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Ir sācies Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks. Laiks, kad gan liels, 
gan mazs tic brīnumiem – cits 
skaļi, cits klusībā. Laiks, kad 
mēs vēlamies radīt viens otram 
prieku. Šajos Ziemassvētkos 
labdarības akcija “Radi prieku” 
vēlas iepriecināt Aprūpes nama 
“Mežvijas” iemītniekus Jēkabpils 
novadā.

Kopā brīnumus gaida 
19 cilvēciņi:

• Ārija (80 gadi) – Kalendārs 
(noplēšams pa dienām), dzija 
(gaiša, koša),

• Aina (89 gadi) – Roku krēms, 
smaržas,

• Ēvalds (93 gadi) – modinātāj-
pulkstenis, galda kalendārs,

• Iveta (59 gadi) – mobilais te-
lefons (ar lielām pogām),

• Zinaīda (85 gadi) – dzirdes 
aparāts, T–krekls (XL),

• Ženija (91 gads) – čības (42. 
izmērs), smaržas un kāds našķis,

• Alberts (62 gadi) – Neliels TV 
+ dekoderis, apakšveļa (L), ista-
bas čības ar slēgtu papēdi (44.
izm.), digitālā fotokamera vai 
telefons ar fotokameru,

• Ilga (79 gadi) – Kalendārs 
(noplēšamas pa dienai), mēnešu 
kalendārs (vizītkartes tipa),

• Valdis (70 gadi) – dzirdes 
aparāts, šķīstošā kafi ja, sienas 
kalendārs,

• Ausma (84 gadi) – Dekoratī-
vais spilvens (zemes toņos), ista-
bas gaisa atsvaidzinātājs,

• Genovefa (89 gadi) – vilnas 
zeķes (40. izm.), konfektes (lede-
nes), sienas glezna (dabas skats),

• Dzidra (83 gadi) – mobilais 
telefons (Nokia 3310),

• Jānis (76 gadi) – eglīte lam-
piņas (krāsainu virteni), vilnas 
zeķes (43. izm., platas), treniņ-
bikses (XXL), jaka (XXL),

• Maiga (80 gadi) – smaržas,
• Bruno (87 gadi) – bārdas 

dzenamā mašīna, šķīstošā kafi ja, 
saldumi,

• Pēteris (66 gadi) – saldumi,
• Jānis (66 gadi) – matu grie-

žamā mašīna,
• Aina (80 gadi) – galda lampi-

ņa, zobu pasta (Eņģelis jau dāva-
nu sarūpējis),

• Modris (79 gadi) – bārdas 
dzenamā mašīna, saldumi,

Tu vari uzdāvināt prieku un 
ticību brīnumiem! Savu dāvanu 
Tu vari atstāt:

– Jēkabpils novada pagasta 
pārvaldēs pie sociālā darbinieka,

– Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 
pie Jēkabpils novada sociālā 

dienesta vadītājas, vai atbalstīt 
šo akciju fi nansiāli caur bied-
rības "EKO Selonia", reģistrā-
cijas nr: 40008267489, kontu: 
Nr.LV39HABA0551044965605, 
mērķī norādot: Labdarības akcijai 
“Radi prieku”.

Savu dāvanu var atstāt un no-
sūtīt līdz 20. decembrim, jo jau 
22. decembrī „Mežviju” iemīt-
niekiem tiks rīkots Ziemassvētku 
pasākums ar dāvanu pasniegša-
nu.

Brīnumu gaidītāji būs priecīgi 
arī par saldumiem un personīgi 
viņiem adresētām vēstulēm.

Labdarības akcija “Radi prie-
ku” norisināsies pirmo gadu, to 
organizē biedrība “Eko Selonia”. 
Līdz šim biedrība realizējusi pro-
jektus Jēkabpils novadā Kalna 
pagastā, izveidojot rotaļu lau-
kumu bērniem, atjaunojot vo-
lejbola laukumu Vidsalas iedzī-
votājiem, kā arī rīkojot sporta un 
veselību veicinošus pasākumus 
visai ģimenei.

Tava dāvaniņa var iepriecināt 
arī kādu iedzīvotāju Jēkabpils 
novadā, kurš ir maznodrošināts 
vai atrodas kādā citā sociālās ap-
rūpes iestādē.

Paldies, ja jau piedalījies ak-
cijā! Ļausim noticēt brīnumiem!

Svarīgi!
Aizliegtie priekšmeti:

Lūdzu, pārliecinieties, ka seko-
jošās vielas un priekšmeti neatro-
das dāvanu kastēs:

– medikamenti un priekšmeti 
kas satur dzīvsudrabu

– ar karu/vardarbību saistītas 
lietas un priekšmeti

– politiska vai reliģiska satura 
literatūra

– plīstoši priekšmeti no plāna 
stikla (krūzītes – tikai labi iepako-
tas un drošās kastēs)

– viegli uzliesmojoši šķidrumi, 
pirotehnika, sveces, brīnumsveces

– asi priekšmeti – naži, dakšas, 
adatas (adāmadatas, tamborada-
tas, tikai labi iepakotas, ja tādas 
vēlējies ziedojuma saņēmējs)

Dāvanu iesaiņošana:
– Ja dāvana tiek iesaiņota slēg-

tā dāvanu iepakojumā, tad klāt jā-
pievieno dāvanas satura saraksts

– pie dāvanas jāpievieno karti-
ņa ar adresāta vārdu.

Ja vēlies kādu iepriecināt ar 
dāvanu, lūgums ar mums sazi-
nāties, zvanot 27051573 (Krista). 
Neskaidrību gadījumā, droši vari 
rakstīt arī uz e–pastu: info.ekose-
lonia@gmail.com

B.Čākure

Labdarības akcijā “Radi prieku” aicina iepriecināt 
Aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekus

Klusais Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks... Laiks, kad dabā vairāk 
tumšo diennakts stundu, arī cilvēku gaitas rimtākas, prātos pārdomas 

par gada laikā paveikto – par veiksmēm un kritieniem, par ieguldīto un 
sasniegto. Laiks, kurā kļūstam labestīgāki, atvērtāki un sirsnīgāki cits pret 
citu. Ziemassvētki ir došanas un beznosacījuma mīlestības svētki. 
Ģimenes un kopā būšanas svētki. 
Visiem novada iedzīvotājiem novēlu gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! 
Lai laba veselība jums un tuviniekiem, lai galdā netrūkst maizes 
rieciena, lai vienmēr līdzās uzticamu un atbalstošu cilvēku plecs, 
lai izdodas un piepildās katra iecere un sapnis!

Šim vakaram spožākās zvaigznes, 
Šim vakaram baltākais sniegs,
Bet spožāk par svecītēm eglē,
Lai sirdī plaukst cerību prieks!

Aktīvu, labvēlīgu un veiksmīgu Jauno 2019. gadu!

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanags
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Izglītības un zinātnes minis-
trija jau piekto reizi organizēja 
konkursu “Labākais darbā ar 
jaunatni”, lai pateiktos darbā 
ar jaunatni iesaistītajiem par 
ieguldījumu jauniešu līdzdalī-
bas veicināšanā un dzīves kva-
litātes uzlabošanā. Svinīgā ap-
balvošanas ceremonija notika 
2018. gada 7. decembrī, Latvi-
jas Jauniešu galvaspilsētā 2018 
– Madonā, kur deviņās nomi-
nācijās tika noskaidroti uzvarē-
tāji un pasniegtas balvas.

Nominācijā „Uzlecošais jau-

natnes darbinieks” konkursam 
no visas Latvijas tika pieteikti 4 
pretendenti, bet galveno balvu 
saņēma Jēkabpils novada jau-
natnes lietu speciāliste Jurgita 
Bareika.

Kopš Jēkabpils novada paš-
valdībā sākusi strādāt Jurgita, 
jaunatnes darba jomā novadā 
notikusi strauja izaugsme – 
katru mēnesi tiek rīkoti dažādi 
radoši, kā arī izglītojoši pasā-
kumi; jauniešiem tiek mācīts 
un palīdzēts rīkot pašiem savas 
aktivitātes, aktīvi tiek īsteno-

ti dažādi projekti jaunatnes 
jomā, izdevies atrast un izvei-
dot savas telpas jauniešiem 
Zasā un Dignājā, notiek cieša 
sadarbība ar citiem Sēlijas no-
vadiem. Jurgitas mudināti un 
konsultēti; jaunieši kopīgi īs-
tenojuši arī daudzus projektus 
pašu spēkiem, kā arī iepazinuši 
vairākas karjeras un profesijas.

Sveicam Jurgitu un sakām 
paldies par ieguldījumu darba 
ar jaunatni attīstībā!

K.Sēlis

Autora foto

Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste saņem 
balvu “Labākais darbā ar jaunatni 2018”

30. novembrī Rundāles pils 
Baltajā zālē notika Zemgales 
Plānošanas reģiona rīkots pasā-
kums „Gada uzņēmējs Zemgalē 
2018”. No Jēkabpils novada kon-
kursam tika izvirzīts un nominā-
ciju “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2018” saņēma SIA “ALKO” no Kal-
na pagasta.

SIA „ALKO” komercdarbības 

galvenais veids ir kravas auto-
transporta pakalpojumi: kokma-
teriālu transporta pakalpojumi 
galvenokārt Latvijas Republikas 
teritorijā un dažādu kravu trans-
porta pakalpojumi Eiropas Sa-
vienības dalībvalstīs. Kokmate-
riālu pārvadāšanā SIA „ALKO” 
darbojas jau kopš dibināšanas 
1997. gadā, bet no 2012. gada 

SIA „ALKO” paplašināja savu dar-
bības virzienu un sāka piedāvāt 
dažādu kravu pārvadājumus Ei-
ropas Savienības teritorijā.Uzņē-
muma rīcībā ir plašs autoparks 
– 10 kokvedēji un 6 kravas seglu 
vilcēji. SIA „ALKO” ir Latvijas Ne-
atkarīgo Mežizstrādātāju asoci-
ācijas biedrs.

SIA “ALKO” piedalās Jēkabpils 
novada attīstības plānošanas 
procesā – uzņēmuma valdes 
loceklis Aigars Līcis darbojas 
Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības un plānošanas darba 
grupā. Sadarbībā ar SIA “ALKO” 
pašvaldība ir realizējusi Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda pa-
sākuma SAM 3.3.1. “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņē-
mējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības program-
mās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un 
balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” projektu “Uzņēmēj-
darbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Jē-
kabpils novada Kalna pagastā”.

Aigara Līča sirdslieta ir iz-
veidotā biedrība “Sporta klubs 
“ALKO RACING TEAM””, kas no-
darbojas ar autosporta attīstību 
un popularizēšanu. Biedrība uz-
tura un rīko autosporta sacensī-
bas sporta kompleksā “Pilskalni”, 
kas atrodas Jēkabpils novada 
Kalna pagastā. Biedrībai ir iz-
veidota sava mājas lapa: www.
skpilskalni.lv , kur tiek ievietota 
jaunākā informācija par notie-
košo autotrasē.

Ar Zemgales Plānošanas re-
ģiona un pašvaldību atbalstu 
titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 
2018” ieguvēji saņēma īpaši da-
rinātu piemiņas zīmi, uz kuras 
attēlots pasākuma idejiskais 
simbols – vējdzirnavas, Atzinī-
bas rakstu un 500 eiro naudas 
balvu.

Pasākumu organizēja Zem-
gales Plānošanas reģions un tā 
struktūrvienība Zemgales Uzņē-
mējdarbības centrs.

Informāciju sagatavoja 

Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciāliste 

Dz.Nartiša

Jēkabpils novada uzņēmums SIA “ALKO” saņem nomināciju 
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”

Pamatojoties uz Jēkabpils 
novada pašvaldības un Kupiš-
ķu rajona pašvaldības uzsākto 
sadarbību kultūras jomā un 
novada aktīvo iedzīvotāju un 
organizāciju uzsākto sadarbī-
bu sporta jomā, Jēkabpils no-
vada pašvaldības pārstāvji tika 

uzaicināti uz tikšanos Kupišķu 
rajona pašvaldībā, lai uzsāktu 
sarunas par turpmāko iespēja-
mo sadarbību. Šīs vizītes laikā, 
atsaucoties uz draudzīgo attie-
cību attīstību, vēloties stiprināt 
draudzīgas saites un attīstīt 
sadarbību vietējās pārvaldības, 

uzņēmējdarbības, izglītības, 
kultūras, sociālās, sporta, tūris-
ma, veselības aizsardzības un 
vides aizsardzības jomās starp 
Jēkabpils novada pašvaldību 
un Kupišķu rajona pašvaldību, 
pašvaldības vienojās par sav-
starpēja sadarbības līguma no-

slēgšanu.
29. novembra sēdē Jēkabpils 

novada dome nolēma attīstīt 
sadarbību ar Kupišķu rajona 
pašvaldību Lietuvā un pilnvarot 
domes priekšsēdētāju slēgt sa-
darbības līgumu.
Jēkabpils novada pašvaldība

Slēgs sadarbības līgumu ar Kupišķu rajona pašvaldību
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16. novembrī Rīgas pilī notika 
Latvijas proklamēšanas 100. ga-
dadienai veltīta pieņemšana uz-
ņēmējiem un pašvaldību vadītā-
jiem pie Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa. Jēkabpils no-

vadu pārstāvēja Jēkabpils novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Aivars Vanags un Leimaņu 
pagasta z/s “Liepas” īpašnieks 
Pēteris Balodis.

Jēkabpils novada pašvaldība

Sēlijas uzņēmēji pieņemšanā 
pie prezidenta

Visās sapulcēs uzstājās paš-
valdības Īpašuma apsaim-
niekošanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļas teritoriālās 
plānošanas speciāliste Dzidra 
Nartiša, kura informēja par no-
vada attīstības 2019.–2025. gada 
plānu. Pēc tam iedzīvotāji izteica 
savus priekšlikumus un preten-
zijas par pašreizējo situāciju pa-
gastos. Viņi tika lūgti izteikt arī 
savus ierosinājumus, ko vēl varē-
tu iekļaut attīstības plānā.

6. decembrī visi šie ierosināju-
mi un pretenzijas tika apkopoti, 
pārsvarā saimnieciska rakstura. 
Rubeņos interesējās par iespēju 
ierīkot vējģeneratorus, jo tad va-
rētu veidot vēja parku. Uzņēmējs 
gan bija no cita pagasta, bet viņa 
īpašumi atrodas arī Rubenes 
pagastā. Slates ciemā daudzdzī-
vokļu mājai vajadzīgs jauns ap-
kures katls un jumta segums. Za-
sas iedzīvotāji bija neapmierināti 
par dalīto atkritumu savākšanu. 
Konteineri ātri tiek piepildīti, bet 
aizvesti ne tik ātri. Leimaņos pie 
Latvju zīmju parka būtu nepie-
ciešama kāda lapenīte vai no-

jumīte, kur cilvēkiem atpūsties 
pēc tam, kad parks apskatīts. Tas 
iederētos arī ainaviski.

Tika uzdots jautājums par 
vietējā valsts ceļa Mežgale–Grā-
vīši asfaltēšanu. Taču pašvaldība 
maz ko varēs tur ietekmēt, jo tas 
ir valsts ceļš.

Dunavā kāds cilvēks gribēja 
zināt, vai var dāvināt privatizētu 
dzīvokli. Taču tas vēl nav ierak-
stīts zemesgrāmatā. Ar to varēs 
rīkoties tikai tad, kad šis process 
būs noticis. Ābeļos jautājumu 
tikpat kā nebija, un arī cilvēku 
bija maz. Kalna pagasta iedzī-
votāji vēlējās drošību. Pēdējā 
laikā notikušas vairākas zādzī-
bas. Taču drošības jautājums ir 
aktuāls visā novada teritorijā. 
Pašvaldības policijas novadam 
nav. Novērošanas kameras maz 
ko dod. Leimaņos bibliotekārei 
bija priekšlikumi, kā veicināt la-
sīšanu, arī iesaistoties valsts no-
zīmes projektā «Grāmatu starts». 
Interesentu visvairāk bija sanācis 
Dunavā un Dignājā.

A.Valdmane,

D.Gagunova foto

Beigušās Jēkabpils novada 
iedzīvotāju sapulces

Lai nodrošinātu ciešāku kul-
tūras iestāžu un struktūrvienību 
sadarbību un resursu mobilizāciju, 
uzlabotu kultūras iestāžu un struk-
tūrvienību darbības plānošanu, lai 
efektīvāk pārvaldītu un lietderī-
gāk izmantotu Jēkabpils novada 
fi nanšu resursus, ir nepieciešams 
mainīt Jēkabpils novada kultūras 
pārvaldības modeli. Lai pārvaldī-
bas modelis kļūtu integrētāks un 
notiktu savstarpēja koordinācija, 
darba grupās tika nolemts izvei-
dot kopīgu Jēkabpils novada Kul-
tūras pārvaldi, kurā iekļautu Ābeļu 
tautas namu, Dignājas sabiedrisko 
centru, Dunavas kultūras namu, 
Kalna kultūras namu, Leimaņu 
tautas namu, Rubeņu kultūras 
namu, Zasas kultūras namu, Sēļu 
amatniecības centru “Rūme”, Jē-
kabpils novada “Sēlijas prasmju 
muzeju”, Jēkabpils novada Jaunat-
nes lietu speciālistu un Jēkabpils 
novada Sporta pasākumu organi-
zatoru.

Jēkabpils novada kultūras ies-
tāžu reorganizācijas rezultātā iz-
veidotā Kultūras pārvalde īstenos 
pašvaldības funkcijas – rūpēties 
par kultūru un sekmēt tradicionā-
lo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību, sekmē-
tu jauniešu iesaisti novada tālāka-
jā attīstībā.

29. novembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma atbalstīt 

šīs izmaiņas iestāžu un darbinie-
ku (amatpersonu) turpmākajā 
darbībā un ar 2019. gada 1. martu 
izveidot jaunu Jēkabpils novada 
pašvaldības iestādi – Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvalde, kurā tiktu 
iekļauts Sēļu amatniecības centrs 
“Rūme”, Jēkabpils novada “Sēlijas 
prasmju muzejs”, Jēkabpils nova-
da Jaunatnes lietu speciālists, Jē-
kabpils novada Sporta pasākumu 
organizators un Jēkabpils novada 
pašvaldības kultūras iestādes un 
kultūras iestāžu darbinieki.

Tiks izveidota arī kultūras ies-
tāžu turpmākās darbības izvērtē-
šanas komisija 7 personu sastāvā 
nolikuma un struktūras izstrādei, 
kurā darbosies: domes priekšsē-
dētājs Aivars Vanags - komisijas 
priekšsēdētājs, juriskonsults, Izglī-
tības un kultūras pārvaldes vadī-
tājs, Rubeņu kultūras nama vadī-
tājs – koordinators, Zasas kultūras 
nama vadītājs, izpilddirektors un 
sporta pasākumu organizators.

Jēkabpils novada juriskonsul-
tam, saskaņā ar kultūras iestāžu 
turpmākās darbības izvērtēšanas 
komisijas ieteikumiem, jāizstrādā 
Jēkabpils novada Kultūras pārval-
des nolikums apstiprināšanai do-
mes 2018. gada decembra sēdē. 

Reorganizācijas process ir pa-
beidzams līdz 2019. gada 28. feb-
ruārim. 

Jēkabpils novada pašvaldība

Veidos Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldi

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 30. oktobrī saņēma 
Kaldabruņas evaņģēliski luteriskās 
draudzes priekšnieces E.Vuškānes 
iesniegumu ar lūgumu piešķirt 
fi nansējumu EUR 500 Červonkas 
baznīcas torņa remontam.

Iesniegumā norādīts, ka drau-
dze, piesaistot fi nansējumu zie-
dojumu veidā, brīvprātīgo darba 
rezultātā ir nomainījusi baznīcas 
jumta segumu. Lai veiktu torņa 

remontu, nepieciešama speciālā 
tehnika-pacēlājs. 

29. novembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma piešķirt 
Kaldabruņas evaņģēliski luteriska-
jai draudzei pieprasīto fi nansēju-
mu EUR 500 no līdzekļiem atbals-
tam reliģiskajām organizācijām 
un slēgt līgumu ar draudzi par lī-
dzekļu saņemšanu un izlietošanas 
kārtību.

Jēkabpils novada pašvaldība

Piešķir fi nansējumu Kaldabruņas 
evaņģēliski luteriskajai draudzei
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Jēkabpils novadā ir septiņi pa-
gasti un desmit bibliotēkas: Ābe-
ļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Lei-
maņu, Rubeņu, Zasas, Mežzemes, 
Slates un Tadenavas, kas ir izglī-
tojošas, informatīvas un kultūras 
iestādes, kuras veic pasaules kul-
tūras mantojuma, iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu 
un citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 
bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, 
kā arī nodrošina tajās esošās infor-
mācijas publisku pieejamību un 
tās izmantošanu.

Diemžēl Jēkabpils novadā ie-
dzīvotāju skaits ar katru gadu sa-
mazinās. Lai efektīvāk pārvaldītu 
un lietderīgāk izmantotu Jēkab-
pils novada pašvaldības fi nanšu 

resursus, veicama Jēkabpils no-
vada bibliotēku reorganizācija, 
katrā pagastāa atstājot pa vienai 
bibliotēkai.

Veicot reorganizāciju, bibliote-
kārais pakalpojums Jēkabpils no-
vada iedzīvotājiem nekādā veidā 
nepasliktināsies, mainīsies tikai 
pārvaldes veids, kas neietekmēs 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

29. novembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma:

- Mežzemes bibliotēku pievie-
not Kalna bibliotēkai, izveidojot 
kā Kalna bibliotēkas struktūrvie-
nību ar bibliotekārajiem pakalpo-
jumiem, nosakot amata vienības – 
Kalna bibliotēkas vadītājs ar slodzi 
0,6 un Kalna bibliotēkas Mežze-
mes struktūrvienības bibliotekārs 

ar slodzi 0,4. 
- Slates bibliotēku pievienot 

Rubeņu bibliotēkai, izveidojot kā 
Rubeņu bibliotēkas struktūrvie-
nību ar bibliotekārajiem pakalpo-
jumiem, nosakot amata vienību 
– Rubeņu bibliotēkas vadītājs ar 
slodzi 1. 

- Tadenavas bibliotēku pievie-
not Dunavas bibliotēkai, izveido-
jot kā Dunavas bibliotēkas struk-
tūrvienību ar bibliotekārajiem 
pakalpojumiem, nosakot amata 
vienības – Dunavas bibliotēkas 
vadītājs ar slodzi 1 un apkopējs 
struktūrvienībā ar slodzi 0,5.  

- Uzdot Mežzemes, Slates un 
Tadenavas bibliotēku vadītājiem 
līdz 2019. gada 31. janvārim saska-
ņot bibliotēku dokumentu tālāku 

uzglabāšanu ar Jēkabpils zonālo 
valsts arhīvu. 

- Uzdot Jēkabpils novada juris-
konsultam, sadarbībā ar Jēkabpils 
Galveno bibliotēku, sagatavot 
bibliotēku nolikumus jaunā re-
dakcijā izskatīšanai decembra ko-
miteju sēdē.

- Noteikt, ka izmaiņas bibliotē-
ku darbībā ir jāveic līdz 2019. gada 
31. janvārim. Izmaiņas štatu (ama-
tu) sarakstā stājas spēkā ar 2019. 
gada 1. februāri. 

- Uzdot Jēkabpils novada Liet-
vedības nodaļas vadītājai lēmumu 
“Par izmaiņām Jēkabpils novada 
publisko bibliotēku darbību” no-
sūtīt Latvijas Bibliotēku padomei 
atzinuma saņemšanai. 

Jēkabpils novada pašvaldība

Būs izmaiņas Jēkabpils novada publisko 
bibliotēku darbībā

2018. gada 15. jūnijā Jēkab-
pils novada pašvaldība saņēma 
Lauku atbalsta dienesta Vidus-
latvijas reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes lēmumu, ar 
kuru apstiprināts projekts Nr.18-
05-AL24-A019.2202-000004 
“Zasas vēsturiskā muižas parka 
vides pieejamības uzlaboša-
na”. Projekts iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasā-
kuma 19.2 “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2 “Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas 
apstiprinātas EUR 59113,69, no 
tām attiecināmo izmaksu sum-
ma ir EUR 12333,68. Publiskais 
finansējums sastāda 90 % no 
attiecināmajām izmaksām un ir 
EUR 11100,31. 

2018. gada 29. oktobrī tika iz-
sludināts iepirkums ”Zasas par-
ka infrastruktūras atjaunošana 
un labiekārtošana” ar identifi-

kācijas Nr.JNP/2018/1.2-2/22/
ELFLA. Jēkabpils novada paš-
valdības Iepirkumu komisija 
2018. gada 27. novembrī mi-
nētajā iepirkumā par uzvarētā-
ju, kuram piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, atzina SIA 
“ML KREATIV” (Krustpils no-
vads), ar piedāvāto cenu EUR 
44817,56 (bez PVN). Aprēķinā-
tais PVN 21 % ir EUR 9411,69, 
kopējā līguma summa ir EUR 
54229,25. 

29. novembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma:

- uzsākt projekta Nr.18-
05-AL24-A019.2202-000004 
“Zasas vēsturiskā muižas parka 
vides pieejamības uzlabošana” 
realizāciju;

- atļaut slēgt iepirkuma līgu-
mu projekta realizēšanai ar SIA 
“ML KREATIV” saskaņā ar iepir-
kuma rezultātiem par kopējo 
līguma summu EUR 54229,25;

- 2019. gada budžeta sastādī-
šanas gaitā skatīt jautājumu par 
kredīta ņemšanu Valsts kasē.
Jēkabpils novada pašvaldība

Uzsāks projekta “Zasas vēsturiskā 
muižas parka vides pieejamības 
uzlabošana” realizāciju Zināmi LIZ apsekošanas 

rezultāti
LAD ir apsekojis lauksaimniecī-

bā izmantojamās zemes platības, 
lai noskaidrotu, vai zeme tiek uz-
turēta labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī. Zemes īpašniekam ir 
jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā 
esošās lauksaimniecībā izmantoja-
mās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par 
apstrādātu.

Ja salīdzina datus ar 2017. gadu, 
var secināt, ka šajā gadā koptas 
lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes apjoms ir pieaudzis visā valstī 
par vairāk nekā 10 000 ha.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neap-
strādāta vai nekopta, tad vietējā 
pašvaldība piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% 
apmērā un kopsummā veido 3%. 
Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta 
platību maksājumiem, tad tiek iz-
vērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un 
piemēroti atbalsta apjoma samazi-
nājumi.

Jēkabpils novada teritorijā ne-
kopti konstatēti 9% LIZ jeb 2886 
ha.

Pārraudzības govju 
ganāmpulku īpašniekiem

Sākot ar 2018. gada 1. novembri 
stājās spēkā EIROPAS PARLAMEN-
TA UN PADOMES (ES) REGULA 
2016/1012 dzīvnieku audzēšanai. 
Šī regula uzliek saistības kopumā 

un ir tieši piemērojama visās Eiro-
pas savienības dalībvalstīs. 

Regula nosaka: Ja saimniecība 
vēlas pieteikties administratīva-
jam atbalstam (valsts subsīdijas) 
audzētajiem, kuri iesaistās vaislas 
dzīvnieku audzēšanas program-
mās ar mērķi saglabāt šķirni, ilgt-
spējīgā veidā uzlabot gan šķirnes 
dzīvnieku produktivitātes pazīmes, 
gan pazīmes, kas uz produktivitāti 
neattiecas, audzētājam jāpievieno-
jas kādai no dzīvnieku audzēšanas 
programmām. 

Šķirnes dzīvnieku audzētājiem 
ir iespēja izvēlēties un strādāt pēc 
vienas, vai vairākām audzētāju 
organizāciju izstrādātām un ap-
stiprinātām audzēšanas program-
mām (audzēšanas programmas 
publicētas Lauksaimniecības datu 
centra un audzētāju organizāciju 
mājaslapā).

Lai pievienotos audzēšanas 
programmām, lūdzam izvēlēties 
audzēšanas programmu un līdz šī 
gada beigām iesniegt pieteikumu 
organizācijā (sūtot vēstuli uz: Rīga, 
Republikas laukums 2, LV-1010, 
Šķirnes dzīvnieku audzētāju savie-
nība, vai pa e-pastu: maija.brunov-
ska@inbox.lv).

Jautājumu gadījumā zvanīt uz: 
67878784.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, mob.t. 

26312414

Informācija uzņēmējiem un 
lauksaimniekiem
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Lai nodrošinātu Jēkabpils 
novada pašvaldības funkciju 
veikšanu, izvērtējot administrā-
cijas automašīnu noslodzi un 
to nolietojumu, saņemts ierosi-
nājums iegādāties jaunu vieglo 
automašīnu. Lai nodrošinātu 
sporta pasākumu organizato-
ra, informācijas un sabiedrisko 
attiecību speciālista, jaunatnes 
lietu speciālista mobilitāti, kuri 
darba vajadzībām uz patapinā-
juma līgumu pamata izmanto 
personīgo autotransportu, ne-
pieciešams papildu transportlī-
dzeklis.

Atbilstoši Jēkabpils novada 
Attīstības programmas 2012.-
2018.gadam Rīcības plāna vidē-
jā termiņa prioritātei VP9 “Paš-
valdības darbības uzlabošana”, 
uzdevumam U23. “Pilnveidot 
pārvaldes sistēmu”, jānodrošina 
rīcība R.3.5., kas paredz pašval-
dībai piederošā autotransporta 
pakāpenisku atjaunošanu.

Izvērtējot iespējamās iegādes 
fi nansēšanas formas-pašvaldī-
bas budžets, aizņēmums Valsts 

kasē, operatīvais līzings (noma) 
vai fi nanšu līzings, atbilstošākais 
izvēlēts operatīvais līzings.

29. novembra sēdē Jēkabpils 
novada dome nolēma:

- atļaut novada administrāci-
jai pašvaldības autonomo funk-
ciju nodrošināšanai palielināt 
automašīnu skaitu, slēdzot no-
mas (operatīvā līzinga) līgumu 
uz 4 gadiem jaunas automašī-
nas saņemšanai lietošanā, ne-
pārsniedzot paredzamā līguma 
summu EUR 20000 bez PVN;

- Iepirkumu komisijai organi-
zēt iepirkumu izdevīgākā teh-
niskā piedāvājuma un fi nanšu 
piedāvājuma noteikšanai;

- pēc nomas (operatīvā līzin-
ga) līguma noslēgšanas Finanšu 
un ekonomikas nodaļai nodroši-
nāt fi nansējuma plānošanu paš-
valdības budžetā ar sadalījumu 
atbilstoši nomas pakalpojumu 
maksājumu grafi kam;

- kontroli par lēmuma izpildi 
veikt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram.

Jēkabpils novada pašvaldība

Pašvaldība nomās automašīnu

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros aizvadīts vēl viens izglī-
tojošs un par nākotnes plāniem 
domāt rosinošs pasākums.

Šoreiz pasākums ar nosau-

kumu “Esi amatnieks pats! Uz-
zini, darbojies!” notika biedrībā 
“Ūdenszīmes”, Rubenes pagasta 
“Mežmārās”, 26. un 27. novembrī. 
Pasākumā piedalījās Zasas vidus-
skolas, Ābeļu pamatskolas un Dig-
nājas pamatskolas 7. un 8. klašu 
skolēni. pavisam kopā 63.

Divu stundu garā nodarbībā 
jaunieši iepazina kokapstrādes un 
stikla apstrādes meistaru profesijas. 
Uzzināja par šo vietu un biedrību 
daudz vairāk. Praktiski darbojoties, 
izmēģināja savas prasmes skais-
tumlietu darināšanā no stikla un 
koka. Bija ļoti pamācoši iepazīt cil-
vēkus savā novadā, kuri aktīvi dar-

bojas un padara Jēkabpils 
novada vārdu skanīgāku 
citās Latvijas un ārvalstu 
vietās. Jaunieši kā lielākos 

ieguvumus no pasākuma minējuši 
redzētās iekārtas, praktisko dar-
bošanos, sniegto informāciju par 
amatniecību. Daudzi arī atzinuši, 
ka amatnieka darbs licies sarežģīts, 
jo tas ir smalks darbs, prasa lielu 
rūpību un uzmanību. Vai kāds kļūs 
par amatnieku un darbosies tepat, 
savā novadā?

Priecē šeit satiktie cilvēki, kuri 
darbojas lauku apvidū ar tādu 

degsmi un iedvesmo arī citus šeit 
darboties un ciemoties. Paldies 
biedrībai “Ūdenszīmes” par uz-
ņemšanu!

Anda Jurgeviča, Jēkabpils 

novada pedagogs – karjeras 

konsultants

Eiropas Savienību fondu darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifi skā 
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 
“Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

1. decembrī Latvijas Biškopī-
bas biedrības gada noslēguma 
pasākumā notika arī godalgu pa-
sniegšana. Titulu ,,Gada biškopis 
sabiedrībā” ieguva Gita Lavrino-
viča no Ābeļu pagasta zemnieku 
saimniecības ,,Dzilnas”.

Viņa daudzus gadus bijusi 
Latvijas Biškopības biedrības Jē-
kabpils nodaļas vadītāja, labprāt 
dalās pieredzē un rūpējas, lai par 
biškopības arodu un biškopības 
produktiem uzzina arī jaunā pa-
audze. Rīko pie sevis gan teorē-
tiskos, gan praktiskos seminārus, 
izglītojot jaunos biškopjus, prakti-
kantus, un ekskursantus. Regulāri 
apmeklē vietējo mācību iestādi, 
lai nodotu savas zināšanas sko-
lēniem. Ar biškopību nodarbojas 
kopš 2004. gada, kaut gan aizrau-
šanās ar biškopību Gitai sākās jau 
bērnībā, kad viņa gāja uz dravu 
līdzi tēvam. Arī vīram bija interese 
par bitēm, un visiem garšoja me-
dus, tādēļ nolēma iegādāties da-
žas bišu saimes. Šajā sezonā tiek 

aprūpētas 66 bišu saimes. Pašreiz 
aktīvi iekārto dravas māju, lai būtu 
optimāli darba apstākļi un vairāk, 
ko parādīt dravas apmeklētājiem.

I.Sēle

Žūrijas komisija novērtē 
z/s ,,Dzilnas'' darbu
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8. novembrī Zasas vidussko-
las skolēniem notika iniciatīvas 
Latvijas Skolas Soma pasākums 
- zīmējumu izrāde “Klusā daba. 
Veltījums Latvijai”, ko piedāvāja 
Zīmējumu teātris, kurš Latvijā 

darbojas kopš 2008. gada. Viņiem 
raksturīga unikāla teātra forma, 
kas apvieno zīmēšanu, mūziku 
un aktierspēli. Izrādē piedalījās 
DJ Monsta un teicējs – zīmējumu 
teātra režisors Varis Klausītājs. Te-

ātris ir ieguvis “Spēlmaņu nakts 
2012” balvu nominācijā “Gada iz-
rāde bērniem un jauniešiem” un 
vairākas godalgas.

Gaidot Latvijas simtgadi mums 
tika piedāvāta viegli uztverama, 
izglītojoša, interaktīva izrāde ” 
Klusā daba veltījums Latvijai”, 
kurā ar notikumiem raksturīgiem 
mūzikas fragmentiem un zīmēju-
mu palīdzību tika iziets caur gad-
simtiem sākot no Baltu valodās 
runājošiem latviešu priekštečiem, 
līdz 1991.gadam – Latvijas valsts 
atjaunošanai.

Izrādes otrajā daļā bija impro-
vizācijas elementi, tāpēc izrādi 
veidoja paši skolēni.

Ar zīmējumu palīdzību, iemie-
sojoties izdomātos tēlos, skatītāji 
piedalījās stāstā un pieņēma lē-
mumus konkrētos Latvijas vēs-
tures brīžos. Izrādes muzikālo 
noformējumu veidoja DJ Monsta 

un izmantoja unikālus vēsturiskus 
mūzikas ierakstus. Zīmējums tika 
projicēts uz sienas un radīts uz 
planšetes, kas ļāva veikli pārvei-
dot uzzīmētos tēlus.

Izrādi noskatījās dažāda vecu-
ma skolēni un skolotāji. Latvijas 
simtgadi sagaidot, vēlējāmies no 
izrādes sagaidīt vairāk patriotisma 
un ticības valsts nākotnei. Iespaidi 
un viedokļi par redzēto bija da-
žādi. Noskaidrojām, kas ir impro-
vizācijas teātris, kur aktieris spēlē 
bez iepriekš sagatavota scenārija, 
vadoties daļēji vai tikai no skatī-
tāju ieteikumiem par tēmām, tē-
liem, vietām vai īpašībām. Impro-
vizācijas teātris Latvijā visbiežāk 
tiek izmantots komēdijai, humora 
izrādēm, daudz retāk drāmai.

Anda Jurgeviča, Jēkabpils 

novada pedagogautors 

karjeras konsultants

K.Sēļa foto

Zīmējumu izrāde “Klusā daba. Veltījums Latvijai”

Šis mācību gads pasludināts 
par Fizikas gadu, tāpēc vispāriz-
glītojošās mācību iestādēs īpaša 
uzmanība tiek pievērsta fi zikas 
mācību priekšmeta apguvei.

Arī projekta ietvaros novada 
skolām bija iespēja pieteikties 
fi nansējumam papildu darbību 
īstenošanai fi zikas kā mācību 
priekšmeta apguves veicināšanai 
novada skolās.

Valsts izglītības satura centrs, 
izvērtējot pašvaldību pieteiku-
mus, apstiprinājis Fizikas gada pa-
sākumu īstenošanu 2018./2019. 
mācību gadā atbilstoši pašvaldī-
bu iesniegtajiem pasākumu plā-
niem.

Tika atbalstīta Dignājas pamat-
skola, kas realizēs pasākumu – in-
dividualizētais pedagoga atbalsts 
izglītojamajiem ar vispārējiem 

vai zemiem sasniegumiem, kura 
mērķis ir sekmēt skolēnu mācību 
priekšmeta apguvi un paaugsti-
nāt zināšanu līmeni, vairāk uzma-
nības pievēršot fi zikas apguvei ar 
eksperimentiem un demonstrē-
jumiem.

Tika apstiprināts arī Rubeņu 
pamatskolas pieteiktais pasā-
kums – papildu atbalsts fi zikas 
nodarbībās, kura mērķis ir rosināt 
izglītojamos izzināt dabā notieko-
šos fi zikālos procesus, izmantojot 
savu personīgo pieredzi, kā arī at-
tīstīt daudzveidīgas dzīvei noderī-
gas prasmes sasaistē ar apkārtējo 

vidi, sabiedrību un pasauli.
Fizikas gada pasākumu realizē-

šanai Dignājas un Rubeņu pamat-
skolai kopā piešķirts fi nansējums 
1702 eiro apmērā.

Šie pasākumi ir nozīmīgi gan 
pedagogiem, gan izglītojama-
jiem, jo iespējams nodrošināt pa-
pildu darbu gan ar talantīgajiem 
skolēniem, gan strādāt  ar skolē-
niem, kam fi zika sagādā grūtības. 
Fizikas gada pasākumus skolas 
realizē sākot ar šī gada decembri 
līdz mācību gada beigām.

Projekta koordinatore 

Ilona Kantāne

Fizikas gada pasākumi projekta”Atbalsts izglītojamo kompetenču 
attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ietvaros

Zasas vidusskolas skolēni šo-
gad guvuši atzinību projektā/
konkursā “Mana zeme skaistā”. 
Projekta mērķis ir stiprināt Latvi-
jas skolu jaunatnē piederības sa-
jūtu un mīlestību pret savu zemi, 
īstenojot, mūsdienu tehniskām 
iespējām atbilstošas radošās ak-
tivitātes, sadarbojoties ar peda-
gogiem.

Projekta ietvaros skolēni tika 
aicināti uzņemt Latviju raksturo-
jošas fotogrāfi jas, izmantojot mo-
bilos telefonus un foto aparātus.

Lepojamies ar mūsu skolēnu 
sasniegumiem – I.Vorobjova, 2. 
klases skolniece, ieguva 1. vietu, 
A.Ģeidāne, 12. klases absolvente 
– 2. vietu, B.Briede, 9. klases skol-
niece – 3. vietu.

Skola saņēma skaistu dāvanu 
skolai Latvijas simtgadē – 3 brī-
nišķīgas fotogleznas un dāvanas 
pirmo trīs vietu ieguvējām.

Fotogleznas tiks izvietotas fi -
zikas, ķīmijas un sākumskolas (2. 
klase) kabinetos.

Plašāka informācija sekos htt-

ps://www.facebook.com/Zasa-
sVidusskola/ un Zasas vidussko-
las skolas avīzē” Baltais ceļš”.

Ar prieku piedalīsimies līdzī-
gos projektos, jo mums ir ar ko 
lepoties – ar savas dzimtās mājas, 

ciema, novada skaistākajām vie-
tām, fotografējot dažādos gada-
laikos.

O.Spēka

Zasas vidusskolas direktore

Skolas arhīva foto

Zasas vidusskolas skolēni gūst atzinību 
projektā “Mana zeme skaistā”
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Latvijas skolas soma ir Kultūras 
ministrijas iniciēts un koordinēts 
projekts Latvijas skolēniem, sa-
gaidot valsts simgadi. Tās mērķis 
ir nodrošināt Latvijas skolēniem 
iespēju pieredzēt Latviju klātienē, 
izzināt un iepazīt Latvijas vērtības. 
Latvijas skolas soma balstās uz 
četriem pīlāriem: pilsoniskums, 
valstiskās piederības apziņa, 
nacionālā identitāte; izglītības 
kvalitāte; kultūras izpratnes un 
izpausmes kompetence; sociālās 
nevienlīdzības mazināšana.

12. novembrī Latvijas skolas 
somas ietvaros Rubeņu pamat-
skolas skolēni iepazina mūzikas 
daudzveidīgo pasauli Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vidus-
skolas audzēkņu un pedagogu 
mūzikas stundā „Mūzika – dvēse-
les valoda.”

Mūzika ir dvēseles valoda, kurā 
runā jebkurš. Šajā koncertā sko-
lēni iepazinās ar dažādiem mūzi-
kas instrumentiem:  visu mūzikas 
instrumentu karali – fl īģeli, ģitāru 

kā vienu no izplatītā-
kajiem un senākajiem 
instrumentiem, saksa-
fonu un cilvēka balsi. 
Pasaulē ir tūkstošiem 
mūzikas instrumen-
tu. Taču ir tikai viens 
instruments, kas tiek 
dāvāts katram cilvē-
kam piedzimstot – tas 

pavada cilvēku visu mūžu, visos 
priekos un bēdās. Tā ir cilvēka 
balss. Tai piemīt ģeniālas īpašības, 
jo spēj atdarināt gandrīz jebkuru 
cilvēka radītu mūzikas instru-
mentu, vien nepieciešama dzie-
dāšanas prasme, kuru var attīstīt, 
tikai un vienīgi dziedot. Nav nekā 
skaistāka, kā klātienē dzirdēt brī-
nišķīgās balss skaņas pedagogu 
un audzēkņu izpildījumā, kā arī 
dažādus skaņdarbus: gan liriskus, 
gan ugunīgus, gan tango.

Visa koncerta laikā skolēni tika 
aktīvi iesaistīti. Viņiem bija jāat-
bild uz dažādiem jautājumiem 
par mūzikas instrumentiem, bija 
jādzied un pat jādejo līdzi. Noslē-
gumā visi kopā atkārtojām, kādus 
instrumentus iepazinām, ko uz-
zinājām. Šis pasākums bija gan 
izklaidējošs, gan izglītojošs. Arī 
pašiem skolēniem vislabāk patika 
klavierspēle un unikālās dziedātā-
ju balsis. Iegūtās zināšanas node-
rēs mūzikas stundās, kā arī nākot-
nē vēlas dziedāt tikpat skaisti.

Sasaistot koncertu ar iepriekš 
apgūto, 8. klases skolēni fi zikas 
stundā mācījās par skaņu. Skolēni 
fi zikas stundās tika iepazīstināti 
ar to, kas notiek, kad gaisā skan 
iesvārstīta toņdakša. Izpētot toņ-
dakšas principus, praktiski darbo-
joties, tika demonstrēta skaņas iz-
platīšanās, izmainīšanās atkarībā 
no skaņas kastes novietojuma, kā 
arī skaņas rimšana, skaņas slāpē-
šana (pārklājot toņdakšu).

Tēmā “Skaņas veidi” tika at-
skaņota un izpētīta klarnete – kā 
mainās tonis, skaņas augstums… 
Tika demonstrētas cilvēka ausij 
tīkamās, netīkamās skaņas, izpētī-
ta stabuļu mēlīte – kā tā iesvārsta 
gaisu, kā skaņu rada zvaniņi – ar 
ko atšķiras dažāda lieluma zvanu 
skaņas.

Fizikas stundā apgūtās zinā-
šanas noderēja mūzikas stundā. 
Tas tikai pierāda to, ka mācību 
priekšmeti savstarpēji ir saistīti un 
noderīgi.

No 5. novembra Rubeņu pa-
gasta zālē ir skatāma grafi skās 
dizaineres Solvitas Kukles darbu 
izstāde. Viņas darbi ir dažādi – 
afi šas, gleznas, plakāti, bukleti, 
grāmatu dizains, pārtikas iepa-
kojuma dizains u.c. Mūs laipni 
sagaidīja Rubeņu bibliotēkas 
vadītāja A.Ozoliņa. Viņa pastās-
tīja nedaudz par Solvitu Kukli. 
Talantīgā, jaunā māksliniece ir 
mūsu skolas absolvente, kura 
savu sadarbību ar skolu turpina 

joprojām, palīdzot  skolas avīzes 
maketēšanā, veidojot prezentāci-
jas materiālus.

Skolēniem Solvitas darbi šķita 
ļoti skaisti, bet visvairāk pārstei-
dza ar pildspalvu zīmētais kaķis. 
Dažs jutās kā muzejā, cits atkal 
vēlējās kļūt par datordizaineri, 
skolotāju un iegūtās zināšanas iz-
mantot vizuālās mākslas stundās.

No 10.- 20. novembrim Rube-
ņu pamatskolas skolēni un darbi-
nieki par godu Latvijas simtgadei 
veidoja radošo darbu grāmatu 
„100 skices Latvijai.” Te noderēja 
izstādē gūtās zināšanas un idejas. 
Veidot savu grāmatu ir aizraujoši 
un interesanti. Katrs darbs ir dāva-
na Latvijai dzimšanas dienā.

Noslēdzošais skolas somas pa-
sākums bija konkurss „Cauri gad-
simtam.” Tas notika 15. novembrī. 
Konkurss apkopoja visas iepriekš 
gūtās zināšanas par mūsu val-
sti. Skolēni pasākumā iesaistījās 
ar lielu interesi. Uzvarētāji bija 
visi, jo kopā pavadītais laiks mūs 
saliedēja, bet iegūtās zināšanas 
bagātināja. Skolēniem tik ļoti pa-
tika, ka labprāt piedalītos jaunā 
konkursā.

Īstenotajās aktivitātēs pasāku-
mu saturs bijis vērsts uz Latvijas 
valstiskuma attīstības un saglabā-
šanas liecību izzināšanu un Latvi-
jas kultūras vērtību un laikmetīgo 
izpausmju pieredzēšanu.

E.Kukle

Skolas arhīva foto

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Rubeņu pamatskolā

Latvijas Meža īpašnieku bied-
rība (LMIB) ar Latvijas Vides aiz-
sardzības fonda (LVAF) fi nansiālu 
atbalstu realizē projektu “Meža 
īpašnieku izglītošana un iesaiste 

lēmumu pieņemšanā par meža 
apsaimniekošanu aizsargājamās 
dabas teritorijās”. Viens no tā uz-
devumiem ir noskaidrot meža 
īpašnieku viedokli par aizsargāja-

mo teritoriju izveides procesu, to 
apsaimniekošanas nosacījumiem 
un kompensāciju sistēmu par 
meža apsaimniekošanas ierobe-
žojumiem. Meža īpašnieki tiek ai-

cināti izteikt savu viedokli, aizpil-
dot aptaujas anketu www.visidati.
lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.

S.Bērziņa,

Latvijas Pašvaldību savienība

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās
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Manas mājas ir Latvija
Latvijas simtgades atzīmēša-

nai mūsu skolā gatavojāmies jau 
visa gada garumā. Vēl pagājušā 
mācību gada pavasarī skolotā-
ja I.Kalniškāne ierosināja katram 
skolēnam un arī skolotājiem uzšūt 
simbolisku „mājiņu”, kuras kopā 
veidotu brīnišķīgu dekoru, kas 
būtu veltīts Latvijas simtgadei. Sko-
lotājas Ineses ierisinājumam atsau-
cās daudzi skolēni un skolotāji, un 
cītīgā darba rezultātā tapa gandrīz 
simts uzšūto mājiņu dekors.

Lāčplēša dienas pasākums
11. novembrī, Lāčplēša dienas 

pievakarē, vairāki entuziasti skolas 
priekšā aizdedza svecītes, piemi-
not tos varonīgos cilvēkus, kuri at-
deva savas dzīvības par Latviju.

Savukārt 12. novembra pēc-
pusdienā Zasas parkā norisinājās 
Lāčplēša dienas pasākums. Pasā-
kumu organizēja 8. klase. Skolēni 
gatavojās jau no oktobra sāku-
ma. Katrs skolēns vai nu viens vai 
divatā bija atbildīgi par kādu no 
uzdevumiem. Ilgona gatavoja un 
vadīja uzdevumu, kurā bija jāatbild 
uz jautājumiem par Lāčplēša die-
nu. Viņu pārsteidz tas, ka vecāko 
klašu skolēniem atbildes uz jautā-
jumiem sagādāja grūtības! Mārcis 
G. un Mārcis P. organizēja un vadīja 
uzdevumu, kurā bija jāpārvieto 
ievainotais. Marta un Sanda izvei-
doja un vadīja uzdevumu, kurā da-
lībniekiem bija jāizlien caur krustu 
šķērsu nostieptām auklām, cen-
šoties tām nepieskarties. Elīna un 
Katrīna vadīja uzdevumu, kurā da-
lībniekam ar smagu somu mugurā 
bija jāpārvar vairāki šķēršļi: jāizlien 
cauri riņķiem, jālec pāri barjerai u.c. 
Santa un Lita atbildēja par uzdevu-
mu, kurā dalībniekiem bija jāpār-
vietojas pa virvēm, jāskrien līkloču 
skrējiens starp konusiem, jāizlien 

caur nostieptajām auklām, 
nepieskaroties tām un tajās 
iekārtajiem kompaktdiskiem, 

kā arī jāuzziīmē savas asociācijas, 
ar ko viņiem saistās Lāčplēša diena. 
Trase nepavisam nebija viegla, pie 
tam, nelutināja arī laika apstākļi.

Patriotisma nedēļas noslēgumā 
tika apbalvoti visi pasākuma dalīb-
nieki, kuri saņēma Pateicības par 
aktīvu piedalīšanos. 3. vietu ieguva 
5. klases skolēni, 2. vieta 9. klasei, 
bet visveiksmīgāk trasē bija veicies 
12. klases skolēniem!

Erudīcijas konkurss 5.-9. kla-
sei „Vai Tu pazīsti Latviju?”

13. novembra pēcpusdienā in-
teraktīvajā klasē norisinājās erudī-
cijas konkurss 5.-9. klašu skolēniem 
„Vai Tu pazīsti Latviju?”. Tajā bija 
aicināti piedalīties visi skolēni no 
katras klases. Pasākumu organizēja 
un tā gaitu uzraudzīja skolēnu paš-
pārvaldes dalībnieki. Viskuplāk bija 
pārstāvētas 7. un 5. klase, savukārt 
8. klases komandā bija tikai 3 dalīb-
nieces.

Konkursa dalībniekiem bija jā-
atbild uz 50 āķīgiem jautājumiem 
par Latvijas ģeogrāfi ju, dabu, lite-
ratūru, mūziku, kultūru, sportu un 
ievērojamiem cilvēkiem, kurus uz 
ekrāna rādīja un lasīja Raitis. Par 
daudzām atbildēm nebija ilgi jādo-
mā, taču bija arī tādi jautājumi, kas 
sagādāja grūtības un izraisīja disku-
sijas komandu dalībnieku starpā.

Pasākuma noslēgumā pelnītu 
uzvaru izcīnīja 8. klases komanda, 
otrajā vietā - 7. klase, trešajā vietā - 
6. un 9. klase, bet 4. vietā - 5. klase, 
kuri toties visas nedēļas garumā 
priecēja mūs visus ar savu brīniš-
ķīgo patriotisko noformējumu, par 
ko īpašs paldies klases audzinātājai 
sk. Laimai!

Simtgades skrējiens Latvijai 
15. novembra pēcpusdienā 

skolas stadionā pulcējās skolēni, 
skolotāji un tehniskie darbinieki, 

kā arī vecāki un pagasta pārvaldes 
darbinieki, lai piedalītos nu jau par 
tradīciju kļuvušajā skrējienā par 
godu Latvijas jubilejai. Daudzi no 
dalībniekiem piedalījās jau trešo 
reizi! Šajā gadā katram bija jāpie-
veic 100 m, tālāk nododot stafe-
tes karodziņu katram nākamajam 
skrējiena dalībniekam. Skrēja visi, 
sākot jau no pirmsskolas 5-6 ga-
dīgo grupiņas audzēkņiem. Pirms 
skrējiena visus dalībniekus uzru-
nāja sporta skolotāja Madara, kura 
iepazīstināja ar skrējiena mērķi un 
noteikumiem. Tad sekoja dalībnie-
ku sadalīšanās trīs grupās un iesil-
dīšanās skrējienam, un tad jau va-
rēja sākties pats skrējiens! Skrējienu 
uzsāka Goda sporta skolotājs Jānis, 
kurš tālāk nodeva stafetes karodzi-
ņu sporta skolotājai Madarai. Katrs 
skrējiena dalībnieks pēc savas dis-
tances veikšanas ar savu parakstu 
apliecināja, ka ir piedalījies skrējie-
nā, un saņēma patriotisku uzlīmi. 
Lai arī laika apstākļi nelutināja ar 
siltumu, visi dalībnieki turējās go-
dam! 

Skrējienā pavisam piedalījās 
140 dalībnieki, kopā noskrienot 14 
kilometrus par godu Latvijas nozī-
mīgajai jubilejai!

Valsts svētku koncerts
16. novembra pēcpusdienā 

skolas zālē notika Latvijas simtga-
dei veltītais svētku koncerts. Zālē 
pulcējās pirmsskolas 5-6 gadīgo 
audzēkņu grupas, skolas skolēni, 
skolotāji, tehniskie darbinieki un 
vairāki vecāki. 

Koncertu vadīja 11. klases skol-
niece Diāna. Pēc svinīga dzejoļa visi 
kopā dziedājām Latvijas himnu un 
klausījāmies skolas direktores runu. 
Pasākuma laikā tika pasniegti Jē-
kabpils novada domes Atzinības 
raksti skolotājai Veltai Ziemelei 
un pirmsskolas audzinātāja palī-
gam – auklītei Lolitai Maculēvičai. 
Tad sākās koncerts, kurā uzstājās 
pirmsskolas 5-6 gadīgo grupu au-

dzēkņu ansamblis, 1.- 4.klašu vokā-
lais ansamblis, 5.-9. klašu vokālais 
ansamblis, 7.-9. klašu deju kolektīvs 
„Dzirnupīte”, daiļlasītāji Reinis, Sani-
ta, Endija, Mārcis, Raivo, solisti Ed-
gars, Raitis, Sindija, Evelīna S, Paula, 
Evelīna R., ar klavieru solo Sindija. 

Pasākumā visus sveica skolotāja 
Inese un tika apbalvotas to skolēnu 
ģimenes, kas ar saviem radošajiem 
darbiem iesaistījās akcijā „Manas 
mājas ir Latvija”, Lāčplēša dienas 
pasākuma dalībnieki un laureāti, 
erudīcijas konkursa „Vai Tu pazīsti 
Latviju?” dalībnieki, kā arī paslavē-
ti visi, kas bija šuvuši „mājiņas” un 
iesaistījušies citos no 100 labajiem 
darbiem, kas veltīti Latvijai. Visus 
paveiktos labos darbus varēja ap-
skatīt fotogrāfi jās. 

Trešdien katras klases skolēni 
rakstīja savus novēlējumus Latvijai 
svētkos, kurus svētku koncerta lai-
kā nolasīja katras klases pārstāvji: 
Agnese no 1. klases, Sanita no 2. 
klases, Evelīna R. no 3. klases, Sindi-
ja no 4. klases, Markuss no 5. klases, 
Egija no 6. klases, Raitis no 7. klases, 
Lita no 8. klases, Baiba no 9.klases, 
Dita no 10. klases, Ēriks no 11. kla-
ses un Liene no 12. klases. Novēlē-
jumi tika piesieti pie baloniem un 
vēlāk palaisti gaisā, lai piepildītos! 

Kā vēl vienu svētku pārsteigu-
mu Latvijai katra klase bija izcepuši 
savu īpašo torti, visiem burtiem 
uz tortēm kopā veidojot uzrakstu 
„LATVIJAI-100”, ko noslēdza skolo-
tāju torte ar simbolisku Latvijas ka-
rogu. Kā jau svētkos, uz tortēm tika 
iedegtas dzimšanas dienas sveces, 
un vēlāk tās katrā klasē tika sadalī-
tas un apēstas. Cerams, ka dāvana 
Latvijai garšoja labi! 

Pasākuma noslēgumā visi sko-
las priekšā fotografējās izveidotajā 
simboliskajā Latvijas kontūrā un 
palaida gaisā balonus ar vēlēju-
miem Latvijai! 

Karolina K., Niks Daniels B., 

Mārcis G., Egija M.

Skolas arhīva un K. Sēļa foto

Patriotisma nedēļa Zasas vidusskolā
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Rudens skarbais vējš 11. no-
vembra pievakarē lika atcerēties 
par Latvijas neatkarību kritušos 
karavīrus. Leimaņos Latvju zīmju 
parkā piemiņas brīdi aizsāka ar 
Tautas nama vīru vokālā ansam-
bļa patriotiskajām dziesmām un 
dzeju.

Tika aizdedzinātas svecītes, lai 
arī vējš tās centās dzēst, kā tas no-
tika ar daudziem cīnītājiem, kuru 
dzīvības, ložu caururbtas, izdzisa 
kā sveču liesmiņas. Pēc kopīgi 
nodziedātas lūgšanas pie katras 
zīmes iemirdzējās gaismas objek-
ti, iezaigojās arī novada sarūpētie 
lukturi. Parkā tika aizdedzināts sti-
lizēts ugunskurs.

Pēc svinīgā brīža ārā tika atklāta 
izstāde “Leimaņu Tautas nama 80 
gadi”. To veidoja Ina Sēle un no-
vadpētnieki. Izstādē aplūkojami 
daudzi dokumenti, fotogrāfi jas, 
kas vēsta par rosīgu kultūras dzī-
vi no pagājušā gadsimta 20.-30. 
gadiem līdz mūsdienām. Ina Sēle 
pastāstīja, kā ritēja izglītības bied-
rības nama celtniecība, kāpēc 
tas bija nepieciešams. Leimaņos 

aktīvi darbojās koris un amatier-
teātris, kultūras dzīves aktīvistiem 
nebija savu telpu, viņi izmantoja 
zāli pienotavā vai dzirnavās. Un tā 
par tautas saziedotiem līdzekļiem 
1939. gadā tika atklāts uzceltais 
biedrības nams.

Laika gaitā ēkai ir bijis raibs 
mūžs – ar grandioziem koncer-
tiem, izrādēm, līdz pat tā slēgšanai 
un izmantošanai kā graudu žāvē-
tavai. Izstādē vērojami kontrasti – 
no melnbaltām fotogrāfi jām līdz 
krāsainām.

11. novembrī nu jau vairākus 

gadus pēc kārtas 
Leimaņu pagasta novadpētnieki 
atklāj gada laikā sarūpētu izstādi 
par Leimaņu pagasta vēsturi. Arī 
šī diena ieies vēsturē, jo pēc izstā-
des atklāšanas ar Jēkabpils nova-
da Atzinības rakstu tika godināta 
pagasta jubilāre – pensionāre, 
dzejniece, aktīviste Velta Muša. 
Sirsnīgus sveicienus un Atzinības 
rakstu par sava novada izpēti sa-
ņēma novadpētniecības darba 
organizatore Ina Sēle. Mēs lepo-
jamies ar aktīviem, darbīgiem, 
patriotisma pilniem cilvēkiem da-
žādos vecuma posmos. Mūsu pa-

gastā ir ļaudis, kas mīl dzimto pusi, 
rūpējas par tās atpazīstamību un 
vēsturiskā mantojuma izpēti un 
saglabāšanu.

Pēc pasākuma tautas nama 
vadītājs Gints Audzītis un citi pa-
sākuma dalībnieki nolika svecītes 
Leimaņu kapsētā pie Lāčplēša 
Kara ordeņa kavaliera Mārtiņa 
Bērziņa kapu kopiņas.

Valsts svētku priekšvakarā 
pagasta iedzīvotājus sagaidīja 
vēl viens novadpētnieku grupas 
veikums – brošūra par Leimaņu 
pagasta vēsturi. To iedzīvotāji kā 
dāvanu no Leimaņu pagasta pār-
valdes savās pastkastītēs saņēma 
Valsts svētku laikā.

Ingrīda Puķīte

K.Sēļa foto

Svētku sarīkojums Leimaņos

Līdz ar pirmo Adventi sākas 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Aizdedzot pirmo Adventa sve-
ci, ir laiks sakārtot savas do-
mas, izvērtēt gada notikumus. 
Daudzu gadu garumā Kalna 
pagasta kultūras nams aicina 
apmeklētājus kopā baudīt šo 
svētku noskaņu.

Kalna kultūras namā pirmā 
Adventa svētdienas pasākums 
iesākās ar tirdziņu- izstādi, 
ko bija sarūpējušas vietējās 
rokdarbnieces un konditores. 
Cilvēku sirdīs Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks ienāk ar sve-
ces gaišumu, pavarda siltumu 
un klusām pārdomām. Tradi-
cionāli, Adventa vainagā tika 

iedegta pirmā svece. Aicinot 
ieklausīties sevī, rast mieru un 
gaišumu, īstu svētku sajūtu ra-
dīja Anitas Cinkmanes vokālās 
klases meitenes. Anita uzsvēra, 
ka ar pirmo Adventa svētdienu 
sākas kristīgās baznīcas jaunais 
gads. Baznīca māca, ka Ad-
venta laiks jāpavada klusumā, 
dziļās pārdomās un lūgšanās. 
Tas ir laiks, kad katram pašam 
sevī jānožēlo savi grēki un jā-
piedod visiem vienādi – gan 
pāridarītājiem, gan tiem, uz 
kuriem dusmojamies. Koncertā 
skanēja dažāda žanra mūzika, 
ikviena dziesma vai skaņdarbs 
raisīja pārdomas. Klausoties 
dziesmu “Balts sniedziņš snieg 

uz skujiņām”, ne vienam vien 
klausītājam, acīs sariesās asa-
ras. Dziesma raisīja dažādas 
pārdomas. Pārdomas par to, kā 
mums vairs nav, kas aizgājis un 
nekad neatgriezīsies, par smel-
dzīgo zaudējuma sajūtu, par 
cerību, ka viss vēl nav zaudēts. 
Viss acu priekšā tik balts. Īsts 
eņģeļu laiks.

Liels paldies Anitai Cinkma-
nei un meitenēm par sirsnīgo 
koncertu!

Pēc koncerta tika iedegtas 
gaismiņas Ziemassvētku eglē 
pie kultūras nama, Visi viesi 
tika cienāti ar tēju un piparkū-
kām, kā arī ar zirņiem.

Liels paldies Kalna pagasta 

bibliotēkas vadītājai Marutai 
Orbidānei par sadarbību, kā arī 
Kalna bibliotēkas un biedrības 
“Cerību logi” rokdarbu pulci-
ņa dalībniecēm par atbalstu 
izstādes-tirdziņa rīkošanā. Pal-
dies Anitai Gaidei un Ingrīdai 
Buculānei par gardumiem un 
z/s “Dzilnas” saimniecei Gitai 
Lavrinovičai par veselīgajiem 
biškopības produktiem!

Advente tas ir laiks, kad ik-
viena sirsniņā iedegas cerība 
un gaidas pēc Ziemassvētku 
brīnuma.

Lai visiem gaišs un mierīgs 
šis gaidīšanas laiks!

Kalna k/n vadītāja Sandra 

Vecumniece

Foto Maruta Orbidāne

Pirmā Adventa svētdiena Kalna pagastā
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11. novembrī arī Dunavā tika 
atzīmētā Lāčplēša diena. Tradīciju 
zālē plkst. 14.00 iedzīvotāji tika ai-
cināti uz fi lmu par žurnālisti Māru 
Grīnbergu “Latvija manā sirdī”. 
Paldies visiem kuri bija ieradušies! 
Filma mums visiem var būt par lie-
lisku mācību stundu, kā izkopt sa-
vas patriotisma sajūtas par Latviju 
un kā tās glabāt. Pēc fi lmas visi 
kopīgi piedalījās Jēkabpils nova-
da akcijā “Gaismas ceļš”, iededzot 
svecītes, lai taptu gaisma Latvijai. 
Kopā ar skolēniem, turpinot Du-
navas pamatskolas aizsākto tradī-
ciju, visi devāmies lāpu gājienā uz 
mūsu cīnītāju piemiņas vietu, pa 
ceļam Dunavas kapsētā noliekot 
svecītes uz Lāčplēša kara ordeņa 
karavīru kapu kopiņām.

Daudz laimes, Latvija!
16. novembrī Dunavā, tradīciju 

zālē notika Latvijas simtgadei vel-
tīts svinīgs sarīkojums. Godinot 

Latviju 100 dzimšanas dienā, ar 
svētku uzrunu iedzīvotājus sveica 
Dunavas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Andris Baltaruņķis. Dunavas 
skolēni klātesošos sveica ar rūpīgi 
sagatavotiem priekšnesumiem, 
lasīja pašu sacerētus dzejoļus par 
Latviju. Dunavas pagasta pārval-
des Pateicības saņēma Dunavas 
pagasta iedzīvotāji par ieguldīju-
mu sabiedrībai noderīgu darbu 

brīvprātīgu veik-
šanu. Pateicības 

saņemt bija aicināti 10 
Dunavas pagasta ie-
dzīvotāji: Erika Krīvāne, 
Jāzeps Kurmis, Jānis 
Stankeničs, Jānis Tomiņš, 
Jānis Stikāns, Juris Žaimonts, Kris-
tīne Plāne, Māris Baltmanis, Va-
lentīna Ancāne, Zinaīda Virbule. 
Pasākuma turpinājumā Dunavas 
Romas katoļu baznīcā Jēkabpils 

novada jauktais koris “Putni” 
sniedza koncertu “Mūsu Latvijai 
– 100”.

A.Ozoliņa,

Dunavas k/n vadītāja

Lāčplēša diena Dunavā

16. novembrī, pēdējā mācību 
dienā pirms Latvijas valsts simt-
gades, Ābeļu pamatskolā notika 
svinīgs pasākums, uz kuru bija 
pulcējušies gan skolas audzēkņi, 
gan viņu vecāki, gan arī absol-
venti, kuri pārstāvēja dažādas šīs 
mācību iestādes ar senu vēsturi 
paaudzes. Un, protams, arī skolo-
tāji – ne tikai kā pasākuma organi-
zatori, audzēkņu iedrošinātāji un 
pasākuma raituma nodrošinātāji, 
bet arī ar savu priekšnesumu.

Novembris  – Latvijas mēnesis, 
kad dibināta valsts, kad izcīnītas 
pirmās brīvības cīņas. Taču jā-
domā arī par nākotni. Kāda būs 
nākotnes Latvija? Ko varam darīt, 
lai tā kļūtu aizvien labāka? Ābeļu 
pamatskolas direktora vietniece 
mācību jautājumos Dace Kalniņa-

Aleksandrova savā runā retoriski 
vaicāja: “Ko vari darīt TU, Ābeļu pa-
matskolas audzēkni, mamma, tēti, 
skolotāj?”

Atbilde ierosmei rodama tur-
pat Daces runā: “Kļūt labākam, 
čaklākam, pozitīvi noskaņotam. 
Iesaistīties. Darīt. Nestāvēt malā. 
Un sākt katram ar sevi. Ar savu 
iekšējo pasauli, savām domām, 
jūtām, ar savu ģimeni, ar savu 
sētu. Pa kripatai, pa solim. Neatlai-
dīgi. Tad mainīsies katra dzīve, tad 
mainīsies arī viss apkārt. Gan dzī-
ve skolā, novadā un pagastā, gan 
mūsu valstī.

Latvijai vajadzīgi izglītoti un 
sirdsgudri cilvēki. Zināšanas un 
sirdsgudrība ir bagātība, kas nepa-
zūd un ko neviens nevar atņemt. 
Tāpēc neiznieko laiku un krāj šo 

bagātību, lai 
vēlāk ar to vari 
dalīties. Mācies, 
vēro, domā! Dzīvo un rīkojies tā, lai 
mēs visi esam laimīgi savā zemē 
Latvijā!”

Protams, tika dziedāta Valsts 
himna, protams, bija bērnu dzejas, 
dziesmu un deju priekšnesumi, 
kas atspoguļoja Ābeļu pamat-
skolas pedagogu kvalitatīvo pe-
dagoģisko darbu ne tikai mācību 
stundās, bet arī ārpusklases darbā. 
Skolotājas vienojās korī, lai no-
dziedātu Latvijai būtisko “Kāpēc 
man dziedāt svešu dziesmu?”. Bija 
arī video par valstij nozīmīgiem 
notikumiem.

Ābeļu skola dibināta 1840. 
gadā. Tā pārdzīvojusi negantas 
vēstures vētras, un allaž tās stip-

rais plecs bijuši patriotiski, gaiši 
cilvēki – gan pedagogi, gan arī 

audzēkņi, kuri savu skolu nav no-
niecinājuši, bet gan ar labu vārdu 
un visādi citādi atbalstījuši. Un 
arī šajā svinīgajā pasākumā savu 
skolu klātesot atcerējās vairāki tās 
absolventi, savu darbības jomu iz-
cilnieki – Viesturs Kudliška, Aiva Ja-
kubovska, Gints Skruls, Jānis Vilks. 
Viņu īpaši neafi šētais vēstījums  – 
“Mēs, mazas skolas absolventi, va-
ram darīt lielas lietas!” Absolventu 
stāstījumi iedvesmoja audzēkņus 
ticēt saviem sapņiem un censties 
piepildīt tos. Gan sevis, gan pagas-
ta, gan arī mūsu valsts uzplauku-
mam.

Teksts un foto – Valdis 

Aleksandrovs

Valsts svētki Ābeļu pamatskolā
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18. novembra svētku priekšva-
karā Rubenes kultūras namā bija 
pulcējušies pagasta iedzīvotāji, lai 
kopā svinētu Latvijas proklamē-
šanas 100 gadadienu. Sarīkojums 
notika sadarbībā ar Rubeņu pa-
matskolu un Rubeņu bibliotēku.

Programmā: svinīga atklāšana, 
kopīga Latvijas himnas dziedāša-
na, svētku apsveikumi un uzrunas, 

pateicības, Rubeņu pamatskolas 
skolēnu muzikāls priekšnesums, 
svētku koncerts “Pieskarties pa-
saulei”, rakstainu cimdu dāvināša-
na, svētku torte, izstādes “Baltais 
sapnis” atklāšana.

Ar Jēkabpils novada Atzinī-
bas rakstu tika apbalvota Laura 
Rubiķe par ieguldījumu pagasta 
tēla popularizēšanā. Pateicības 

saņēma pagasta iedzīvotāji par ie-
saistīšanos dāvanas Latvijai gata-
vošanā; visiem kopīgi darbojoties 
tapa vēlējumu celiņš “Dzīparu va-
ravīksne”. Iesaistoties akcijā “Cim-
dotā Latvija”, tika dāvināti rakstaini 
cimdi, kuri pasākuma noslēgumā, 
ar izlozes palīdzību, atrada savus 
īpašniekus. Cimdus bija sarūpē-
jušas pagasta rokdarbnieces. Pa-

sākuma rītā tapa svētku torte, 
kuru gatavoja interešu kopas 
“Gardēdis” dalībnieces.

Paldies visiem, kas piedalī-
jās un palīdzēja gatavoties šim 

īpašajam pasākumam – Latvijas 
dzimšanas dienai! Aicinu neaiz-
mirst citam citu, mūsu vēsturi 
un vērtības! Rūpēsimies un palī-
dzēsim viens otram! Mums vajag 
saglabāt šo sajūtu – šo spēku un 
mīlestību, kas virmo mums visap-
kārt. Tikai vienotībā ir spēks!
Inta Tomāne, Rubenes kultūras 

nama vadītāja

Tikai vienotībā ir spēks

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
/ Ojārs Vācietis/

17. novembra vakarā Zasā tika 
rīkots Jēkabpils novada centrālais 
svētku pasākums, veltīts Latvijas 
Republikas Neatkarības prokla-
mēšanas 100. gadadienai.

Zasas Evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā koncertprogrammu 
“Patiesība” sniedza kameransam-
blis “Altera Veritas”: Ieva Mežgai-
le (kokle), Anda Eglīte (kokle), 
Kaspars Gulbis (akordeons), Andis 
Klučnieks (fl auta).

Pēc tam Zasas kultūras namā 
ikviens varēja baudīt svētku sarī-
kojumu “Dvēselē ierakstīts Latvijas 
vārds”. Koncertu sniedza Jēkabpils 
novada amatierkolektīvi: Jēkab-
pils novada jauktais koris “Putni”, 
Zasas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs “Landi”, vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Solis” un 
bērnu vokālais ansamblis “Smai-
diņi”, Kalna kultūras nama vokālais 
ansamblis “Līksma”, Ābeļu tautas 
nama jauniešu jauktais ansamblis 
“Tomēr” un vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Kaupre”, folkloras kopa 
“Dignōjīši”, Leimaņu tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Deldze”, Rubenes kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs “Laude” un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Rasa”. Koncerta vadītāju lomā 
iejutās Laura Aišpure un Kaspars 
Sēlis, bet koncerta īpašā viese bija 
koklētāja Ieva Veide. 

Novada iedzīvotājus uzrunāja 
un svētkos sveica Jēkabpils nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Vanags. Sarīkojuma laikā tika pa-
sniegti Jēkabpils novada domes 
Goda raksti par ieguldīto darbu 
Jēkabpils novada attīstībā Artū-
ram Akmenim (Ābeļu pag.), Aīdai 
Bikauniecei (Dignājas pag.), Inta 
Strožai (Dignājas pag.), Astrīdai 
Ķimsei (Dunavas pag.), Solvitai 
un Jānim Stradiņiem (Kalna pag.), 
Initai Lācei (Leimaņu pag.), Dacei 
Mičulei, Guntim, Didzim, Gatim un 
Ingai Kiopiem (Leimaņu pag.), Inā-
rai Kantānei (Rubenes pag.), Andai 
Jurgevičai (Zasas pag.), Ligitai un 
Ivaram Kalniņiem (Zasas pag.).

Sarīkojuma laikā tika nosauktas 
arī 10 Jēkabpils novada sakoptā-
kās vietas: “Jaunzemji” Ābeļu pa-
gastā, “Mētras” Dignājas pagastā, 
Raiņa muzejs “Tadenava” Dunavas 
pagastā, Tadenavas bibliotēka ar 
atpūtas vietu “Pie Eglainītes” Du-
navas pagastā, Sporta komplekss 
“Pilskalni” Kalna pagastā, “Kalnā-
res” Leimaņu pagastā, “Latvju 
zīmju parks” Leimaņu pagastā, 
“Gulbji” Rubenes pagastā, “Ļūcā-
ni” Zasas pagastā, “Dzirnavas” Za-
sas pagastā; un Jēkabpils novada 

pašvaldības izpilddirektors Jānis 
Subatiņš pasniedza tencinājumus 
to saimniekiem.

Pasākums noslēdzās ar emo-
cionālu koncerta dalībnieku kop-
dziedājumu “Piena ceļš”, kuram 
pievienojās ar koncerta skatītāji.

Uzreiz pēc tam, plkst. 22.00 
Zasas centrā bija iespējams vērot 
svētku salūtu, bet vēlāk atgriez-
ties Zasas kultūras namā, lai ļautos 
balles priekiem ar grupu “Jauda”.

Jēkabpils novada pašvaldība

J.Bareikas foto

Latvija esam mēs paši
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Šī gada 19. novembrī kultūras pilī Ziemeļ-
blāzma norisinājās 9. Latvijas līnijdeju un kantrī 
vesterna deju čempionāts. Tajā piedalījās vai-
rāk kā 100 dažāda vecuma un līmeņa dejotāji. 
To skaitā arī līnijdeju grupa “Maybe” no Duna-
vas (vadītāja Līga Navicka).

9. Latvijas līnijdeju un kantrī vesterna deju 
čempionātā grupa “Maybe” izcīnīja 5. vietu 
kategorijā “Social Team All ages” [Sabiedrības 
veidota grupa, dažāda vecuma]. Individuāli pir-
mo reizi sacensībās piedalījās viena no grupas 
dejotājām Aija Balode. Aija startēja kategorijā 

“Social Diamond Female” [sabiedrības dimants, 
sieviešu kategorija] un ieguva 7. vietu.

Sacensībās tika dejotas 3 dejas: “Lonely 
Drum” , “Twisting”, “We Only Live Once”.

Paldies par atbalstu Dunavas kultūras nama 
vadītājai Anitai Ozoliņai, kā arī līnijdeju grupas 
“Maybe” dejotājai Rasai Matusevičai par sa-
gatavotajiem tērpiem un, protams, šoferiem 
Alvim Indriksonam un Mārtiņam Ērglim ne ti-
kai par transportu, bet arī par morālo atbalstu 
čempionāta gaitā.

A.Ozoliņa, Dunavas k/n vadītāja

Dunavas KN līnijdeju grupa “Maybe” piedalās 9. Latvijas 
līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionātā

Starp Valsts nozīmīgākajiem 
svētkiem, Lāčplēša dienu un 

Latvijas dzimšanas 
dienu, 2018. gada 13. 
novembrī sociālās ap-
rūpes namā “Mežvijas” 
sadarbībā ar Leimaņu 
pagasta bibliotēku no-

risinājās pasākums “Skaista mana 
tēvu zeme”.

Ar skanīgām un patriotiskām 
dziesmām un Valsts himnu “Dievs, 
svētī Latviju” “Mežviju” iemītniekus 
priecēja Kalna pagasta vokālais 
ansamblis “Līksma” (Ruta Kirillova, 
Sindija Kirillova, Zane Daudzvār-
de–Dilāne, Elizabete Krūkliņa, Sol-
vita Stradiņa, Vita Avotiņa, Marta 
Mazuriņa un Sandra Vecumniece).

Savukārt Jēkabpils 3.vidussko-
las audzinātājas Kristīne Aukmane 
un Andra Maksimova ar 3.a un 3.c 
klases skolēniem “Labo darbu ne-
dēļā” savu sirdi un siltumu ielika 
rotājumos un apsveikumos “Mež-
viju” iemītniekiem. Pēc audzinātā-
jas K. Aukmanes teiktā bērni ļoti 
gribēja iepriecināt sirmgalvjus un 
rotājumus gatavoja ar lielu atbildī-
bu. Tika atskaņots videosveiciens 
ar vēlējumiem, kuru izpildīja abu 
klašu audzēkņi. Katrs iemītnieks 

saņēma bērnu pašdarinātu ap-
sveikumu un karodziņu ar ābolu. 
Nākot uz pasākumu, aprūpes 
nama darbinieki sirmgalvjiem pie-
sprauda lentītes.

Noslēgumā iemītnieki varēja 
cienāties ar uzkodām un dalīties 
atmiņās par piedzīvoto pasākumā, 
par piedzīvoto pagātnē, un arī par 
to, kas vēl būs jāpiedzīvo nākotnē.

Sociālās aprūpes nama “Mežvi-
jas” iemītnieku vārdā vēlos pateikt 
lielu paldies: Leimaņu pagasta 
bibliotēkas vadītājai Līgai Lācī-
tei, Jēkabpils 3. vidusskolas trešo 
klašu audzinātājām Kristīnei Auk-
manei, Andrai Maksimovai un au-
dzēkņiem, vokālajam ansamblim 
“Līksma”.

Sociālās aprūpes nama 

“Mežvijas” vadītājs 

Kaspars Vaišlis

Jēkabpils novada sociālās aprūpes namā “Mežvijas” 
svin Latvijas valsts simtgadi

1. decembrī Salas novada Salas 
kultūras namā notika ikgadējā Jē-
kabpils apriņķa teātru skate. Skati 
rīkoja Jēkabpils novada izglītības 
un kultūras pārvalde sadarbībā 
ar Salas kultūras namu. Skates 
mērķis - saglabāt teātru spēles 
tradīciju, veicināt kolektīvu māks-
liniecisko izaugsmi, izvērtēt ama-
tierteātru iestudējumu kvalitāti.

Šogad skatē piedalījās astoņi 
kolektīvi. Pēc žūrijas vērtējuma visi 
amatierteātri ieguva Diplomus. 
Žūrijas sastāvā: Māris Korsietis 
(Daugavpils teātra aktieris, režisors), 
Kārlis Lišmanis (Lielvārdes un Jaun-
jelgavas teātru režisors), Virgīnija 
Fjodorova (Ilūkstes novada Dvietes 
pagasta amatierteātra režisore).

Jēkabpils novada 
Ābeļu tautas nama 
amatierteātris (reži-
sors Pēteris Draņevi-
čš) ieguva I pakāpi ar 
A.Niedzviedža lugu 
“Viņa ir īstā, muterīt!”, 
Dignājas amatier-
teātris “Madagurči” 
(režisors Ainis Miku-
lāns) ieguva II pakāpi 
ar E.Vulfa “Lielinieks 
Švukte”, Rubenes kultūras nama 
amatierteātris “Kumode” (režisore 
Ilona Kantāne) ieguva I.pakāpi ar 
Danskovītes “Dārgais pirkums”.

Tika arī izvirzīti labākie lomu at-
veidotāji: Rita Skrējāne -Domicella 
izrādē “Dārgais pirkums” (“Kumo-

de”), Ainis Mikulāns 
- Lielinieks Švukte 
izrādē “Lielinieks Švukte” (“Mada-
gurči”), Tekla Gribuste - māte izrā-
dē “Viņa ir īstā, muterīt!” (Ābeļu 
tautas nama amatierteātris) un 
Svetlana Koriņeva - Rasa izrādē 
“Viņa ir īstā, muterīt!” (Ābeļu tau-

tas nama amatierteātris).
Inta Tomāne, Jēkabpils 

novada izglītības un kultūras 

pārvaldes speciālistes 

kultūras jautājumos p.i.

Jēkabpils apriņķa teātru skate
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2018. gada 27. novembrī Jēkab-
pils novada pašvaldības darbinieki 
devās pieredzes apmaiņas vizītē uz 
Baltkrievijas Republikas Šarkovšči-
nas rajonu. Vizītes galvenais mērķis 
bija iepazīties ar izglītības jomu un 
skolu tīklu Baltkrievijā Šarkovščinas 
rajonā, kā arī piedalīties diskusijā 
“Izglītības sistēma Baltkrievijā un 
Latvijā”. Jēkabpils novada pašval-
dību pārstāvēja Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Va-
nags, Dignājas pamatskolas direk-
tore Ilga Vēvere, Ābeļu pamatsko-
las direktors Juris Gaigals, Rubeņu 
pamatskolas direktore Ināra Kan-
tāne, Zasas vidusskolas direktore 
Olita Spēka, Jēkabpils novada Iz-
glītības un kultūras pārvaldes vadī-
tāja Anda Ķiploka, galvenā speciā-
liste izglītības jautājumos Rainelda 
Muižniece. 

Pašvaldības delegācija ap-
meklēja četras izglītības iestādes 
– Šarkovščinas 1. vidusskolu, Veļi-
koselskaja bērnudārzu/vidusskolu, 
Germanaviču vidusskolu Šarko-
vščinas rajonā un Lužkovas vidus-
skolu. 

Šarkovščinas 1. vidusskola pār-
steidza ar audzēkņu sagatavo-
tajiem priekšnesumiem – tautas 
dziesmām un dejām, kurās tika 
iesaistīti arī Jēkabpils novada de-
legācija, vokālajām dziesmām un 
ģitāras un vijoles spēli. Pamatsko-
las skolēni bija sagatavojuši stāstu 
par savas pilsētas un skolas vēsturi, 
kuru izstāstīja teatrālā uzvedumā. 
Skolas direktors Sergejs Ganebnijs 
iepazīstināja ar skolas struktūru, 
mācību kabinetu tehnisko nodro-
šinājumu.

Veļikoselskaja bērnudārzā/vi-
dusskolā skolēni stāstīja par skolas 
telpās izvietotās mākslas galerijas 
gleznām. Direktors Jurijs Matuļs 
informēja par skolas darbības vir-
zieniem, klašu komplektēšanas 
jautājumiem, telpu noformēšanu.

Germanaviču vidusskolā sā-
kumskolas skolēni bija izveidojuši 
muzikālu stāstu par purva dzīvi – 
par tā izveidošanos, par augiem, 
dzīvniekiem un putniem. Mazais 
Purvainītis lepni un pārliecinoši de-
monstrēja savas zināšanas. 

Rubeņu pamatskolas direkto-
re Ināra Kantāne akcentē redzēto 
Germanaviču vidusskolā - 

“Germanaviču vidusskola no 
citām atšķīrās ar to, ka ir renovēta 
un daudzās telpās veikts mūsdie-
nīgs  remonts. Galvenais skolas un 

visa rajona lepnums- ekoloģiskā 
klase, kas izveidota par projekta 
līdzekļiem. Skolas darbinieki, sko-
lēni un citi entuziasti ir izveidojuši 
brīnišķīgu ekoloģisko klasi skolā 
un izziņas takas Jeļņas purvā. Gan 
klase, gan purvs ir populārs   ap-
skates objekts tūristiem.

Ikvienai skolai ir savs darbības 
virziens. Skolotāji un skolēni ir 
savas skolas, savas dzimtās puses 
patrioti. Vērojama liela aizrautība 
un atbildība ikdienas pienākumus 
pildot. Ar nelieliem līdzekļiem pa-
nākts, ka katra telpa skolās ir īpaši 
noformēta un iekārtota.

Pārsteidza tas, ka ir 6 dienu dar-
ba nedēļa un ka vecākiem jāmaksā 
par fakultatīviem.”

Lužkovas vidusskolā skolēni bija 
sagatavojuši sirsnīgas dziesmas un 
dzejoļus par ziemu. Tika apmeklēts 
skolas muzejs, kurā varēja iepazīt ar 
skolas vēsturi.

Ābeļu pamatskolas direktors 
Juris Gaigals stāsta par iepazīto 
Lužkovas vidusskolā – “Šogad 
Lužkovas vidusskolā mācās 130 
bērni un strādā 30 skolotāji. Ēka 
celta 400 skolēniem. Direktore La-
risa Garanina uzsver, ka skolā visu 
dara skolotāji paši. Tai skaitā kopā 
ar bērniem gatavo ekoloģiskus 
augļu un dārzeņu konservus un 
ievārījumus, ko saņēmām dāvanās 
arī mēs. Īpašais skolas novirziens ir 
garīgi - ētiskais un ekoloģiskais. Arī 
šajā skolā joprojām prevalēja ko-
lektīvās saimniekošanas tradīcijas, 
un skolas infrastruktūras attīstībā 
baltkrieviem jātiek galā tīri ar pašu 
varēšanu. Atšķirība, kā mūsu sko-
las palutinātas ar Eiropas fondiem, 
ir diezgan pamanāma. Ieejot pa 
skolas vārtiem, var teikt, ka skola 
grimst vienos zaļumos. Tie ir gan 
ārā, gan iekšā. Ārā mācību lape-
nes, dendrārijs, savs dārzs, ābeles, 
ekoloģiskā taka, ūdensdārzs, iekšā 
bezgalīga rinda ar istabas augiem 
un vēl ziemas dārzs! (Atmiņā nāk 
agrākie laiki pašu skolā, kad mūsu 
skolēni regulāri kopa neskaitāmās 
puķu dobes, vasarā audzēja kartu-
peļus un bijušajai direktorei Ņinai 
Pūcītei vienmēr bija pilna skolas 
siltumnīca ar puķu stādiem.)”.

Dignājas pamatskolas direktore 
Ilga Vēvere - “Ieejot skolās, pārņē-
ma nostalģija – meitenes baltās 
blūzēs, tumšos svārkos, matos bal-
tas lentas, zēniem tumši uzvalki, 
balti krekli, stāja kā ierindas skatē. 
Klausoties apsveikuma dzejas rin-

das, varēja just, ka skolēni lepojas 
ar savu skolu, savu zemi. Tāds pat-
riotisms! Mums būtu jāpamācās. 
Vēl pārsteidza, ka katra skola ir at-
radusi savu “odziņu”, kā pastāvēt. 
Bet visam pamatā skolotāju darbs, 
entuziasms, par kuru arī netiek pil-
nībā samaksāts”.

 Zasas vidusskolas direktore Oli-
ta Spēka dalās savos iespaidos par 
pieredzes apmaiņas vizīti Baltkrie-
vijā - “Vienas dienas laikā, apmek-
lējot četras skolas, varēju gūt tikai 
nelielu ieskatu par baltkrievu izglī-
tības sistēmu. Mani priecēja satikto 
cilvēku sirsnība, skolēnu sagatavo-
tie priekšnesumi - dejas, dziesmas, 
ar mīlestību gatavotie suvenīri, 
apsveikumi. Atcerējos savus sko-
las gadus, kad bija jāstrādā skolas 
izmēģinājuma lauciņā, kad mēs 
vācām ābolus, kartupeļus, paši 
uzkopām klases, nesām malku, 
krāsojām grīdas, strādājām virtu-
vē. Tur šobrīd skolēni daudz strādā 
paši un gādā par skolas labklājību. 
Vāc makulatūru, papīru, plastmasu, 
lasa skolas augļu dārzā ābolus, pur-
vā dzērvenes, strādā siltumnīcā, 
audzē dārzeņus, ēd paši un pārdot 
citiem, tādejādi iegūstot papildus 
līdzekļus savai skolai. Vasarā re-
montē klases telpas, bet rudenī, 
pavasarī kopj skolas teritorijas. Arī 
saldumus uz svētkiem nopelna 
paši. Skolēni mācās un grib iegūt 
labu izglītību, lai vēlāk varētu atrast 
labu darbu. Mēs apmeklējām Veļi-
koselskaja bērnudārzu/vidusskolu, 
kuru vada direktors Jurijs Matuļs. 
Šeit kopā ir apvienots bērnu dārzs 
un vidusskola. Skola ir skaitliski 
neliela - 7 bērni pirmsskolā, kla-
sēs pat tikai 3 un 5 bērni. Skola ar 
mākslas novirzienu, skolas telpās 
tiek rīkotas mākslinieku izstādes, 
sadarbībā ar māksliniekiem orga-
nizē meistarklases, darbnīcas. Mūs 
iepazīstināja ar ikonu izstādi. Sko-
lēni izjusti stāstīja par to, ko katra 
ikona nozīmē un kā tā var ietekmēt 
mūsu dzīvi- konkrētajam svētajam 
izlūdzot aizstāvību, nodrošinot sev 

veiksmi, veselību, mīles-
tību, labklājību utt. Skolā 
mūziku un vizuālo māks-

lu viņi apgūst līdz 4.klasei. Veidojot 
izstādes skolā, tiekoties ar māks-
liniekiem, skolēniem un ciemata 
iedzīvotājiem tiek dota iespēja ie-
pazīt mākslas pasauli plašāk.

Šajā skolā mēs neuzkavējāmies 
ilgi, taču ar direktoru mums izvei-
dojās lielisks kontakts pie sarunu 
galda dienas noslēgumā. Pārsprie-
dām Latvijas un Baltkrievijas izglī-
tības sistēmu atšķirības, pedagogu 
darba apstākļus. 

 Mūsu izglītības sistēma šobrīd 
ir lielu pārmaiņu priekšā, ieviešot 
kompetenču pieeju izglītībā, mai-
not skolu akreditācijas nosacīju-
mus, izvērtējot skolas direktoru 
darbu. Arī Baltkrievijā mācību iestā-
dēs uzsāk IT izmantošanu, organizē 
darbu ar daudzveidīgām mācību 
metodēm, izgatavo mācību līdzek-
ļus paši. Abās valstīs skolotāji mīl 
savu darbu, ir zinoši un sniedz sko-
lēniem ne tikai zināšanas, prasmes, 
bet arī savu sirds gudrību un rūpes”.

Katrā izglītības iestādē tika pār-
runāti ar izglītību saistīti aktuāli jau-
tājumi. Pēc iepazīšanās ar Lužkovas 
vidusskolu Jēkabpils novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Vanags 
kopā ar Šarkovščinas rajona priekš-
sēdētāja vietnieku un Lužkovas vi-
dusskolas direktori Larisu Garaninu 
iestādīja simbolisku draudzības 
koku. Noslēguma diskusijā “Izglītī-
bas sistēma Baltkrievijā un Latvijā” 
katrs Jēkabpils novada skolas di-
rektors prezentēja savu izglītības 
iestādi. Tika pārrunāti izglītības 
sistēmas Latvijā un Baltkrievijā ko-
pīgās un atšķirīgās iezīmes. Jēkab-
pils novada delegācija iepazīstināja 
ar jaunā mācību saturu ieviešanas 
gaitu Latvijas izglītībā.

Paldies Šarkovščinas rajona va-
dībai par iespēju tuvāk iepazīt Balt-
krievijas izglītības sistēmu!”

Paldies par šo iespēju piedalīties 
pieredzes apmaiņas braucienā! 

Jēkabpils novada izglītības 

iestāžu direktori kopā ar 

Jēkabpils novada Izglītības un 

kultūras pārvaldi

 Pieredzes apmaiņas vizīte uz Baltkrievijas Republikas 
Šarkovščinas rajonu
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Jēkabpils novada novembra domes sēdē skatītie jautājumi
29. novembra domes sēdē 
skatītie jautājumi:

• Par izmaiņām Jēkabpils no-
vada publisko bibliotēku darbībā

• Par izmaiņām Jēkabpils no-
vada kultūras iestāžu darbībā

• Par nolikuma “Jēkabpils no-
vada sociālā dienesta nolikums” 
apstiprināšanu jaunā redakcijā

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda dzēšanu bezmanti-
nieka īpašumam (V.L.)

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda dzēšanu bezmanti-
nieka īpašumam (V.L.)

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda dzēšanu bezmanti-
nieka īpašumam (P.A.)

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda dzēšanu bezmanti-
nieka īpašumam (J.Ā.)

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda dzēšanu bezmanti-
nieka īpašumam (J.G.)

• Par nekustamā īpašuma no-
dokļa parāda un ar to saistītās 
nokavējuma naudas dzēšanu 
likvidētam uzņēmumam (SIA 

“Krista”) 
• Par nekustamā īpašuma no-

dokļa pārmaksu dzēšanu
• Par nekustamā īpašuma no-

dokļa pamatparāda un nokavē-
juma naudas dzēšanu

• Par nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparāda un noka-
vējuma naudas dzēšanu fi zisko 
personu nāves gadījumā

• Par īres tiesību piešķiršanu 
(I.K.)

• Par īres tiesību piešķiršanu 
(V.G.)

• Par īres tiesību piešķiršanu 
(A.J.)

• Par dzīvokļa Lauku iela 1-5, 
Zasā, Zasas pagastā iegādāšanos 
pašvaldības īpašumā (E.K.) 

• Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (S.O.)

• Par grozījumiem 2015. gada 
27. augusta lēmumā Nr.209 “Par 
Jēkabpils novada Medību koor-
dinācijas komisiju”

• Par grozījumiem nedzīvoja-
mo telpu nomas līgumā 

• Par grozījumiem nedzīvoja-
mo telpu nomas līgumā Ābeļu 
pagastā (VAS “Latvijas Pasts”)

• Par grozījumiem līgumā “Par 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu nodrošināšanu 
Jēkabpils novada teritorijā” (SIA 
“Vidusdaugavas SPAAO”)

• Par uzmērītās zemes platības 
apstiprināšanu

• Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu (“Jaunnorieši”, 
Ābeļu pagasts)

• Par grozījumiem 27.09.2018. 
Jēkabpils novada domes lēmu-
mā Nr.230 ”Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu” (“Vītoli”, 
Leimaņu pagasts)

• Par nomas (operatīvā līzinga) 
līguma slēgšanu

• Par projektu Nr.18-05-AL24-
A019.2202-000004 “Zasas vēstu-
riskā muižas parka vides pieeja-
mības uzlabošana” 

• Par pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku mē-
nešalgas maksimālā apmēra ap-
stiprināšanu atbilstoši amatam 

noteiktajai mēnešalgas grupai
• Par fi nansējuma piešķiršanu 

Kaldabruņas evaņģēliski luteris-
kajai draudzei 

• Par naudas balvas apmēra 
noteikšanu 2018. gadā Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētājam

• Par sadarbības līguma slēg-
šanu ar Kupišķu rajona pašvaldī-
bu

• Par Rubeņu pamatskolas di-
rektora atbrīvošanu no amata

• Par konkursa nolikuma uz 
Rubeņu pamatskolas direktora 
amatu apstiprināšanu 

• Par nolikuma “Par Jēkabpils 
novada pašvaldības budžeta iz-
strādāšanu, apstiprināšanu, izpil-
di un kontroli” apstiprināšanu

• Par nolikuma “Jēkabpils no-
vada pašvaldības iekšējā audita 
nolikums” apstiprināšanu 

• Par grozījumiem nomas līgu-
mā Zasas pagastā (SIA “Medline”, 
Juglas iela 47-12, Rīgā, LV-1064)

• Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (J.U.M.)

Turpmāk personām ar inva-
liditāti būs iespēja pašām izvē-
lēties efektīvāko invaliditātes 
apliecības saņemšanas veidu 
un arī iesnieguma iesniegšanas 
veidu Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisi-
jai (VDEĀVK).

To nosaka 11. decembrī val-
dības sēdē pieņemtie grozījumi 
Ministru kabineta noteikumos 
“Noteikumi par invaliditāti ap-

liecinoša dokumenta parauga, 
dokumenta izsniegšanas un uz-
skaites kārtību”.

Līdz šim spēkā esošā iesnie-
guma iesniegšanas un apliecību 
izsniegšanas kārtība nenodroši-
nāja, ka persona varēja saņemt 
apliecību viņam piemērotākajā 
veidā un laikā. Ne katrs cilvēks, 
kuram tika noteikta invaliditā-
te un vēlējās saņemt apliecību 
VDEĀVK uz vietas varēja ieras-

ties piecu darbdienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas vai ie-
snieguma par atkārtotu aplie-
cības saņemšanu iesniegšanas. 
Bieži personas, kuras vēlējās 
saņemt apliecību pa pastu, ne-
bija sasniedzamas norādītajā 
adresē.

Grozījumi paredz arī invali-
ditātes apliecību un lēmumu 
par invaliditātes noteikšanu 
personai nosūtīt vienā pasta 

sūtījumā, tādejādi nodrošinot 
arī efektīvāku valsts budžeta 
līdzekļu izlietojumu. Līdz šim 
spēkā esošā kārtība paredzēja 
atšķirīgus lēmuma un apliecī-
bas izsniegšanas laikus.

Novērsta arī tiesību normu 
dublēšanās par prasībām per-
sonas fotogrāfi jai un sejas digi-
tālajam attēlam.

E.Zariņš,

Labklājības ministrija 

Šis gads Latvijā ir viens no 
sausākajiem meteoroloģisko no-
vērojumu vēsturē. Kopš pavasara 
valdošā sausuma dēļ daudzviet 
valstī akās trūkst ūdens. Ziņas par 
izžuvušām akām un zemu ūdens 
līmeni akās saņemtas no visiem 
Latvijas reģioniem. Tagad, kad āra 
gaisa temperatūra kļūst zemāka, 
lauciniekiem sagādāt ūdeni ir vēl 
grūtāk.

Tiek izmantotas visas ūdens 
iegūšanas iespējas – arī no kūs-
tošajām lāstekām. Lopu dzirdinā-
šanai un citiem saimnieciskajiem 
darbiem ūdens tiek sūknēts arī 
no dīķiem vai upēm. Tā dara arī 
Jēkabpils novada Rubenes pa-

gasta saimnieks N.Pudāns, kurš ar 
ūdens trūkumu saskaras jau kopš 
vasaras: “Manā akā ir aptuveni 
deviņi kubli ūdens, bet šogad ir 
viens, pat mazāk nekā viens. Ūde-
ni no akas lietojam savām vajadzī-
bām, lopiem viss iet tikai no dīķa.”

Apzinot vietējās pagastu pār-
valdes, pēc palīdzības līdz šim gan 
neviens nav vērsies, bet nepiecie-
šamības gadījumā gan Jēkabpils 
novada pašvaldība meklētu vei-
dus, kā sniegt atbalstu. Vienlaikus 
pašvaldība uzsver, ka tai nav tādas 
tehnikas, ar ko ūdeni nogādāt līdz 
saimniecībām. Jēkabpils novada 
pašvaldība piedāvā iespēju ie-
gādāties dzeramo ūdeni, bet tad 

lauciniekiem pašiem ar saviem 
traukiem jābrauc tam pakaļ.

Lauku konsultanti kā labāko 
risinājumu iesaka ierīkot dziļur-
bumu, bet ne visi to var atļauties. 
“Lauku ļaudis varētu atlicināt 
naudu no Eiropas subsīdijām vai 
ieņēmumiem no lauksaimniecis-
kās ražošanas, sakrājot līdzekļus. 
Tas nav lēts prieks, bet uz priekš-
dienām vajadzētu ierīkot dziļur-
bumu, lai būtu ūdens nodroši-
nājums. Vēl aicinu interesēties 
un sekot līdzi, varbūt pēc Jau-
nā gada būs iespējami arī kādi 
projekti,” stāsta Latvijas lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Preiļu biroja lauku attīstības kon-

sultante Ilga Ušacka.
  Dziļurbums gan būtu risinā-

jums tikai uz nākamajiem gadiem, 
bet šobrīd grodu aku īpašnieki ir 
atkarīgi no laika apstākļiem.

Sandra Paegļkalne

Atvieglota invaliditātes apliecību reģistrēšanas un uzskaites kārtība

Sausuma dēļ laukos akās trūkst ūdens
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Šī gada Jēkabpils novada uzņē-
mēju un lauksaimnieku Ziemas-
svētku balle notika 14. decembrī 
Rubeņu kultūras namā. Pēc nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja Aiv-
ara Vanaga uzrunas klātesošos ar 
skaistiem priekšnesumiem ieprie-
cināja postfolkloras grupa "Da-
dzes" un vietējais amatierteātris 
,,Kumodes’’ ar pasākumam atbil-
stošu izrādi ,,Dārgais pirkums’’. Va-
kara otrajā daļā danči turpinājās,, 
Dvinskas muzikantu’’ pavadījumā, 

un tika sagaidīts arī Ziemassvētku 
vecītis, kurš dāvanu maisu uzcelt 
mugurā nemaz nevarēja, nācās to 
atvilkt. Par pasākuma izdošanos 
pateicība jāsaka novada pašval-
dībai, Jēkabpils piena kombināta 
direktoram Aigaram Spēkam, 
Viesturam Celmāram un Timofeje-
vu ģimenei.

Ina Sēle, 

novada lauku attīstības 

konsultante

K.Sēļa foto

Lauksaimnieki lustējas Rubeņos

6. novembrī, Dignājas 
pamatskolā notika Stāstnie-
ku konkursa “Teci, teci valo-
diņa 2018” 1. kārta. Konkur-
sā piedalījās dalībnieki no 
Dignājas, Ābeļu un Krust-
pils pamatskolām. Katram 
dalībniekam bija jāsaga-
tavo pasaka, anekdote un 
viens neparasts gadījums 
no savas vai radinieku dzī-
ves. Stāstnieki, kuri ieguva 
1. pakāpes diplomus, 1. decembrī 
dosies uz konkursa fi nālu, kurš no-
risināsies Rīgā, Latviešu biedrības 
namā. No Dignājas pamatskolas 
tie būs:

S.Kusiņa, K.Okuņeva, A.Mar-

ķīze, B.Vēvere, E.Kusiņa, E.Plāne, 
I.Pavlovska, S.Jurgeviča, L.Mīkule.

Lai veicas lielajiem un maza-
jiem stāstniekiem!

Baiba Daģe

Skolas arhīva foto

Teci, teci valodiņa 2018

Pansionāts, bibliotēka, nolik-
tava vai nevalstisko organizāciju 
mītne – tik dažāds ir likvidēto lau-
ku skolu ēku liktenis, bet bieži vien 
piepildās sliktākais scenārijs un 
slēgto skolu telpas pamazām iet 
bojā. Latvijā esošo situāciju spilgti 
raksturo Jēkabpils novada pie-
mērs, kur ir piecas slēgtās skolas. 
Četras no tām Jēkabpils novada 
pašvaldība joprojām uztur.

Pašvaldības īpašumā esošā 
Mežzemes skolas ēka nav apdzī-
vota jau gadiem un telpas netiek 
uzturētas. Citāda situācija ir ar 
Bērzgala pamatskolas ēku, ko 
Jēkabpils novada pašvaldība jop-
rojām uztur, lai gan skola stāv tuk-
ša. Ēkas un apkārtējās teritorijas 
uzturēšanai pašvaldība gadā tērē 
vairāk nekā 13 tūkstošus eiro, bet 
vēl ap 9000 eiro gadā aiziet kredī-
ta nomaksai, kas savulaik ņemts 
ēkas remontam. Lai īpašums neie-

tu postā, pašvaldība mēģinājusi to 
pārdot, bet nesekmīgi.

Labāka situācija ir kādreizē-
jā Dunavas skolā, kur daļa telpu 
joprojām tiek izmantota izglītības 
funkcijām – šeit ir Dignājas pamat-
skolas fi liāle ar 10 bērniem. Tāpat 
te darbojas amatierkolektīvi un 
sabiedriskās organizācijas, tomēr 
liela daļa ēkas ir tukša. Pašvaldība 
veic dažu telpu remontu ar cerību, 
ka šeit varētu atvērt ģimenes ārs-
ta praksi un aptiekas fi liāli, bet vēl 
nav zināms, kā tas izdosies. Skaid-
ro Jēkabpils novada domes izpild-
direktors Jānis Subatiņš: “Pašlaik 
ģimenes ārsts ir izteicis varbūtību, 
ka viņš beigs savas prakses darbī-
bu un dosies pensijā. Ārsta palīgi 
ir interesējušies par šīm telpām, tā 
ka šai prakses vietai jau ir ārsta pa-
līgu kandidāti, bet pagaidām nav 
zināms, kurš ģimenes ārsts nāks 
vietā, ja pensijā aizies pašreizējais 

ģimenes ārsts.”
Kādreizējā Slates skola tagad 

kalpo kā iniciatīvas grupu darbī-
bas vieta, bibliotēka un noliktava, 
savukārt Kaldabruņas skolas ēku 
nomā biedrība “Ūdenszīmes”, un šī 
nomaļā vieta nebūt nav pamesta. 
Tieši otrādi – tā kā biedrība nodar-
bojas ar sociālo uzņēmējdarbību, 
šeit ik dienu strādā stikla apstrā-
des un kokapstrādes darbnīcas, 
tāpat te norisinās koncerti, plenēri 
un citi pasākumi. “Tas nav glābiņa 
variants, lai saglabātu ēku. Tas ir 
variants, lai radītu kaut ko jaunu, 
vērtīgu un skaistu. Ēka ir tikai at-
spēriena punkts,” stāsta biedrības 
“Ūdenszīmes” valdes priekšsēdē-
tāja Ieva Jātniece. “Šai ēkai ir 115 
gadi, tā ir būvēta 1903. gadā. Lai 
gan mēs gandrīz visu laiku šeit 
kaut ko remontējam, vienmēr 
kaut kas “izlien”.”

Biedrība fi nansējumu ēkas uz-

turēšanai nodrošina, gan pārdodot 
saražoto produkciju, gan piesaistot 
līdzekļus ar dažādiem projektiem, 
kurus fi nansiāli atbalsta arī Jēkab-
pils novada pašvaldība. Pašvaldī-
ba arīdzan maksā biedrībai par 
deleģēto funkciju pildīšanu, proti, 
“Ūdenszīmes” nodrošina publiskā 
interneta pieejas punktu, kā arī pie-
dāvā iedzīvotājiem daudzveidīgus 
kultūras pasākumus Kaldabruņā 
un tās apkārtnē.

Kaldabruņa ir labais piemērs, 
kā, sadarbojoties pašvaldībai un 
biedrībai, var ne tikai uzturēt ēku, 
bet arī pārvērst to par vietējiem un 
tūristiem pievilcīgu vietu. Tomēr, 
raugoties uz kopainu, jāsecina, ka 
slēgto skolu ēkas visbiežāk ir slogs 
pašvaldību budžetam. Četru kād-
reizējo skolu uzturēšana Jēkabpils 
novada pašvaldībai gadā izmaksā 
teju 30 tūkstošus eiro.

Sandra Paegļkalne

Slēgto skolu ēkas – slogs pašvaldību budžetam
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JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA 
SARĪKOJUMI 2018. GADA DECEMBRĪSARĪKOJUMI 2018. GADA DECEMBRĪ

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:

draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.

Novembra mēnesī 

Jēkabpils novada 

pašvaldības dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 4 mirušie, 

no tiem 3 Jēkabpils novada 

iedzīvotāji.

Jānis Raubišķis

05.11.1949. – 31.10.2018.
Feonija Rasiņa

14.01.1937. – 04.11.2018.
Velta Rubene

22.12.1939. – 15.11.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

RUBEŅU PAMATSKOLAS DIREKTORA VAKANCE
Jēkabpils novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto 

Rubeņu pamatskolas direktora amatu, atlīdzība EUR 950 un papildus 
tarifi kācija. Pieteikšanās līdz 2018. gada 27. decembrim, plkst. 10.00. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Ābeļu pagasts
22.12. plkst. 13.00 Ābeļu 
tautas namā eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem kopā ar 
Ziemassvētku vecīti un viņa 
draugiem no Burbuļciema 
ar programmu “Ļoti gaidu 
Ziemassvētkus” – dziesmas, 
rotaļas un citas jautras izdarības.

Dignājas pagasts
18.12. plkst. 11.00 Dignājas 
pamatskolas zālē eglīte 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Pasakā ienākot”.
29.12. plkst. 20.00 
Dignājas pamatskolas zālē 
pasākums “Jauno cūkas gadu 
sagaidot” (piedalās Dignājas 
amatierkolektīvi);
plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa 
“Starpbrīdis”.

Dunavas pagasts
22.12. plkst. 10.00 
Dunavas skolā-tradīciju 
zālē Ziemassvētku eglīte 
pirmsskolas vecuma bērniem 
“Piparkūka un viņas draugi”.
25.12. plkst. 13.00 Dunavas 
skolā-tradīciju zālē Koncerts 
“Ziemassvētku skaņās virmo 
gaiss” kopā ar grupu “Ginc un 
es”.

Kalna pagasts
25.12. plkst. 20.00 Kalna 
kultūras namā muzikāli dzejisks 
uzvedums “Ziemassvētku 
valstība”. Piedalās Kalna 
pagasta pašdarbnieki;
plkst. 22.00 Ziemassvētku 
balle kopā ar Aldi Grandānu 
(no grupas “Nakts Expresis”). 
Ieeja ballē: EUR 3.00.

Leimaņu pagasts
25.12. plkst. 17.00 Leimaņu 
tautas namā Ziemassvētku 
sarīkojums;
plkst. 22.00 Ziemassvētku 
balle, spēlē grupa “Starpbrīdis”.

Rubenes pagasts
22.12. plkst. 13.00 Rubenes 
kultūras namā Ziemassvētku 
eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem. Uzvedums “Piparkūka 
un viņas draugi”.
29.12. plkst. 19.30 
kultūras namā Vecgada 
koncertuzvedums “Laipni 
aicināti rukšu ciemā” 
(piedalās kultūras nama 
amatierkolektīvi);
plkst.22.00 Masku balle, spēlē 
grupa “Bruģis”.

Zasas pagasts
23.12. plkst. 13.00 Zasas 
kultūras namā pirmsskolas 
vecuma bērnu Ziemassvētku 
eglīte.
25.12. plkst. 19.00 Zasas 
kultūras nama amatierkolektīvu 
Ziemassvētku uzvedums 
“Laimes lāci meklējot…”;
plkst. 22.00 Balle, spēlē grupa 
“Brāļadēli”.

IZSTĀDES:
Līdz 21.12. Ābeļu pagasta 
pārvaldes telpās rokdarbnieču 
klubiņa un biedrības 
“Ābeļzieds” rokdarbu izstāde.
Decembrī Rubenes pagasta 
pārvaldes zālē jaunās 
mākslinieces, novadnieces un 
grafi skās dizaineres Solvitas 
Kukles darbu izstāde.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts 
vai fi lmēts. Materiāli informatīvos 
nolūkos var tikt publicēti novada 
mājaslapā, informatīvos izdevumos 
vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras 

sarīkojumiem apkopoja 

Inta Tomāne,

26478498; 

e-pasts: rubeneskn@

jekabpilsnovads.lv

Tik daudz Tev visa vēl priekšā
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Novembrī reģistrēti 
3 jaundzimušie – viena meitenīte 
un divi zēni, no tiem Jēkabpils 
novada jaundzimušais tikai 
viens – zēns.


