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2013. gads straujiem soļiem tuvojas 
gadu mijai. Jēkabpils novada Sociālajam 
dienestam šis ir bijis spraigs, dažādu 
notikumu un jaunu pienākumu izpildes 
laiks. Viens no atbalsta pasākumiem  bija 
AS „Latvenergo” dāvinājums ģimenēm 
ar bērniem. Mūsu novads papildus saņē-
mām 85 gab. AS „Latvenergo”  Dāvanu 
kartes par summu Ls 53,70.  Sociālo dar-
binieku piedāvājums ģimenēm un iedzī-
votāju aktīva darbība bija labā līmenī, jo 
uz šo brīdi visas AS „Latvenergo”  dāva-
nu kartes kartes ir izdalītas. Pēc sarunas 
ar AS „Latvenergo”  pārstāvi saprotams, 
ka Latvijā gandrīz visās pašvaldībās dā-
vanu kartes vairs nav pieejamas.

Šajā gadā kā jauns pakalpojums 
tika uzsākts Eiropas Savienības atbalstīts 
projekts – Asistenta pakalpojuma snieg-
šana pašvaldībās. No sākuma aktivitāte 
nebija liela, tomēr šobrīd pakalpojumu 
mūsu novadā saņem septiņas  perso-
nas ar īpašām vajadzībām, tai skaitā divi 
bērni. Asistenta pakalpojuma ieviešanas 
mērķis ir iesaistīt personas dažādās ak-
tivitātēs, – dienas centru apmeklējums, 
dažāda brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
pavadīšana uz un no ārstniecības vai re-
habilitācijas iestādēm, institūcijām. 2014.
gadā Asistenta pakalpojums tiks turpi-
nāts.

2013. gadā savu darbību esošajā 
formā noslēdz DĢA „Dzīpariņš”, kurš 
šajā un iepriekšējos gados trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm organizēja 
„Pārtikas paku” piegādi. Sirsnīga pateicī-
ba biedrībām, kuras nodarbojas ar Pāŗti-
kas paku izdali pagastos. 

Lai vairāk atbalsta saņemtu visne-
aizsargātākā iedzīvotāju grupa – bērni, 
Jēkabpils novada pašvaldība ir piekri-
tusi slēgt sadarbības līgumu par valsts 
atbalstīta projekta „Demogrāfisko pasā-
kumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu 
ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kar-
tes ieviešana”, kura darbības uzsākšana 
paredzēta sākot ar 2014. gadu, projek-

tam aptverot visu Latviju. Projekta mēr-
ķis – radīt atbalsta mehānismu daudz-
bērnu ģimenēm ar atlaižu un privilēģiju 
kartes „Goda ģimenes karte” palīdzību.

Projekta virzītājs ir Sabiedrības Integ-
rācijas fonds, Hannu – pro un Māmiņu 
klubs.

Jēkabpils novadā uz 01.11.2013. 
ir 59 daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vai-
rāk bērniem vecumā 0 līdz 18 gadiem). 
Izsmeļošāka informācija ģimenēm tiks 
sniegta 2014. gadā, kad tiks uzsākta pro-
jekta īstenošana. 

Jēkabpils novada Sociālais  dienests 
iespēju robežās piedalās dažādos Jē-
kabpils novada pasākumos, ir laba sa-
darbība ar Jēkabpils novadā esošajām 
biedrībām. Vēlamies pateikties biedrību 
dalībniekiem par atsaucību.

Intensīvs darbs tiek veikts sadarbī-
bā ar citām institūcijām, lai izvērtētu un 
sniegtu palīdzību ģimenēm ar bērniem, 
pieaugušo un bērnu sociālajai rehabilitā-
cijai. Tiek veiktas regulāras un periodis-
kas apsekošanas ģimenēs ar bērniem, 
pie vientuļajiem pensijas vecuma cilvē-
kiem, personām ar īpašām vajadzībām. 
Vēlētos aicināt ikvienu personu, kurai ir zi-
nāms, ka kādam vecam cilvēkam ir prob-
lēma,  nepieciešama palīdzība, vai ilgstoši 
viņu neapciemo neviens no tuviniekiem, 
sniegt informāciju sociālajam darbinie-
kam. Pēdējos gados ir novērots, ka, ja 
vecajam cilvēkam ir bērni, kuri nesniedz 
nekādu palīdzību saviem vecākiem, ne-
apciemo, apkārtējiem rodas iespaids, ka 
šis cilvēks ir vientuļais pensionārs.  

Jēkabpils novadā pakalpojumu 
sniedz Sociālā dienesta struktūrvienība 
„Sociālās aprūpes centrs  Mežvijas”, kurā 
ir 12 vietas. Šobrīd visas vietas ir aizņem-
tas un diemžēl bieži nākas atteikt uzturē-
šanos. Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
pakalpojumu 2013. gadā pagaidām iz-
mantojusi viena persona. 

Viens no Jēkabpils novada Soci-
ālā dienesta intensitātes rādītājiem ir 

apmeklētāju pieņemšana, informācijas 
saņemšana, apstrāde, konsultēšana. Uz 
04.12.2013.  Sociālajā dienestā ir saņemti 
1380 iesniegumi, pieņemti 1444 lēmumi 
un izsniegtas 656 izziņas, ir saņemti un 
izsūtīti 235 dokumenti, kas saistīti ar so-
ciālajiem pakalpojumiem un sociālo pa-
līdzību. 

Jaunais 2014. gads būs darbības sā-
kums jaunajai naudas zīmei – eiro (euro), 
kuru izmantosim arī sociālajos pabalstos 
un citiem norēķiniem. 

Kā katru gadu tuvojoties gada noga-
lei, vēlos pateikties visiem labajiem cil-
vēkiem, kuri ir palīdzējuši mūsu novada 
iedzīvotājiem. 2013. gadā mūsu novadā 
tika saņemts sūtījums, ko organizēja stu-
dentu grupa no Brēmenes un koordinēja 
mūsu ilgstošais labvēlis Hardijs Kortma-
na kungs. Ievērojamu atbalstu saņēma 
bērni skolās, kā arī ģimenes un atsevišķi 
dzīvojošas personas. Daudzu gadu ga-
rumā mūsu novads sadarbojas ar izcilo 
vācu valodas skolotāju Silviju Raģeles 
kundzi, kura neraugoties uz savu cienīja-
mo vecumu, veselības stāvokli, vienmēr 
ir atbalstoša, atraktīva, iniciatīvas bagāta, 
lai ikvienam cilvēkam dāvātu labu vārdu, 
sirsnību un līdzjūtību.

Pateicība Zinaidai Paurai, kuru dzī-
ves ceļš ir atvedis uz „Sociālās aprūpes 
namu „Mežvijas””, jo veselības stāvokļa 
dēļ vienai uzturēties savā mājā kļuva ap-
grūtinoši, taču darbīgās rokas katru gadu 
iepriecina bērnus, jo Zinaida noada tik 
daudz cimdu pāru, un zeķu, ka pietiek vi-
siem mūsu novada bērniem, kuri atrodas 
bērnu namos, audžuģimenēs. Paldies 
vēlos pateikt Feldmaņu ģimenei, kuru dā-
vātās sadzīves lietas savu otro dzīvi uzsāk 
ģimenē ar jaundzimušu bērniņu un Soci-
ālās aprūpes centrā „Mežvijas”. 

Sociālā dienesta darbinieku vārdā 
novēlu klusu, piepildītu Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku un lai Jaunais gads sev 
līdzi nes sapratni, emocionālu noturību 
jebkurā dzīves situācijā. Ikvienai ģimenei 
vēlam saticību, cieņu un atrast laiku, lai 
būtu kopā, apciemotu savus tuviniekus, 
nelikt just viņiem vientulību. 

Uz labu sadarbību un 
ar laba vēlējumiem, cieņā 

Jēkabpils novada 
Sociālā  dienesta vadītāja 

Ritma Rubina

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Jēkabpils novada pašvaldības informatīvais izdevums

Gaišas domas, prieks un labestība 
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk. 
Un ne tikai saņemt mīlestību — 
Citiem dot, to arī sirds lai māk! 
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Jūsu rokās vai datorā nonāk  avīzī-
tes  „Ļaudis un darbi” četrdesmit sestais 
numurs. Diezgan nopietns skaitlis, vai 
ne? Abus ciparus saiskaitot kopā, iznāks  
desmitnieks, un numerologi teiktu – jā, 
noslēgts cikls; divi pirmskaitļi, jāuzsāk kas 
jauns vai kvalitatīvi citādāks. Tā arī būs, jo 
nākamo, četrdesmit septīto, numuru jau 
gatavos un sūtīs cits speciālists – jauns un 
iedvesmas pilns. 

„Ļaudis un darbi” ir zināmā mērā 
mans auklējums, un gatavojot šo avīzīti, 
pārcilāju atmiņā pašus sākumus – depu-
tātu un darbinieku aptaujas par izdevuma 
nosaukumu, tā pārveidošana un pieskaņo-
šana, formāta, satura un izpatīšanas veidu 
meklējumi. Šobrīd jau tā ir glīti iestaigāta 
taciņa – krāsaina avīzīte e-pastā, ziņu la-
pas katru nedēļu un mēneša vidū – sākam 
meklēt izdevumu papīra formātā. Ir tik patī-
kami paņemt rokās svaigu, tikko iespiestu 
izdevumu. Tas nekas, ka tā saturu jau zinu 
no galvas, pazīstams katrs vārds un kat-
ra fotogrāfija. Tomēr – nodrukāta avīzīte ir 
kaut kas īpašs; tādi kā ikmēneša svētki, kas 
papildina kalendārā iekļautos. Pēc tipogrā-
fijas krāsas smaržo mašīna, un es ļoti lepni 
ievedu avīzi vienai kaimiņienei un iemetu 
pastkastītē otrai. Jau prāvāku kaudzīti aiz-
vedu uz Kaldabruņu. Vakarā mājās pārlasu 
pati – it kā tur varētu parādīties kaut kas 
vēl neredzēts......Skaisti un svinīgi, nudien! 
Un kaut kādā dīvainā veidā šī mazo svēt-
ku sajūta nav zudusi visu četru gadu laikā. 
Un, jā – avīzītes gatavošana jau arī līdzinās 
svētku sagatavošanai: visi steidzas, raksti-
ņi pienāk pēdējā brīdī. Protams, kaut kas ir 

Ceļavārdi, ceļavējš...
aizmirsies. Reizēm pat ļoti būtiskas lietas. 
Kādu materiālu ir „apēdis”internets, un tas 
vairs nav atrodams. Kā jau tam jābūt, tieši 
šajā brīdī uzrodas papildus darbi un sabo-
jājas tehnika, ļoti likumsakarīgi. Aizraujošs 
process ir maketa saskaņošana, par ko 
paldies maketētājai Ilutai, ar kuru mēs ap-
ceram, kādā krāsā šoreiz būs izdevums, 
piemēram: „apelsīni ar pienu?”,  „lieldienu 
zālīte”,  „jāņusiera dzeltens” – nē, tas ne-
izskatīsies labi, labāk ņemsim „ugunskura 
oranžo”. Ar Ilutu, šķiet, mani saista it kā 
sena draudzība, taču faktiski – mēs nekad 
neesam satikušās, šo emocionālo izjūtu  
radījusi avīzītes tapšana.

Tas pats jāsaka par daudziem, dau-
dziem cilvēkiem, kurus man ir bijusi laime 
iepazīt pateicoties avīzītei. Ļoti bieži ir tā, 
ka tikai reizi aizbraucot uz interviju, šis cil-
vēks  spilgti iespiežas atmiņā – nudien, ne-
kādi nenosaukšu visus. Ir tikai pāris aini-
ņas, ko gribas pieminēt. Viens ir brauciens 
pie skolotājas Emīlijas Zviedrānes, kura ta-
gad dzīvo Līvānos. Kad sasveicinājāmies, 
Emīlija sāka smieties. Es jautāju – kādēļ 
tā? Un viņa saka: „Vai, es tak biju nobiju-
sies! Ienāks tāda barga korespondente, 
kas vēl zina ko prasīs un tā... nē, nu tu 
tāda smaidīga un vienkārša, i visas bailes 
pārgāja!”. Tā arī tā saruna pagāja – vienos 
smieklos, it kā pie krustmātes ciemos būtu 
atbraukusi. Otra ainiņa ir par suni. Lauku 
atbalsta dienesta darbiniece lūdza ielikt 
sludinājumu – „labās rokās atdod takša 
kucēnu”. Pēc mēneša satiekamies, un 
viņa saka – „Vai, paldies avīzītei! Atbrauca 
no Rubeņu pagasta uz Jēkabpili vecs vīrs, 

Tūrisma aktivitāšu veicināšana
Lauku atbalsta dienests izsludina atklā-

ta konkursa projektu iesniegumu pieņem-
šanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai  un Lauku at-
tīstības programmas pasākumam „Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar Ministru 
kabineta 2012. gada 13. novembra noteiku-
miem Nr. 773 „Kārtība, kādā piešķir valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu pro-
jektu iesniegumu konkursu veidā pasāku-
mam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakal-
pojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu 
pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūris-
ma bukletā vai tīmekļa vietnē, ko izveidojusi 
ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta 
institūcija.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 2014. gada 2. līdz 31. janvārim ar 
kopējo pieejamo publisko finansējumu EUR 
890 000. Pasākuma projektu īstenošanas 
beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par 
projektu iesniegumu apstiprināšanu.

lielām darbarūķa plaukstām. Paņēma sunī-
ti, tas viņam sāka laizīt rokas un glausties. 
Vairs zemē nenolika. Es vēl jautāju – vai ne-
vajag groziņu, kasti, kur sunīti ielikt, jo bija 
ar autobusu jābrauc. Vīrs saka – ne, ne, nu 
jau mēs abi esam satikušies, tad roku rokā 
brauksim, nevajag nekādas kastes. Tā arī 
viņi aizgāja, uz mani vairs lāga neskatīda-
mies  – runāja viens ar otru....”

Nav jau trūcis arī pārpratumu un ne tik 
patīkamu brīžu, taču pamatā tie visi ir bijuši 
saistīti ar manu neuzmanību vai  pārāk lielo 
aizņemtību. Šis arī ir iemesls, kādēļ „Ļau-
dis un darbus” nododu citās rokās – šī nav 
lieta, ko var darīt pa ceļam, pa roku galam 
vai arī  – kā rutīnas darbu. Un darbam ar 
pilnu atdevi man nupat pietrūkst laika. Jo 
tas, ko sapņots panākt, darbojoties bied-
rībā „Ūdenszīmes”, šobrīd  sāk parādīties 
virs ūdens – iezīmējas teritorija, darbojas 
Pļavas muzeja zāle, radošās darbnīcas, 
notikumi un pasākumi, nepārtraukti tiek ie-
viesti jauni projekti. Arī šo veiksmi nedrīkst  
piemānīt, tā prasa visu uzmanību un katru 
brīvo domu. 

Nu ja, vairs neveidošu avīzīti. Tomēr – 
no sirds turpināšu strādāt ar novada biedrī-
bām un iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, pie 
tam – tas notiks mazliet plašākā mērogā, jo 
papildus „Ūdenszīmēm” mums šogad top 
arī Augšzemes lauku NVO apvienība; tāpat 
– mans laiks un darbs tiks veltīts  Lauku 
Partnerībai „Sēlija”.  Tā ka – izmaiņu nemaz 
nebūs tika daudz.

Jā – ir gan viena svarīga lieta, kas mai-
nīsies! Pēc Jaunā gada, lūdzu, man zvanīt 
pa tālruni – 29548967, e –pasts saglabā-
sies jau visiem zināmais.

Pateicībā visiem lasītājiem un 
rakstītājiem – Ieva

InformācIja lauksaImnIekIem un uzņēmējIem

Ar minētajiem MK noteikumiem (saīsi-
nātā veidā) var iepazīties novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā „lauksaim-
niekiem un uzņēmējiem” –„projekti”.

jaunie uzņēmēji
Jau iepriekšējos mēnešos aicināju pie-

teikties novada jauniešus (vēlams līdz 30 
gadu vecumam), lai apvienotos kopā gan 
jau darbojošies lauksaimnieki un uzņēmēji, 
gan tie, kuri vēl tikai meklē savu darbības 
sfēru vai  plāno realizēt jau izlolotas idejas. 
Pirmā tikšanās notiks janvārī. Vispirms ar 
novada pašvaldības pārstāvjiem pārrunāsim 
jūs interesējošos jautājumus un problēmas, 
tad lemsim par tālāko sadarbību, nepiecie-
šamajiem pieredzes apmaiņas braucieniem, 
mācībām un citiem atbalsta pasākumiem, 
lai iesācējiem izdotos realizēt ieplānoto, bet  
tiem, kas jau darbojas, attīstīt ražošanu  vai 
risināt savas problēmas. Lūgums atsaukties 
tos, kuri līdz šim vēl nav pieteikušies.

ražojumi un pakalpojumi
Lai novada mājaslapā varētu  izveidot 

sadaļu  un reklamēt vietējo produkciju, lū-

gums visiem mājražotājiem, amatniekiem, 
biteniekiem, dārzeņu un ogu audzētājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem  u.c. tirgotājiem 
sagatavot par sevi nelielu aprakstu: kas 
jūs esiet, ko pārdodiet vai  piedāvājiet un 
kontaktinformācija. Vēlama arī fotogrāfija 
(prece vai saimniecība). Ja foto nav, vieno-
simies par to vēlāk, jo šobrīd galvenais ir 
informācija par produkciju. Minētais attie-
cas arī uz tiem, kas pārdod zemenes vai 
avenes  tikai svaigā veidā vasarā, arī uz 
tiem, kas sniedz traktortehnikas pakalpo-
jumus, šuvējām, rokdarbniecēm, arī  pa-
kalpojumiem kultūras jomā. Paldies tiem, 
kas savu reklāmu jau ir iesnieguši. Kāpēc 
gan medu vai avenes pirkt kaut kur citur 
tirgū, ja to var nopirkt tepat – savā pagastā 
vai blakus, tikai trūkst informācijas. Atbal-
stīsim savējos!

Informāciju sūtiet uz e-pastu:   
ina.sele@inbox.lv

Ina sēle, 
novada lauku attīstības konsultante 

(26312414)
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Turpinājums 4. lpp.

Jēkabpils novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu Nr. 14., Nr. 15., Nr., 16. izmaiņas ir saistītas ar euro ieviešanu. Citas izmaiņas šajos noteikumos nav veiktas.

2013. gada 19. septembrī  
saistošie noteikumi nr.14/2013
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmumu Nr.325 (protokols Nr.14) 

„Grozījumi jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija 
saistošajos noteikumos nr. 17 „jēkabpils novada kapsētu 
apsaimniekošanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. pun-
ktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 17 „Jēkabpils novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”  šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.3. punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 50,- (piecdesmit latiem)” 

2013. gada 19. septembrī  
saistošie noteikumi nr.15/2013 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 326 (protokols Nr. 14) 

Grozījumi jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos nr. 23 „jēkabpils novada sabiedriskās 
kārtības un administratīvās atbildības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 4. pun-
ktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 23 „Jēkabpils novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības 
noteikumi” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 8. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
2. Aizstāt 9. punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”, vārdus „piecdesmit 

latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
3. Aizstāt 10. punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar 

skaitli un vārdu „71,14 euro”. 
4. Aizstāt 11. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
5. Aizstāt 12. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
6. Aizstāt 13. punktā vārdu „desmit” ar skaitli „14,23 euro”, vārdus „divsimt piecdesmit 

latiem” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.
7. Aizstāt 14. punktā vārdu „desmit” ar skaitli „14,23 euro”, vārdus „divsimt piecdesmit 

latiem” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.
8. Aizstāt 15. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
9. Aizstāt 16. punktā vārdus „simt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.
10. Aizstāt 17. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”.
11. Aizstāt 18. punktā vārdu „divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „divsimt piecdesmit latiem” 

ar skaitli un vārdu „355,72 euro”.
12. Aizstāt 19. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
13. Aizstāt 20. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
14. Aizstāt 21. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
15. Aizstāt 22. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71.14 euro”, vārdu 

„piecdesmit” ar skaitli „71,14”, vārdus „simts latiem” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.
16. Aizstāt 23. punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355,72 euro”, 

vārdus „tūkstoš latiem” ar skaitli un vārdu „1422,87 euro”.
17. Aizstāt 24. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
18. Aizstāt 25. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28.,46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
19. Aizstāt 26. punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355,72 euro”.
20. Aizstāt 27. punktā vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
21. Aizstāt 28.punktā vārdus „divsimt piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „355,72 euro”.
22. Aizstāt 29. punktā vārdus „divdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”, vārdu 

„divdesmit” ar skaitli „28,46”, vārdus „piecdesmit latiem” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

ar skaitli un vārdu „71,14 euro”, apzīmē-
jumu, skaitli un vārdus „Ls 100,- (viens 
simts latiem)” ar skaitli un vārdu „142,28 
euro”.

2. Aizstāt 10.5. punktā apzīmējumu, 
skaitli un vārdu „Ls 5,- (pieci)” ar skaitli un 
vārdu „7,11 euro”, apzīmējumu, skaitli un 
vārdus „Ls 50,- (piecdesmit lati)” ar skaitli 
un vārdu „71,14 euro”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

2013. gada 19. septembrī

saistošie noteikumi nr. 16/2013   
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 327 (protokols Nr. 14) 

Grozījumi jēkabpils novada 
pašvaldības 2009. gada 
15. oktobra saistošajos notei-
kumos nr. 14 „Par jēkabpils 
novada pašvaldības nodevām””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 
trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 7. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 15. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada paš-
valdības nodevām” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu 
„0,71 euro”.

2. Aizstāt 2.2. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

3. Aizstāt 2.3. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

4. Aizstāt 2.4. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu 
„0,71 euro”.

5. Aizstāt 2.5. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

6. Aizstāt 2.6. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu 
„0,71 euro”.

7. Aizstāt 3.1. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

8. Aizstāt 3.2. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

9. Aizstāt 3.3. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 15,00” ar skaitli un vārdu 
„21,34 euro”.
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turpinājums no 3. lpp.

10. Aizstāt 3.4. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu 
„7,11 euro”.

11. Aizstāt 3.5. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 2,00” ar skaitli un vārdu 
„2,85 euro”, apzīmējumu un skaitli 
„LVL 50,00” ar skaitli un vārdu „71,14 
euro”.

12. Aizstāt 3.6. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu 
„7,11  euro”.

13. Aizstāt 3.7. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 3,00” ar skaitli un vārdu 
„4,27  euro”.

14. Aizstāt 4.1. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu 
„7,11  euro”.

15. Aizstāt 4.2. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 2,50” ar skaitli un vārdu 
„3,56 euro”.

16. Aizstāt 5.1. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu 
„1,42 euro”.

17. Aizstāt 5.2. punktā apzīmējumu un 
skaitli „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu 
„0,71 euro”.

18. Aizstāt 5.4.1. punktā apzīmējumu un 
skaitli „LVL 2,00” ar skaitli un vārdu 
„2,85 euro”.

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014. gada 1. janvārī.

Jēkabpils domes priekšsēdētājs,
e. meņķis

2013. gada 19. septembrī 
Precizēti saistošie noteikumi nr. 17/2013  
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 328 (protokols Nr. 14) 
PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr. 344 (protokols Nr. 16)

PaskaIDrojuma raksTs
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm jēkabpils novadā

Paskaidrojuma raksta 
sastāvdaļas

norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem 
Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. 
apakšpunktu, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprina autoceļu uzturēšanas klases. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klases Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā, atbilstoši transportlīdzekļu satiksmes intensitātei, 
lai nodrošinātu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu, 
ievērojot noteiktās prasības un veiktu to izpildes kontroli. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības autoceļu uzturēšana notiek no Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļa fonda programmai 
piešķirtiem līdzekļiem. Saistošo noteikumu īstenošanai 
jaunas institūcijas vai darba vietas nav nepieciešamas 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav attiecināms 

a. Vanags, Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks

ar noVaDa auToceĻu saraksTu, kas VeIDo Šo noTeIkumu PIelIkumu, 
Var IePazĪTIes noVaDa mājaslaPā www.jekabpilsnovads.lv 

1. Izdarīt grozījumu Jēkabpils nova-
da pašvaldības 2011. gada 22. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību un izcenojumiem Jēkabpils 
novadā” (turpmāk – Noteikumi), izsakot 
Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

2. Novada administratīvajā teritorijā 
augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī 
mērniecībai nepieciešamo datu izsnieg-
šanu realizē un koordinē Jēkabpils nova-
da pašvaldības izvēlēta juridiska persona, 
kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt 
samaksu šajos saistošajos noteikumos no-
teiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemē-
roti, apkalpojot mērniecībā sertificētus ko-
mersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus 
un citas personas. 

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi 
(pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samak-
sa par informācijas izsniegšanu):

nr. Pakalpojums
Izcenojumi 
euro (bez 

PVn)*
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā, ielu sarkano līniju) 

izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai.
objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, 
tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8. 

2. objekta platība līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts; 14,23 
3. objekta platība virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,65
4. objekta platība virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 21,34 
5. objekta platība virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk 

kā 95,00 latu (bez PVN) kopā par vienu objektu. 5,69 

6. Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, 
ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un 
nosūtīšanu pašvaldībai:

7. inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts; 5,69 
8. trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; 7,11 
9. trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet 

ne vairāk kā 95,00 latu (bez PVN) kopā par vienu objektu. 2,13 

2013. gada 19. septembrī   
saistošie noteikumi nr. 18/2013
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmumu Nr. 331 (protokols Nr. 14)
PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 24.10.2013. lēmumu Nr. 345 (protokols Nr. 16)

Grozījumi jēkabpils novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 12 
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto, septīto un astoto daļu, 26. panta trešo daļu
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EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

10. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
11. viens objekts. 5,69 
12. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē
13. viens objekts. 5,69 
14. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās 

daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu 
pašvaldībai:

15. viens objekts (plānojums vai projekts). 7,83 
16. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana 

pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas 
objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

17. pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts; 14,23 
18. pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha. 5,69 
19. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju 

u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu 
veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes 
vienībā:

20. viena zemes vienība. 1,42 
21. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un 

izsniegšanu digitālā formātā:
22. objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts; 2,85 
23. objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha. 0,07 

*Pievienotās vērtības nodokli aprēķina saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

a. Vanags, Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks

Pašvaldība šogad ir uzsākusi 
un nākošā gadā turpinās  sešu 
Leader+ programmas projektu īs-
tenošanu. 

Projekta „Dignājas sa-
biedriskā centra izveide un 
aprīkošana” Nr. 13-05-LL13-
L413203-00014 mērķis ir atbalstīt 
sabiedrisko dzīvi Jēkabpils nova-
dā, izveidojot un aprīkojot Dignā-
jas sabiedrisko centru. Ir iegādāti: 
multimediju, mēbeļu un sporta 
inventāra komplekti. Notiek centra 
iekārtošana. Projekta kopējais bu-
džets Ls 3101,57, tai skaitā ELFLA 
līdzfinansējums Ls 2306,95. Pro-
jekta vadītājs Jānis Raubiška.

Projekts „Tautas tērpu ele-
mentu iegāde rubenes kultūras 
nama tautas deju kolektīviem” 
Nr. 13-05-LL13-L413204-000003 
tiek īstenots, lai nodrošinātu ar tautas tēr-
pu elementiem divus deju kolektīvus Jē-
kabpils novada Rubeņu ciemā. Kopējais 

Aktualitātes Leader+ 
programmas projektu 
ieviešanā

noņemti mēri un tiek darināti plānotie tau-
tas tērpu elementi. 

Projekta „radošās attīstības centra 
rekonstrukcija rubenes kultūras nama 
ēkā” Nr. 13-05-LL13-L413203-000016 
mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas sabied-
riskās dzīves, mūžizglītības un personības 
pašrealizācijas iespējas vietējiem iedzī-
votājiem Rubeņu pagastā. Plānots veikt 
rekonstrukcijas darbus radošās attīstības 
centrā, tādējādi nodrošinot centru ar lab-
iekārtotu sanitāro mezglu, kas uzlabos 
centra pieejamību un attīstību. Kopējais 
budžets Ls 6028,28, tai skaitā ELFLA līdz-
finansējums Ls 4263,85. Projekta vadītāja 
Ingrīda Feldmane stāsta, ka notiek būv-
niecības projektēšanas darbi un regulāra 
informācijas apmaiņa starp projekta īste-
notāju un būvniecības pakalpojumu snie-
dzēju SIA „Idegra”

Projekta „aktīvās atpūtas lauku-
ma izveide un aprīkošana ar bortiem 
jēkabpils novada rubeņu ciemā” Nr. 
13-05-LL13-L413202-000001 mērķis ir vei-
cināt iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, 
izveidojot un ar bortiem aprīkojot aktīvās 
atpūtas laukumu, lai iedzīvotājiem ir pie-
ejama infrastruktūra hokeja spēlēšanai. 
Notiek tehniskā projekta izstrāde, kad ie-
stāsies piemēroti laika apstākļi, tiks uzsākti 
būvdarbi. Kopējais budžets Ls 5994,60, tai 
skaitā ELFLA līdzfinansējums Ls 4236,62. 
Projekta vadītāja Intra Kurme.

Projekta „ābeļu pagasta sporta cen-
tra aprīkojuma uzlabošana – trenažieru 
un elektroniskās sistēmas iegāde” Nr. 
13-05-LL13-L413201-000017 mērķis ir pa-
lielināt iedzīvotājiem pieejamību jaunām 
sporta aktivitātēm un veicināt iedzīvotāju 
veselības nostiprināšanu. Projekta vadī-
tājs Raimonds Jaudzems informē, ka ar 
trenažieru komplektu ir aprīkota trenažieru 

zāle un iegādāta elektroniskā 
sistēma sporta pasākumu or-
ganizēšanai. Kopējais budžets 
Ls 4234,56, tai skaitā ELFLA 
līdzfinansējums Ls 3149,68. 

Amatniecības centrā 
„Rūme” tiek īstenots projekts 
„klēts – latviskās dzīveszi-
ņas krātuve” Nr. 13-05-LL13-
L413201-000012. Tā mērķis 
ir uzbūvēt sēļu arhitektūras 
kanonam atbilstošu un audē-
ja amatam autentisku klēti, 
lai popularizētu latvisko dzī-
vesziņu un seno amatu pras-
mes. Projekta vadītāja Daina 
Alušāne informē, ka ir veikts 
iepirkums un noslēgts līgums 
par tehniskā projekta izstrādi. 
Projekta kopējais budžets Ls 
10793,28, tai skaitā ELFLA 

līdzfinansējums Ls 6300,00. 
Informāciju apkopoja projektu vadītāja

G. Dimitrijeva

ProjekTu norIses PaŠValDĪBā

ābeļu sporta centrs.

budžets Ls 3242,80, tai skaitā ELFLA līdz-
finansējums Ls 2412,00. Projekta vadītāja 
Inta Tomāne informē, ka ir noslēgti līgumu, 
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Pašvaldības speciālisti un bibliotekāri apgūst jaunu 
pieredzi neformālās izglītības nodrošināšanā

20. novembrī projekta „cross border 
cooperation between reģions in latvia 
and romania  to improve educational  
offer” /coacTIon/(Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem latvijā un rumānijā 
izglītības piedāvājuma uzlabošanai) ie-
tvaros tika organizēts izpētes pasākums – 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Varakļā-
nu pašvaldību – Varakļānu kultūras namu 
un bibliotēku. Pēc viesošanās Varakļānos 
devāmies uz Rēzekni, kur apmeklējām 
jaunuzcelto, moderno koncertzāli Latgales 
vēstniecība „Gors”, Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centru „Zeimuļš” un Kultūr-
vēstures muzeju.

Brauciena mērķis – apgūt jaunu pie-
redzi izglītības piedāvājuma uzlabošanā 
pašvaldībā.

Brauciena dalībnieki – Jēkabpils 
novada kultūras darbinieki, bibliotekāri, 
administrācijas darbinieki, deputāti un iz-
glītības iestāžu pārstāvji.

Apmeklējot Varakļānu kultūras ies-
tādes, radās daudz pārdomu. Salīdzino-
ši ar mūsu novadu, Varakļāni ir mazāka 
pašvaldība gan teritorijas, gan iedzīvotāju 
skaita ziņā. Administratīvais centrs ir Va-
rakļānu pilsēta. Pašvaldībā ir savas tra-
dīcijas, pasākumi, svētki. Darbojas ama-
tierkolektīvi, ir mākslas un mūzikas skola. 
Bērniem tiek piedāvātas iespējas attīstīties 
mūzikas un mākslas jomās. Darbojas no-
vada muzejs, tūrisma informācijas centrs. 
Laba pieredze kultūras darbā ir amatier-
kolektīvu radošie vakari. 

koncertzāle latgales vēstniecība 
„Gors”. Te satek kultūras mantojums un 
senas vērtības, tradīcijas un jaunrade, 
valoda un notikumi, nozīmīgākās pasau-
les tendences, māksla, kultūra, dejas un 
dziesmas. Te satiekas jaunie un vecie, 
saimes un dzimtas, savējie un aicinātie. 
Te dzimst un dzīvo nebijušas, aizraujošas 
idejas – īsts, radošs, skaists gars. Kultū-
ras centrs, koncertzāles, kino, dzīves vieta 
māksliniekiem, izstāžu vieta mākslai, res-
torāns dzīves baudīšanai, vieta eksperi-
mentiem ar visam maņām. Tā raksturo 
jauno koncertzāli Latgalē. Emocijas un at-
zinumi par jauno kultūras un gaismas pili 
katram citādāki. Koncertzālei priekšā liels, 
skaists parks ar vasaras estrādi, kanāls 
un gājēju promenāde, tiltiņš nu jau tapis 
par tiltu, apgaismojums. Tajā dienā lielā 
zāle tika gatavota rokoperas „Lāčplēsis” 
izrādēm. Bija paredzēti 2 koncerti un jau 
tirgoja biļetes uz vēl diviem papildus kon-

certiem. Zālē 1000 vietas.
Mūsu tālākais ceļš veda uz austrum-

latvijas radošo pakalpojumu centru 
„zeimuļs”, kas darbojas jau gadu. Centrā 
strādā jaunatnes lietu nodaļa un skolēnu 
interešu centrs, tūrisma attīstības centrs, 
Latgales amatnieku veikals-salons un dar-
ba prasmju izstāžu zāle, kā arī kafejnīca. 

Centra aktivitātes ir paredzētas bēr-
niem un jauniešiem līdz 25 gadu vecu-
mam, ir nodarbības, kurās piedalās bērni 
un viņu vecāki. 

skolēnu interešu centrā darbojas 
83 interešu izglītības programmas. Ap-
meklētāji var piedalīties dziedāšanas, de-
jošanas, instrumentu spēles, keramikas, 
zīmēšanas, šūšanas, dambretes, šaha un 
citos  pulciņos. 

jaunatnes lietu nodaļa  veic darbu 
ar jaunatni un sekmē jauniešu neformā-
lās izglītības iespējas, nodrošinot jaunat-
nes iniciatīvu plānotu pasākumu attīstību 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un 
pilnvērtīgai izaugsmei Rēzeknes pašvaldī-
bā. 

Savdabīga arhitektūra ar savu vēstu-
ri un skatu nākotnē. Skats uz Rēzeknes 
pilskalnu un no pilskalna skats uz „Zeimu-
li”. Savu dienas programmu nobeidzam 
ar kultūrvēstures muzeja apmeklējumu. 
1990. gadā Rēzeknes Novadpētniecības 
muzejs tiek pārdēvēts par latgales kul-
tūrvēstures muzeju. Pēc pāris gadiem 
Rēzeknes pilsētas pašvaldība muzeja va-
jadzībām nodeva trīsstāvu ēku līdzās mu-
zeja centrālajai ēkai, kurā darbojas  Izstā-
žu nams. Apmeklējot muzeju dzirdējām 
interesantu stāstījumu par novada vēsturi, 
sadzīvi, amatniecību apskatījām pilsētas 
vēstures ekspozīciju „Rēzekne laikmetu 
griežos”, Latgales keramikas ekspozīciju 
„Māla un uguns pārvērtību radītais brī-

nums”, ekspozīciju „Latgales glezniecī-
ba”. 

Brauciena noslēgumā tika izdalītas 
novērtējuma anketas par izpētes pasāku-
mu – pieredzes apmaiņas braucienu. Da-
lībnieku vērtējums par pasākuma tēmu, 
saturu un organizāciju ir atzinīgs. Anketās 
dažādi viedokļi: 

„Manuprāt visnoderīgākais bija tas, 
ka uzzinājām par vietējiem pasākumiem, 
infrastruktūru.”

„Pārsteidza bagātīgais nodarbību 
klāsts, kas pieejams vietējiem iedzīvotā-
jiem – tieši nodarbības skolēniem un jau-
niešiem”.

„Šis brauciens kalpos kā papildus 
motivācija turpmākajam darbam.”

„Ļoti organizēti un precīzi. Tēma ak-
tuāla inovatīvu ideju risināšanai. Izman-
tošu sava darba radošai pieejai. Radās 
stimuls pilnveidoties un pilnveidot savu 
darbu.”

„Risinājumi vizuālā noformēšanā. 
Daudz interesantas informācijas par pasā-
kumiem un iespējas tos apmeklēt.”

„Seminārs bija daudzpusīgs par Lat-
gales vēstures liecībām un šodienas vēr-
tībām. Novadā jāstrādā pie muzeja vei-
došanas, lai esošie materiāli stāstītu un 
izglītotu.”

„Seminārs tika noorganizēts kvalitatīvi 
un tēmas bija izglītojošas”.

„Seminārs bija saistošs, īpaši kultūras 
darbiniekiem, kā arī visiem brauciena da-
lībniekiem. Latgales seno amatu saglabā-
šana, popularizēšana un nodošana jauna-
jām paaudzēm.”

Projektu līdzfinansē ES Mūžizglītības 
programma.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja, pro-

jekta darba grupas vadītāja

Pie rēzeknes koncertzāles.
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Projekta „Preparing for Europe, preparing for life” 
dalībnieku tikšanās Slovēnijā

No 4. līdz 8. novembrim Jēkabpils 
novada Rubeņu pamatskolas skolotājas 
Inguna Uzkure, Ināra Kantāne, Benita 
Pavlovska un Elga Kukle kopā ar partne-
riem no Norvēģijas – Torridal skol, Kristi-
ansandas pilsēta, Slovēnijas – Osnovna 
šola Center, Novo Mesto, Polijas – Zes-
pol Szkol W Siewierzu, Siewierz pieda-
lījās Mūžizglītības programmas Come-
nius apakšprogrammas „Skolu 
daudzpusējās partnerības” pro-
jekta „Preparing for Europe, Pre-
paring for Life” Nr. 2013-1-NO1- 
COMO6-062375 seminārā Novo 
Mesto Slovēnijā.

Pirmās tikšanās galvenie 
mērķi bija:
•	 katras valsts izglītības sis-

tēmas prezentēšana un ap-
spriešana;

•	 skolotāju diskusija par darba 
metožu izmantošanu savā 
darbā;

•	 labās prakses piemēru pre-
zentēšana;

•	 skolas prezentācija;
•	 projekta logo konkurss;
•	 projekta publiskošana;
•	 mobilitāšu datumu precizēšana.

Tika izstrādāti projekta turpmākās 
darbības uzdevumi:
•	 e-pastu apmaiņa starp skolēniem, jā-

sarakstās vismaz ar vienu draugu no 
Norvēģijas, Slovēnijas vai Polijas;

•	 prezentācijas izveidošana par jaunie-
gūto draugu;

•	 vietējo biznesa partneru piesaistīšana 
un prezentācijas izveidošana.
Nākošajā sanāksmē, kura notiks 

2014. gada 13. maijā Norvēģijā, tiks ap-
balvoti labāko prezentāciju autori (pa vie-
nam no katras valsts).

Mums bija iespēja vērot Osnovna 
šola Center skolotāju un skolēnu darbu 
mācību stundās. Te nu varēja smelties 
idejas grupu darbam, kā arī dažādu 
tehnoloģiju pielietošanu mācību darbā. 
Pārsteidza plašā sporta zāle ar krāsaino 
materiālo bāzi.

Tāpat iepazināmies ar vietējās paš-
valdības darbu, realizētajiem ES projek-
tiem un nākotnes vīzijām. Interesanti, ka 
iedzīvotāju skaits pakāpeniski palielinās. 
Cilvēki Novo Mestā atgriežas atpakaļ no 
ārzemēm, lai apstrādātu savu zemi.

Viens no galvenajiem šīs vizītes uz-
devumiem bija projekta logo izvēle. Kon-
kursā tika iesniegti 12 mūsu skolēnu dar-
bi, 20 slovēņu un pa vienam no Polijas un 
Norvēģijas. Liels prieks par to, ka mūsu 
darbi tika finālā. Tikai mazliet pietrūka līdz 
uzvarai.

Divas dienas aizvadījām saspringtā 
darba gaisotnē. Trešā diena bija veltīta 
ekskursijai pa Slovēniju. Mūsu gidi bija 
atraktīvie un jaukie Osnovna šola Center 
skolēni. Viņi mūs iepazīstināja ar pārstei-
dzošo dabas daudzveidību – ielejām un 
dārziem, sniegotām Alpu virsotnēm, kā 
arī gleznainiem ezeriem. 

Neaizmirstama bija pastaiga pa vie-
nu no Slovēnijas simboliem – Bledas pili, 
kas atrodas 130 m augstas klints virsot-
nē, no kurienes paveras brīnišķīgs skats 

uz smaragdzaļo Bledas ezeru un 
Alpiem tālumā.

Pa ceļam uz Radovļicu mēs 
iegriezāmies nelielā pilsētiņā Vrbā. 
Šeit apmeklējām slovēņu tautas 
dzejnieka France Prešeren (1800–
1849) muzeju, kurš darbojas no 
1939. gada.

Nākošais apskates objekts – 
Radovļicas vecpilsēta, kas pazīsta-
ma ar 15.,16. gs. autentisko arhitek-
tūru. Apmeklējām Live piparkūku 
darbnīcu. Varējām redzēt kā tiek 
pagatavotas krāsainas un garšīgas 
piparkūkas. Tās var uzglabāt 6 mē-
nešus, pēc tam labāk apēst.

Romantiska bija pastaiga pa Slovē-
nijas galvaspilsētu Ļubļanu – senie lau-
kumi, baroka arhitektūra un savdabīgie 
tilti pār Ļubļanicas upi, kas vijas cauri 
pilsētai.

Ļubļanas nosaukums tik tiešām jātul-
ko kā „mīlētā”. Šo pilsētu ir par ko mīlēt!

Visa šī projekta darbības laikā skolās 
notiks dažādas aktivitātes, kas palīdzēs 
skolēniem kļūt par Eiropas pilsoņiem, uz-
labot viņu pamatkompetences dzimtajā va-
lodā un svešvalodās, veicinās prasmju ap-
guvi uzņēmējdarbībā un karjeras izglītībā. 

Šīs vizītes laikā mums bija iespēja 
sadarboties ar partneriem, pilnveidot sa-
vas svešvalodu zināšanas, kā arī iegūt 
jaunu pieredzi, lai ieviestu inovācijas izglī-
tības procesā.

elga kukle
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Tradīcijas iesakņojas – Benitas Kalniņas iespaidi 
par novada pasākumiem

Katrai tautai ir savas tradīcijas. Latvie-
šu tauta var lepoties ar savām daudzveidī-
gām tradīcijām. 

Pa kādām takām, ceļiem tad sabied-
rībā ienāk tradīcijas? Kā tās veidojas, 
nomainot vai papildinot to, kas dzīvē jau 
iesakņojies? Ja gribi to saprast, ieskaties 
caur tagadni pagātnē un nākotnē. Ieej 
mežā pret vēju un atrodi, kur nokritusi pir-
mā sēkla.

Tradīcijas veidojas no pirmā entuzias-
ta, no pirmā organizatora, no vides, kurā 
nobriedusi vajadzība darboties. No laba 
piemēra. No aizrautīgiem sekotājiem.

Tradīcija ir konkrētā ļaužu 
kopienā izveidojusies uzskatu, 
ieradumu un darbību kopums, 
kas nodots tālāk no paaudzes 
paaudzē.

Tradīcijas saliedē un stip-
rina sabiedrību, ģimeni, palīdz 
sadarboties vienam ar otru, 
ieklausīties līdzcilvēkos, palīdz 
meklēt risinājumus, plānot, 
māca turēt vārdu. Ir tradīcijas, 
kuras nosaka piederību kādai 
tautai, kultūrai, novadam. Arī 
Jēkabpils novadam ir savas, no 
jauna izveidotas tradīcijas, kā 
arī pārmantotās, kā piemēram, 
apkārtnes sakopšanas talka.

2010. gadā Jēkabpils no-
vadā tika izveidota pilnīgi jauna tradīcija 
– svinēt veco ļaužu – senioru dienu sep-
tembra pēdējā piektdienā. Atcerēsimies, 
ka 1. oktobri par starptautisko veco ļaužu 
dienu ANO ģenerālasambleja pasludināja 
jau 1991.gadā. Šī diena tiek atzīmēta ar 
mērķi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
iedzīvotāju novecošanai, kā arī veco ļaužu 
dzīves un sadzīves apstākļiem.

Jēkabpils novadā veco ļaužu dienai 
ir cerīga un skaista pieskaņa katru gadu. 
Novada pašvaldības vadītājs E. Meņķis pa-
teicās senioriem par viņu darbu, par dzīves 
pieredzi un gudrību, ko viņi nodod jaunajai 
paaudzei. Novēl aktīvi piedalīties sabiedris-
kās un kultūras dzīves veidošanā.

Katru gadu veco ļaužu dienu atzīmē 
kādā no novadu pagastiem ar mērķi, lai 
seniori iepazītu katra pagasta dzīvi un kul-
tūru. Pirmā senioru diena tika atzīmēta Za-
sas pagasta kultūras namā ar dziedošās 
Igauņu ģimenes (no Gaigalavas) koncertu. 
Pēc tam Rubeņu kultūras namā ar rokdarb-
nieču tērpu demonstrēšanu un koncertu. 
Trešais pasākums notika Leimaņu pagas-
ta Tautas namā ar folkloras kopu un Eiro-
pas deju grupas „Daugavietes” koncertu. 
2013. gada pasākums notika Ābeļu pagas-
ta Tautas namā. Tas bija rūpīgi, pārdomāti 

sagatavots, lai seniori iepazītu pagastu un 
tā ļaužu dzīvi, kultūru. Seniorus sagaidīja 
novadpētnieks Arnolds Jakubovskis un ai-
cinaja viesus apskatīt Ābeļu skolu, sporta 
zāli, stadionu un estrādi. Ēstrādē skolēni 
sniedza nelielu koncertu. Pēc tā ekskur-
sija pa pagasta ceļiem uz rakstnieka  un 
dzejnieka Jāņa Akurātera dzimtas  mājām, 
kur pagalmā pie piemiņas akmens Ausma 
Bērziņa seniorus un klātesošos iepazīstina 
ar rakstnieka J. Akurātera dzīvi un literāro 
darbību. Stāstījumu papildināja vīru an-
sambļa „Pieci plus” dziedātās dziesmas. 
Pēc piemiņas brīža rakstnieka māju pa-

galmā, braucam  uz Ābeļu pagasta māju, 
kurā atrodas arī Ābeļu Tautas nams. Pa-
gasta pārvaldes ēkā seniori iepazīstas ar 
gaumīgi iekārtotām pagasta pārvaldes tel-
pām, ar biedrības „Ābeļzieds” dalībnieču, 
daudzveidīgiem rokdarbiem. Ar tiem tie-
šām ābelieši var lepoties! A. Jakubovskis 
izrāda plašo novadpētniecības eksponātu 
klāstu. Ko gan visu tur varam redzēt!? Gan 
senlaicīga, skaista gulta, darba rīki, fotog-
rāfijas, gleznas, sporta sacensībās izcīnī-
tie kausi, goda raksti, vīriešu kakla saites 
skaitāmas simtos, grāmatas, Atzinības 
raksti... Visu jau nemaz nevar uzskaitīt. Tas 
jaredz katram pašam. Tautas nama vadītā-
ja Svetlana Korņeva iepazīstina ar tautas 
nama telpām un pastāsta par savu darbu.

Saviesīgo pasākumu atklāj Tautas 
nama vadītāja, dodot vārdu Ābeļu pa-
gasta pārvaldes vadītājam  Raimondam 
Jaudzemam un Jēkabpils novada paš-
valdības vadītājam Edvīnam Meņķim. Abi 
vadītāji sveic seniorus un izsaka palteicību 
par iesaistīšanos sabiedriskajā un kultū-
ras darbā. Novēl labu veselību un dzīves 
prieku. Seniorus sveic arī sociālā dienesta 
vadītāja Ritma Rubina un pagastu soci-
ālās darbinieces.

Pēc uzrunām un apsveikumiem sā-

kās koncerts, ko sniedz gan paši ābelieši, 
gan viesi. Seniorus priecēja „Kreicburgas 
ziķeru” un Skaidrītes Pugačas uzmundri-
nošās mūzikas taktis.

Bagātīgi klātus cienasta galdus senio-
riem sarūpēja pašvaldību kultūras darbi-
nieces. Liels paldies visiem, kuri senioriem 
sagādāja tik brīnišķīgi skaistu atpūtas die-
nu! Senioru dienas atzīmēšanas tradīcija 
Jēkabpils novadā  vēršas plašumā. Līdz 
šim nevienā pagastā nav bijusi tik plaša 
un interesanta pasākumu programma. 
Ābelieši tieši parādīja, ka senioru dienas 
tradīcija iesakņojās un paplašinās.

Turpinot par tradīcijām, 
vēlos iepazīstināt ar Stipro ģi-
meņu svētkiem „Dzīves gadu 
gerdzenus  izdzīvojot”

Arī stipro ģimeņu svēt-
ki Jēkabpils novadā ir pilnīgi 
jauna tradīcija, kura šogad 
nosvinēja četru gadu jubileju. 
Stipro ģimeņu svētkus iedibi-
nāja 2010. gada 27. novembrī 
Leimaņu pagasta Mežgales 
kultūras namā. Otrie svētki 
2011.gada 15. oktobrī Zasas 
pagasta kultūras namā, trešie 
– 2012. gada 20. oktobrī Ru-
beņu pagasta kultūras namā 
un ceturtie – 2013. gada 2. 
novembrī atkal Zasas pagasta 

kultūras namā.
Stipro ģimeņu svētkus svin visi tie 

pāri, kuri savu ģimenes pavardu iekūruši 
pirms 25, 30, 49, 50, 60 gadiem. Katrai gi-
menei, protams, ir sava dzimšanas diena. 
Bet katra gada laimīgajiem tā simboliski 
kopēja, skaista, gaidīta gan jaunlaulata-
jiem, gan viņu vedējiem, gan Dzimtsaraks-
ta nodaļas darbiniekiem – cilvēkiem, kuri 
bijuši jaunajai ģimenei blakus viņu kāzu 
dienā, kuri ievadījuši viņus kopējā dzīves 
ceļā.

2013. gadā Sudrabkāzas svin ģime-
nes, kuras kopā nodzīvojušias 25 gadus 
– Ingrīda un Andris Leperi, Elga un Arnis 
Timpas no Zasas pagasta, Ilze un Dai-
nis Grandāni no Kalna pagasta, Inta un 
Oskars Vaikuļi no Ābeļu pagasta.

30 gadus kopā ģimenes taku gājušie 
svin Pērļu kāzas: Valija un Juris Žikovi no 
Ābeļu pagasta, Arta un Modris Pavāri no 
Dignājas pagasta, Aija un Andris Baloži, 
Mudīte un Andris Valpēteri, Sandra un Ul-
dis Razminoviči no Rubeņu pagasta. 

40 gadus iekurta ģimenes pavarda 
uguntiņa sildījusi Rubīna kāzu pārus – 
Staņislavu un Pēteri Krēsliņus no Duna-
vasa pagasta, Maiju un Pēteri Baložus no 
Leimaņu pagasta, Toņu un Gunti Caunes, 
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Intu un Aldi Sviķkalnus no Zasas pagasta.
Visus stipro ģimeņu pārus apsveica 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas  
vadītāja Aļona Semeiko un katrai ģimenei 
pasniedza kāzu jubilejas apliecību: Sud-
raba kāzu pāriem – sudraba krāsā, Pērļu 
kāzu pāriem – baltā krāsā un Rubīna kāzu 
pāriem – sarkana krāsā.

Katru pāri sveica Jēkabpils novada 
izpilddirektors Jānis Subatiņš un pasnie-
dza novada velti. Zasas pagasta pārval-
des vadītājs Juris Krūmiņš novēlēja visiem 
pāriem būt tik pat stipriem, možiem, aktī-
viem.

Katrai ģimenei apsveikumu veltīja ak-
trise Marija Bērziņa un mūziķu grupa „Lei-
vēri”. Mīļus un sirsnīgus apsveikumus ga-
viļniekiem bija sagatavojuši vedēji, bērni, 
mazbērni, draugi. Noslēdzot oficiālo daļu, 
izpilddirektors Jānis Subatiņš visiem vēlē-
ja nosvinēt Zelta, Dimanata un pat Sma-
ragda kāzas. Pēc vēlējuma aicināja visus 

gaviļniekus uz pirmo tostu un tradicionālo 
kāzu valsi.

Un tad sākās īsta kāzu līksmība – tos-
ti, dejas, laba vēlējumi, dziesmas...

Vērojot ģimenes, droši var teikt, ka 
katra acīs staroja prieks, mīlestība, la-
bestība, tomēr katrai ģimenei bija kaut 
kas savs... Nespēju vien noraudzīties uz 
draudzīgo un sirsnīgo Timpu ģimeni, kura 
svinēja svētkus kopā ar bērniem, māsas 
un brāļa ģimenēm. No viņiem izstaro  mai-
gums, mīlestība, ko nevar nepamanīt. 
Kuplās, mīlošās Cauņu un Grandānu ģi-
menes svētkus svinēja kopā ar bērniem, 
mazbērniem un vedējiem, kas visus šos 
gadus ir soļojuši blakus, dodot labu ceļa 
maizi katrai stundai, katram gadam.

Baložu un Valpēteru ģimenes visus 
šos gadus ir nostaigājušas roku rokā ar 
saviem vedējiem, bijuši kopā gan priekos, 
gan bēdās.

Bija arī tādi pāri, kuri svētkus vēlējās 

nosvinēt divatā un atcerēties to mirkli, kad 
viens otram pirmo reizi ieskatījās acīs.

Priecēja Ābeļu pagasta ģimeņu kopī-
ba, vienotība, draudzība. Visi sēdēja pie 
viena kopēja, skaisti servēta galda. Tik-
līdz atskanēja mūzikas pirmā takts, kungi 
izdancināja visas dāmas pēc kārtas, kā 
jau īstās kāzās, nekatoties vai tā sieva, 
meita vai kaimiņiene. Dejoja visi līdz rīta 
gaismai.

Stipro ģimeņu svētku rīkošanas tradī-
cija ar katru gadu pilnveidojas un iesakņo-
jas pateicoties Jēkabpils novada pašvaldī-
bas vadītāju,  kultūras darbinieku un entu-
ziastu līdzdalībai. Paldies saku visiem, kas 
piedalījās un atbalstīja, bet īpašu paldies 
Zasas kultūras nama vadītājai Anitai Ķiku-
tei par mīlestību, sirsnību un skaisti noor-
ganizēto stipro ģimenu svētku pasākumu!

Lai tradīciju stiprināšanā un ....!

B. kalniņa

Darbs pie šī projekta īstenošanas 
biedrībā „Ūdenszīmes” tika uzsākts jau 
oktobra mēnesī, kad sagatavojām  part-
nerības līgumus un detalizētu  aktivitāšu 
plānu. Projekta veiksmīgai ieviešanai tas 
ir ļoti būtiski, jo – strādāsim līdz 2015. 
gada aprīļa mēnesim, un darbošanās no-
tiks gan Jēkabpils novada tetritorijā, gan 
Rīgā. Jau novembrī tika uzsāktas galve-
nās aktivitātes  –  8. novem-
brī Kaldabruņas skolā notika  
projekta publicitātes semi-
nārs, kura laikā informējām 
par plānotajām darbībām gan 
citas novada biedrības, gan 
arī Kaldabruņas iedzīvotā-
jus. Diskutējām par to, kuras 
ģimenes būtu iesaistāmas 
dārzu iekārtošanas un ražas 
sesijās, apzinājām cilvēkus, 
kuriem piemīt prasmes vei-
dot interesantas lietas vai 
produkciju no dabas mate-
riāliem, ar biedrību „Pūpols” 
apspriedām stādījumu veido-
šanas plānu pie Meža muze-
ja Liepās. Biedrībā „Ūdens-
zīmes” ir uzsāktas arī dabas 
darbnīcu  norises – esam jau 

Aktualitātes projekta „Dabas resursi sociālās dzīves 
kvalitātes uzlabošanā „Jumis” ietvaros

Projektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu 

finansē EEZ finanšu instruments un 
Latvijas valsts

izgatavojuši gan adventes vainagus, gan 
cita veida telpu dekorus, devušies „Sūnu 
talkā” uz Dvietes skaistajiem mežiem, lai 
savāktu materiālus, ar novada zemnie-
ku saimniecību atbalstu esam ieguvuši 
arī gluži neparastu materiālu – kaņepju 
šķiedras ruļļus, kā arī uzsākuši darbu ar 
šo materiālu.

29. novembrī uz Dabas sesiju Kal-
dabruņā ieradās divas  partnerorgani-
zācijas no Rīgas – invalīdu sporta kluba 
„Optimists” un invalīdu biedrības „Aiz-
vējš” pārstāvji. Viesus gaidīja gan plašs 
un pilsētniekiem mazāk pazīstams dabas 
materiālu klāsts, gan pacietīga un pras-
mīga pasniedzēja Elga Vuškāne. Par 
svētku sajūtu gādāja gan klasiskās lauku 

pusdienas – skābēti kāposti ar desiņām, 
gan savlaicīgi iekurināta pirts un smaržī-
gās zāļu tējas. Kopīgi darbojoties secinā-
jām, ka tas, ko mēs dāsnajā dabas vidē 
dzīvojot, nepamanām un nenovērtējam, 
pilsētas iedzīvotājam ir tiešām kaut kas 
īpašs, vērtīgs un grūti pieejams. Mums 
ir daudz skaista un vērtīga, ar ko dalīties 
un atraisīt gan savus, gan viesu talantus. 
Mājupceļu uz Rīgu ciemiņi uzsāka jau 
dziļā tumsā, un autobusiņā pat bija grūti 
sakāpt, jo līdz ar cilvēkiem uz galvaspilsē-
tu devās plašs svētku dekorāciju klāsts, 
kas tapis pašu rokām. Kā teica biedrības 
„Aizvējš”vadītāja Ina Krēvica: „Es pat ne-
gaidīju, ka manām meitenēm ir tik daudz 
talantu un tik liela pacietība!”. 

Tuvojoties pavasarim, 
uz dabas darbnīcām sko-
lēnu brīvdienu laikā aicinā-
sim arī bērnus, un projekta 
aktīvākā sezona uzsāksies 
līdz ar dārza darbu nori-
sēm – tad veidosim stādī-
jumus gan savā biedrībā, 
gan citur Jēkabpils novada 
teritorijā, kā arī – palīdzē-
sim labiekārtot mazdārzi-
ņus sešām ģimenēm. 

Taču arī ziemas mēne-
ši nesola nekādu garlaicī-
bu – to laikā apgūsim koka 
gravēšanas un iededzi-
nāšanas tehnikas, liesim 
vaska sveces un veidosim 
daudzas un dažādas brī-
numainas lietas. 
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Ziemassvētku sezona Kaldabruņā sākusies

Projekta   „Sabiedriskās līdzdalības 
resursi lauku teritoriju attīstībā” ietvaros 
biedrība „Ūdenszīmes” organizē arī 
tik sirsnīgu pasākumu kā Zie-
massvētku sezona. Tās pa-
sākumi ir ļoti daudzveidī-
gi – gan pēc satura, gan 
pēc formas.

Svētki sākas ar 
eglīti – un tā jau ir uz-
stādīta Kaldabruņas 
kalnā, pateicoties uzņē-
mīgu cilvēku neatlaidībai 
aukstā un vējainā dienā. 
Aicinām visus nākt ar saviem 
rotājumiem, un atgādinām – tra-
dīcija turpinās! Tātad – uzliekot rotājumu 
šajā eglītē, noteikti vajag kaut ko vēlēties. 
Kurš uzkārs savu rotājumu augstāk, tam 
ir vairāk cerību uz vēlmju piepildījumu. 
Tāpat – iespaidīgāks noteikti būs pašga-
tavots rotājums, vai arī tāds, kas tumsā 
spīd. Šogad varam priecāties par to, ka 
eglīte būs krāšņa arī tumšajā laikā, jo 
mākslinieks Jānis Spēks, izmantojot ne-
parastākus tehniskos risinājumus, to izro-
tās ar speciāli pasūtītām diodēm.

svētku sezonas pasākumi 
kaldabruņas skolā:

10. decembrī plkst. 10.00 –  novada 
nevalstisko organizāciju 2013. gada fo-

Projektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu 

finansē EEZ finanšu instruments un 
Latvijas valsts

rums. Pasākuma prog-
rammā:

1) Atskats uz 2013. 
gada notikumiem;

2) Augšzemes lauku 
NVO apvienības dibināša-

na, statūtu apstiprināšana, 
valdes vēlēšanas;

3) 2014. gada plāni, NVO sektora 
Ilgtermiņa attīstības plāna pamatprincipu 
apstiprināšana; 

4) NVO darinājumu izstādes – tirdziņa 
atklāšana; 

5) Darbs grupās – 2014. gada dar-
bības aktualitātes neformālā gaisotnē – 
sarunas, kafija, adventes laika sveces un 
labā noskaņa.

Uz šo pasākumu laipni aicinām visus 
interesentus – gan tos, kuri jau ir aktīvi 
biedrību biedri, gan arī tos, kuri vēl plāno 
par tādiem kļūt! Tāpat – priecāsimies par 
viesiem no kaimiņu novadiem, iestādēm, 
zemnieku saimniecībām, daudzdzīvokļu 
mājām un viensētām, atnāciet! 

no 10. decembra līdz 14. decem-

brim – darbosies  Ziemassvētku 
izstāde – tirdziņš! Nāc un iegādā-
jies neparastas, mīļas dāvanas, 
tās būs izgatavojuši novada bied-
rību dalībnieki. Tirdziņš darbosies 
no 9.00 līdz 15.00. Arī tad, ja nav 
vēlēšanās neko pirkt, šī izstāde 
radīs svētku sajūtu sirdī un daudz 
jaunu ideju mājas izrotāšanai. 
Biedrības rūķi gādās par patīka-
mu atmosfēru un siltas tējas krūzi 
visiem nosalušajiem.

18. decembrī plkst. 10.00 – 
Ziemassvētku tirdziņš pie veikala 
„RUBEŅI” – to organizējam kopā 
ar Rubeņu kultūras namu un Zem-

nieku saimniecību „Kalnieši”. 
21. decembrī plkst. 12.00 – ziemas-

svētku eglīte lieliem un maziem kal-
dabruņas cilvēkiem! Būs gan salatētis, 
gan svētku uzvedums, gan atrakcijas un 
kopīgs svētku galds. Par atbalstu šim pa-
sākumam jau iepriekš sakām lielu paldies 
AS „Swedbank” Jēkabpils filiālei, kas  ir 
sarūpējusi dāvanas visiem desmit Kal-
dabruņas pirmsskolas vecuma bērniem, 
kā arī kopīgu dāvanu visiem biedrības ap-
meklētājiem. Kas tā ir? Pagaidām noslē-
pums. Uz Ziemassvētkiem atklāsim... 

Šīs sezonas laikā Kaldabruņas skolas 
durvis būs atvērtas katru dienu, izņemot 
svētdienas un pirmdienas – nāciet izga-
tavot apsveikumus, dekorācijas, mācīties 
dzejoļus un spēles! Svētkus radām mēs 
paši, un – ja tas tiek darīts no sirds, tad 
netraucēs pat sniega trūkums. Tomēr – ja 
sals un sniegs līdz mums atnāks, domā-
sim par jaunām lietām – varbūt varam iz-
veidot slidotavu uz jaunā dīķa? Vai vismaz 
ragaviņu trasīti mazuļiem? 

nozaru lITeraTūra
Deivids r. Hamiltons  Vai dzīve ie-

priekš izplānota?  Vai esat prātojuši, kādēļ 
viss jūsu dzīvē norit tieši šādi? Vai nākotne 
ir kā akmenī iecirsta? Bet varbūt jūs to paši 
radāt ar saviem lēmumiem? Vai cilvēka brī-
va griba spēj ietekmēt likteni?

m. Šneidere  lilita Bērziņa. Dēļ tavu 
acu liesmām.  Lilita Bērziņa – viena no 
izcilākajām latviešu aktrisēm. Kolēģu un 
skatītāju apjūsmota, dievināta un cildinā-
ta. 

H. u. Grimms  uzturā lietot nav ie-
teicams. Šokējoša informācija tieši no 
globālās pārtikas industrijas laboratori-
jām, kā mūs indē rūpnieciski ražota „ve-
selīgā” pārtika, un kā uz spēles tiek likta 
mūsu dzīvība. 

DaIĻlITeraTūra
n. B. robertsa  no manu māsu lū-

Lasīsim preses izdevumus 
Slates bibliotēkā!
2014. gadam pasūtītie 
preses izdevumi:

Jaunākā literatūra Dignājas bibliotēkā
pām.  Stāsts, kas liek aizdomāties un sa-
tricina daudzus priekšstatus par sievietēm 
islamā. 

m. svīre  …un neuzzinās neviens 
Romāns ir par to, kā cilvēku likteņi kļūst 
atkarīgi no izmeklētāju, prokuroru un ties-
nešu profesionalitātes, godaprāta, sirds-
apziņas un atbildības izjūtas. 

a. Brukfīlda  mīlestības tilti.  Kino fil-
mas cienīga sāga par patiesas mīlestības 
dziedinošo spēku.

D. Brauns Inferno.  Elpu aizraujoši 
piedzīvojumi reālajā laikā.

n. robertsa  ēnu līcis.  Kaisle un 
apsēstība, humors un sirdis saplūst kopā 
romānā par divu cilvēku ceļu vienam pie 
otra. 

Š. linka  Vētru laiks.  Triloģijas pirmā 
grāmata par Austrumprūsijas ģimenes lik-
teni vēstures griežos. 

• Atbalsts 
avīze vecākai 
paaudzei

• Brīvā Daugava
• Dārza pasaule
• Dienas ēdieni
• Ieva
• Ievas māja
• Ievas stāsti
• Kas jauns
• Klubs

• Lauku Avīzes 
tematiskā 
avīze

• Leģendas
• Patiesā dzīve
• Praktiskais 

Latvietis
• Praktiskie 

rokdarbi
• Santa
• Veselība

l. zālīte
Slates bibliotēkas vadītāja 
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27. novembra rītā Ābeļu pamat-
skolas 3. klase devās ciemos pie kaimi-
ņiem – līvāniešiem. Tik pat skaistā vietā, 
Daugavas krastā, kur atrodas arī mūsu 
skola, ir Latgales Mākslas un amatnie-
cības centrs. Mūsu mērķis, braucot uz 
Līvāniem, nebija aizvest šā gada pirmo 
sniegu, bet, izkāpjot no autobusa, treš-
klasnieku pirmais prieks bija tieši par bal-
tajām pārslām. 

Amatu mācības stundu sākām ra-
došās keramikas darbnīcā. Te mūs sa-
gaidīja sava aroda pratēja – keramiķe 
Eleonora Pastare. Darbojoties ar mālu, 
skaļi atskanēja bērnu atziņas par podnie-
ka darbu jau pirmajās minūtēs: „Skolotāj! 
Tas ir grūti!” Šajā nodarbībā bērni secinā-
ja, ka mākslas darbs top lēni, tajā iegul-
dāms darbs, spēks un pacie-
tība. „Tā neesot stafete – kurš 
pirmais”, atzīst trešās klases 
puiši. Pēc kopīgā darbiņa 
keramiķe dāvāja mums māla 
podu, uz kura iegravējām 
savus vārdus. Šis pods esot 
bijis paredzēts prezidentam, 
viesošanās laikā, bet mēs 
pasteidzāmies pirmie… Ma-
zos mākslas darbus atstājām 
keramiķes gādībā – glazēša-
nai un karsēšanai, pēc tam 
mums būšot pārsteigums, jo pēc karsē-
šanas tie esot vēl skaistāki!

LMA centrā vecās muižas klēts ēkā 
izveidota unikāla ekspozīcija „Amatnieki 
Latgalē”. Neizbēgami, jebkurš Latvijas 
iedzīvotājs, apskatot šo ekspozīciju, uz-
zinās ko jaunu par praktisko Latgales 
latvieti. Tur redzētais bērnus pārsteidza. 
Bērnu iespaidi par amatu daudzveidī-
bu un praktiskām īpatnībām ir dažādi, 
jo stāstījums par amatiem un vizuālais 

Brauciens pēc prezidenta poda

materiāls aplūkošanai – iespaidīgi. Katrs 
atceras autentisko Krustpils novada tau-
tas tērpu, kas ieguvis pirmo vietu tautas 
tērpu skatē Dziesmu svētkos. Vizuālās 
mākslas stundās zīmētās, faktūrās vei-
dotās latviešu rakstu zīmes nu varēja iz-
taustīt 94 m garajā Lielvārdes jostā. Visa 
vecās muižas klēts ir piepildīta ar intere-
santu, izziņu rosinošu materiālu, par ko 
skolēniem, lūkojoties un klausoties, ro-
das arvien vairāk jautājumu.

Tuvojas Ziemassvētki un gadu mija, 
ir aizvadīts notikumiem bagāts gads kul-
tūras dzīvē. Bagāts ar svētkiem, pasāku-
miem un daudziem labiem darbiem. 

Kultūras dzīvē ir sākusies jauna darba 
sezona. Kultūras namos notiek gatavoša-
nās svētkiem, kolektīvos tiek  strādāts pie 
jauna  repertuāra apguves, notiek darbs 
pie svētku programmām un nākošā gada 
pasākumu plānošanas.                     

Apkopojot iesūtīto  informāciju, varu 

teikt, ka mūsu novadā ir ļoti daudz aktī-
vu cilvēku. Pēc dziesmu svētkiem, kad 
dzīvojam mierīgākā gaisotnē, ir izvei-
dojušies jauni kolektīvi.  Prieks par deju 
kolektīviem – Leimaņos ir atdzimis VPDK 
„Deldze”, Ābeļos mājvietu radis jauns ko-
lektīvs VPDK „ Kaupre”. Dunavas pagastā 
drosmīgi sevi piesaka dramatiskā kopa, 
piedaloties šogad pirmo reizi dramatisko 
kolektīvu skatē.   Kopā novadā darbojas 
32 amatiermākslas kolektīvi – 407 dalīb-

nieki un 7 interešu kopas – 68 dalībnieki. 
Kopā 475 dalībnieki.

Lai veicas iesāktie darbi Jaunajā 
gadā, lai veiksmīgi īstenojas visdrosmī-
gākie projekti, lai Jaunais gads nāk ar 
jaunām idejām un gaišumu sirdīs! Novēlu 
dzīvot tādā pasaulē, kādu paši veidosim – 
ar vārdiem, darbiem un domām. Gaišus, 
siltuma un mīlestības pilnus Ziemassvēt-
kus un Laimīgu Jauno 2014. gadu!

Inta Tomāne

Līvānu stikla muzeja zālē aplūko-
jams stikls dažādākajās krāsās un for-
mās. Skolēni vedīšot māsas un brāļus 
uz šejieni, jo te apskatāms stikls, veido-
jumi no tā, stiklā var sēdēt un pa stiklu 
šeit var pat staigāt! Robertam un Arvim 
vislabāk patikusi lielā lustra no 500 cilin-
driem! 

Mūsu mākslas diena Līvānos bei-
dzās ar Jēkabpils Mākslas skolas skolo-
tājas J. Ābeles gleznu izstādi „Brīnišķais 
stāsts par  PanKŪKU zemi”. Šeit skolēni 
tika rosināti gleznas aplūkot uzmanīgi, 
jo iespējams, ka tajās ieraugāms kāds 
draugs vai paziņa, jo visi gleznotie cilvēki 
esot jēkabpilieši.

Arī mēs vairs noteikti neteiksim: „Lī-
vāni ir gara, gara iela”. Līvānos ir ko re-
dzēt un ir ko darīt! Šis piedzīvojums mūs 
rosinājis iepazīt arī citas kaimiņu pilsētas.

Vineta Groza, 
3. klases audzinātāja

Mēs dzīvojam savā pasaulē
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Zasas vidusskola otro gadu pēc kārtas uzvar
Olimpiskās dienas radošajā konkursā

Šā gada 27. septembrī visas 6 Jē-
kabpils novada  skolas piedalījās Olim-
piskās dienas, kuras devīze bija „Esam 
sportiska ģimene”, pasākumos. Skolēni 
zīmēja, rakstīja domrakstus, fotografējās, 
vingroja un sportoja kopā ar skolotājiem.  
No katras Olimpiskās dienas norises vie-
tas varēja sūtīt konkursam labāko zīmēju-
mu, domrakstu, fotogrāfiju un video. Paši 
mazākie jau iepriekš bija pacentušies vi-
zuālās mākslas stundās radoši izpausties 
par tēmu „Esam sportiska ģimene”, tāpat 
arī lielākie skolēni, rakstot par šo pašu 
tēmu domrakstus. Bet „Esam sportiska 
ģimene” fotogrāfijas un video tapa Olim-
piskās dienas norises laikā. 

Tika apkopotas visas fotogrāfijas, 
zīmējumi, domraksti un video, tika izvē-
lēti paši labākie, kurus nosūtīt Latvijas 
Olimpiskajai komitejai, kura izvērtēja vi-
sus darbus, kas tika iesūtīti ne tikai no 
Latvijas, bet pat no Amerikas Savienota-
jām Valstīm, kur Olimpiskās dienas pa-
sākumos iesaistījās arī latviešu kopiena 
no Ņūdžersijas. Tā kā dalību 2013. gada 
„Olimpiskās dienas” pasākumos bija pie-
teikušas 83 norises vietas, kas kopā pul-
cēja vairāk nekā 87 000 dalībnieku, tad 
konkurence katrā konkursā bija diezgan 
ievērojama. Taču Jēkabpils novads neno-
bijās no lielās konkurences un nosūtīja arī 
savu labāko domrakstu, zīmējumu, foto-
grāfiju un video. 

Jāpiebilst, ka arī pagājušajā gadā 
Jēkabpils novada skolas piedalījās Olim-
piskās dienas pasākumos, un piedalījās 
ļoti veiksmīgi – fotogrāfiju konkursā Zasas 
vidusskolai izcīnot 1. vietu. Tāpēc, nosū-
tot šogad visus darbus, klusībā bija ce-
rība, ka arī šoreiz būs labi rezultāti. Pēc 
gandrīz mēneša ilgas izvērtēšanas, tika 
noteikti „Olimpiskās dienas 2013” rado-
šo konkursu uzvarētāji. Un klusā cerība 
izrādījās pamatota, jo Zasas vidusskolas 
video, kuru izveidoja šīs skolas absol-
vents Kaspars Sēlis, tika atzīts par pašu 
labāko. Kā izteicās video konkursa gal-
venais vērtētājs, sporta žurnālists un LTV 
sporta raidījumu veidotājs Dāvids Ern-
štreits: „Zasas vidusskolas video parāda 
pozitīvās emocijas, ko sniedz sportošana 
kopā. Pozitīvisms bija sajūtams visos ie-
sūtītajos darbos, taču šajā tas veiksmīgi 
arī parādīts – veiksmīgāka filmēšanas 
pozīcija un kadrējums, kā arī prasmīgāka 
montāža sniedz gan dinamiku, gan emo-
cijas. Video arī  labi redzams, ka sportot 
ar prieku var ne tikai labākajos lielpilsētas 
apstākļos, bet pats galvenais ir vēlme ie-

saistīties”. Šajā citātā, manuprāt, izcelta 
sporta skolotāja Jāņa Kokina prasme 
iesaistīt skolēnus kopējās sporta aktivi-
tātēs, kā arī, protams, video montāžista 
Kaspara Sēļa profesionālā darbība.

Tika saņemts ielūgums piedalīties 
„Olimpiskās dienas 2013” apbalvoša-
nas ceremonijā, kura noritēja 7. novem-
brī Olimpiskajā sporta centrā, Rīgā. Tajā 
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents 
Aldons Vrubļevskis un Latvijas Olimpis-
kās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs 
Žoržs Tikmers Zasas vidusskolas sporta 
skolotājam Jānim Kokinam pasniedza 
balvas – Ls 100 dāvanu karti sporta in-
ventāra iegādei Zasas vidusskolai, un 
grāmatu par Londonas Olimpiskajām 
spēlēm ar Mārtiņa Pļaviņa, Jāņa Šmē-
diņa un Māra Štromberga – šo spēļu 

mūsu medaļnieku, parakstiem.
Vislielākais paldies šīs balvas iegū-

šanā, protams, jāsaka video autoram, 
bijušajam Zasas vidusskolas skolniekam 
Kasparam Sēlim, kurš nekad neatsaka 
palīdzību savai skolai, tādējādi dodot 
skolai pozitīvu atpazīstamību ne tikai vie-
tējā mērogā. Liels paldies arī jāsaka vi-
sām Jēkabpils novada skolām par to, ka 
iesaistījās šajos Olimpiskās dienas pasā-
kumos, it īpaši visiem sporta skolotājiem 
par neizsīkstošu enerģiju mācot skolē-
niem būt aktīviem un tikpat enerģiskiem 
kā viņi paši.

Novēlu arī visiem Jums būt aktīviem, 
vienmēr enerģijas pilniem un pozitīviem!

aivis kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators
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Kā Bērzgalē gaida Ziemassvētkus
Trešdien, 4. decembrī  Bērzgala pa-

matskolā sadarbībā ar Leimaņu bibliotē-
ku notika pasākums skolēniem „Gaidām 
Ziemu un Ziemassvētkus”. Šis pasākums 
norisinājās Ziemeļvalstu Bibliotēku ne-
dēļas ietvaros, kuras tēma bija Ziema 
Ziemeļos. Gada vistumšākajā laikā vairā-
kos tūkstošos publiskajās un skolu bib-
liotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs 
vienlaicīgi tika iedegtas sveces, stāstīti 
un lasīti Ziemeļvalstu dažādu autoru dar-
bi.  Bērni tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu 
autoru darbiem, kā piemēram: Ingas Bor-
gas grāmatu „Ziema pie Plupa”. Šoreiz 
mēs skatījāmies video materiālus par Zie-
meļu skaisto, bet bargo ziemu, par krāš-
ņo Ziemeļblāzmu. 

Pēc tam pārrunājām 
Bērnu un jauniešu žūrijas 
nozīmīgāko darbu – grāma-
tu novērtēšanu un elektro-
niskās anketas aizpildīšanu, 
lai līdz gada beigām ar šo 
darbiņu visi tiktu galā. 

Bet,  protams, decem-
bris ir Adventes laiks – Zie-
massvētku gaidīšanas laiks. 
Tāpēc skolā bija ieradies 
ciemiņš – Rūķis, kurš ļoti 
interesējās, kā skolēni ga-
tavojas Ziemassvētkiem. Ar 
lielu aizrautību apskatīja bērnu un arī sko-
lotāju darbiņus, skolas telpu dekorēšanā. 
Priecājās par rūpīgajiem dekoriem skolas 
telpu logos.

 Bērni bija sagatavojuši dzejoļus par 
ziemu, par sniegu, par piparkūkām, ku-
rus skaisti nolasīja, jo vēl jau ir laiks ie-
mācīties no galvas. Protams, visi gaidīja 
arī Rūķa darbošanos. Šoreiz Galvenais 
Rūķis no Jēkabpils Galvenās  bibliotē-
kas bērniem mācīja kā pagatavot ne-
lielus rūķīšus no krāsainā papīra. Lielie 
bērni palīdzēja pašiem mazākajiem, tā-
pēc mums sanāca vesela rūķu koman-
da. Komandās sacentāmies slēpošanā 
(ar papīra slēpēm), vārdu minēšanā, un 
protams, rakstījām vēstules Ziemassvēt-
ku vecītim. 

Pasākuma beigās visi cienājāmies 
ar piparkūkām un Ziemassvētku tēju! Tā 
mēs gatavojamies Ziemassvētkiem, laiks 
paskrēja nemanot, Rūķim bija jāsteidz 
apciemot citi bērni un skolēniem bija 
laiks doties mājās.

Paldies, Galvenajam Rūķim un pa-
vadonim par apciemojumu, skolotājām 
Arnitai, Ingrīdai, Lolitai, Irēnai par pasāku-
ma sagatavošanu un  raito norisi. 

līga lācīte,
Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Hokeja klubs Rubeņi piedalījās Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju 
projekta konkursā, kurā  saņēma 200 latus ledus īrei Daugavpils ledus hallē. 
Šos 200 latus hokeja klubs Rubeņi izlietoja, piedaloties trijos hokeja mini turnī-
ros, no kuriem divos tika izcīnītas uzvaras, šie hokeja mini turnīri tika uzskatīti kā 
gatavošanās sezonai.

juris rubiķis

Rubeņu hokejisti gatavojas sezonai
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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”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
decembrī

05.12. – 30.12. Dunavā – sabiedris-
ko resursu centrā izstāde „Adventes 
vainadziņi un kompozīcijas Ziemas-
svētkiem”
25.11. – 13.12. Dignājas pagasta 
pārvaldes 1. stāva zālē foto izstāde 
veltīta XXVDziesmu un XV Deju svēt-
kiem „Māksla būt kopā caur kultūru”

25.12. plkst. 19.00 Leimaņu tautas 
namā Ziemassvētku svinēšana kopā ar 
pašdarbības kolektīviem

25.12. plkst. 22.00 Leimaņu tau-
tas namā Ziemassvētku balle. Muzicēs 
„Aīda un Jancis”

Zasas pagasts
20.12. plkst. 15.00 kultūras namā 

Ziemassvētku pasākums Zasas vidus-
skolas audzēkņiem

25.12. plkst. 19.00 kultūras namā 
pasākums „Ziemas un saulgriežu kalnā 
saule un cilvēki kāpj”. Pēc pasākuma 
groziņballe kopā ar grupu 
„Brīvdiena’’

27.12. plkst. 11.00 
pasākums „Ziemassvētki 
sabraukuši” pirmsskolas 
bērniem

 Citas aktivitātes
12.12. Biedrības „Ābeļzieds”  lab-

darības akcija
21.12. plkst. 11.00 Kalna pagasta  

kultūras namā Bruno Groninga drau-
gu kopas nodarbība

Biedrības „Dzīves prasme” nodar-
bības:

04.12. plkst. 12.00 „Floristikas 
kompozīcijas Ziemassvētkiem”

11.12. plkst. 12.00 „Linu dvieļu 
un sedziņu aušana”

18.12. plkst. 12.00 „Gastrono-
miskās izpriecas” (salātu un kārumu 
diena)

20.12. plkst. 13.00 – liepu bib-
liotēkā biedrības „Pūpols” projekta 
„noklusētie stāsti” noslēguma pa-
sākums 

Vien gaišas mīlestības vārdā,  
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,  
No mīlas ņemts un mīlai atdots,  
Tam mīlestību tālāk nest.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī 
reģistrēta 
1 dzimšana:

Enija

Sveicam vecākus un 
novēlam mīlestību, 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņu audzinot!

Cik gājums garš – nav izmērīts
Cik bagāts bijis tas – nav svērts.
Bet mūžs ir pateicības vērts.

                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

jānis rimelis 
04.08.1939. – 02.11.2013.

Genovefa abarone 
12.08.1923. – 03.11.2013.

zenta Pīrāga 
05.04.1923. – 10.11.2013.

egils feodorovs 
18.12.1949. – 10.11.2013.

anna leiskina 
16.02.1923. – 11.11.2013.

Pjotrs Petrovs 
20.06.1933. – 17.11.2013.

mudis sietiņš 
22.11.1936. – 23.11.2013.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Ābeļu pagasts
09. – 20.12. Ābeļu pārvaldes tel-

pās Ziemassvētku izstāde – tirdziņš 
14.12. plkst. 19.00 Ābeļu TN paš-

darbības kolektīvu, biedrības „Ābeļ-
zieds” un rokdarbu klubiņa „Bitīte” ko-
pīgs pasākums. Koncerts

plkst. 21. 00. Atpūtas vakars
26.12. plkst. 11.00 eglīte pirms-

skolas vecuma bērniem. Teatrāls uz-
vedums „Ziemassvētku jampadracis 
rūķa Sarmuļa mājā...”

Dignājas pagasts
13.12. plkst. 19.00 Dignājas sko-

las zālē viesosies Ābeļu pagasta ama-
tierteātris ar A. Niedzviedža lugu „Trīs-
arpus atraitnes”, režisors P.  Draņevičs

17.12. plkst. 11.00 Dignājas sko-
las zālē Pirmsskolas vecuma bērnu 
Ziemassvētku eglīte

20.12. plkst. 18.00 Dignājas pa-
matskolas Ziemassvētku sarīkojums 
„Atrastie svētki”, pēc sarīkojuma Zie-
massvētku balle kopā ar „Aīdu un Jāni”

Dunavas pagasts
25.12.  plkst. 21.00 Dunavas sko-

lā – tradīciju zālē Ziemassvētku balle.
Spēlē grupa „Starpbrīdis”

27.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku 
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem

Kalna pagasts
26.12. plkst. 14.00 kultūras namā  

pirmsskolas vecuma bērnu eglīte
28.12. plkst. 20.00 kultūras namā  

Koncerts – balle „Ķekatā ļekatā...”

Rubenes pagasts
18.12. plkst. 14.00  laukumā pie 

veikala „Rubeņi” sadarbībā ar biedrību 
„Ūdenszīmes” z/s „Kalnieši” Ziemas-
svētku amatnieku  tirdziņš

21.12. plkst. 12.00 Kaldabruņas 
skolā – biedrības „Ūdenszīmes” telpās 
Ziemassvētku eglīte

23.12. plkst.  12.00 kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecu-
ma bērniem

28.12. plkst. 19.00 kultūras namā 
tradicionālais Vecgada koncerts „Mazu 
brīdi pirms…”

plkst. 21.00 Vecgada balle.Spēlē; 
grupa „Airi” (Mūzikas festivāla „Mazā 
ziņģe 2013” laureāti

Leimaņu pagasts
13.12. plkst.19.00 Leimaņu tau-

tas namā Jēkabpils novada zemnieku 
balle


