas – Anna Dribas un 
Riču ģimene
23.03. plkst. 13.00 kultūras namā 
Jēkabpils novada politiski represēto 
piemiņas pasākums

08.04. plkst. 14.00 kultūras namā 
brāļu Auzānu jaunā koncertprogramma 
„Rokasspiediena attālumā” 
09.04. plkst.12.00 Rubenes parkā 
pasākums„  Lieldienas rūķu namiņā” 
Pasākums maziem un lieliem kopā ar 
folkloras kopu „Kāre”

Zasas pagasts
09.03. plkst. 19.00  kultūras namā 
Starpnovadu kultūras namu vokālo 
ansambļu koncerts – skate
17.03. plkst. 19.00 kultūras namā Zasas 
v-skolas žetonizrāde. Andrejs Skailis 
„Mēnessērdzība”, pēc izrādes balle kopā ar 
grupu „Daugavieši”
09.04. plkst. 13.00 kultūras namā 
pasākums „Nāc nākdama Lieldieniņa, visi 
bērni Tevi gaida” Piedalās kultūras nama un 
Zasas v-skolas amatierkolektīvi
16.03. – 30.03. A/C „Rūme”  Senioru 
mājamatnieku praktiskās darbnīcas.

Dunavas pagasts
10.03. plkst. 19.00  Dunavas skolā – 
tradīciju zālē sieviešu dienai veltīts koncerts 
„Ak sievietes, sievietes, sievietes….” 
Piedalās pašdarbības kolektīvi un Lauris 
Golubickis
Balle. Spēlē: grupa „Daugavieši” 
08.04. plkst. 17.00 Dunavas skolā – tradīciju 
zālē Lieldienu pasākums „Rotā saule lielu 
dienu”  Dažādas  Lieldienu izdarības. Lustīgi 
„Latvju danči”

Dignājas pagasts
07.03. plkst. 18.00 pagasta „Kamenes” 
zālē tikšanās ar gleznotājiem Leonardu un 
Jadvigu Mazuriem
24.03. plkst. 20.00 tematisks pasākums 
„Ar Sibīrijas sāpi azotē” 
Piedalās – vīru kopa „Sprīdīši” 
31.03. plkst. 19.00 tematisks pasākums 
„Darba un dzīves rumakā cauri sniegu un 
ziedu kupenām”

01. 03 – 10.03. Klubiņā „Ābeļzieds”  
Sieviešu dienai veltīta cimdu izstāde 

01.03.– 31.03 Ābeļu tautas namā  Mai-
jas Miezes personālizstāde „Dabas ma-
ģiskais pieskāriens…”

Marta mēnesī klubiņa „Noskaņa” telpās 
izstāde „No rokdarbnieces pūra lādes”

01.03. – 15.03. Dignājas pagasta  
„Kamenes” zālē gleznu izstāde 
„Viens mirklis no mūžības” 
Darbu autori – Leonards un Jadviga 
Mazuri 

20.03. – 01.04. Dunavas sabiedrisko 
resursu centrā gleznu izstāde 
„Viens mirklis no mūžības” 
Darbu autori – Leonards un Jadviga 
Mazuri (Dignāja)

Pārdod nelielu māju  (58 m2) Za-
sas centrā, 0,2 ha zeme, ir saimiecības 
ēkas. Ls 3000,- (cena runājama). Tel. 
27012050


