Jēkabpils novada Nevalstisko organizāciju darbības plāns atbalsta aktivitātēm iedzīvotājiem ar
invaliditāti
2011. gadā pašvaldībai ir izstrādāta un apstiprināta Attīstības programma 2012.- 2018. gadam. Programmā iekļautā vīzija skan:
„Jēkabpils novads – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.”
Tai pakārtoti pašvaldības attīstības stratēģiskie mērķi:
- Izglītots, vesels, aktīvs un radošs iedzīvotājs;
- Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta;
- Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Par bukleta saturu atbild biedrība “Ūdenszīmes".
93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Savienība

Ieguldījums tavā nākotnē

Esošās situācijas raksturojums.
Jēkabpils novads ir izveidots 2009. gadā, apvienojoties 7 pagastiem – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas. Kopējā
platība- 90 441, 7 ha, 5728 iedzīvotāji. 47% teritorijas klāj meži, ir 10 ‘Natura 2000”teritorijas; teritorijā nav nevienas pilsētas vai
mazpilsētas; uzņēmējdarbības pamatā – lauksaimniecība un mežsaimniecība.
Īpaši – novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta, šeit dzimuši literāti – Rainis, Jānis Akuraters, Aleksandrs Grīns.
Īpatnība – novada administrācijas darbības vieta atrodas ārpus novada teritorijas – Jēkabpils pilsētā. Tas saistīts ar to, ka sabiedriskā transporta kustība
starp teritorijas apdzīvotajām vietām ir neapmierinoša, un Jēkabpils ir salīdzinoši sasniedzamāka pat novada attālāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem; kā
arī – ierodoties pilsētā, cilvēkiem ir iespējams vizīti pašvaldības administrācijā apvienot ar citu iestāžu apmeklējumu. Lai maksimāli nodrošinātu
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem uz vietas, pagastu pārvaldēs ir saglabāts pietiekami liels skaits speciālistu, un lielākā daļa no pakalpojumiem ir
pieejama uz vietas. Papildus – tiek domāts par e –pakalpojumu attīstību, viena no 2010. Gada inovācijām ir videokonferenču norises uzsākšana.

Pieejamā kultūras infrastruktūra, ietverot pasākumu specifiku.
Novadā darbojas 7 kultūras nami:
Ābeļu tautas nams. Darbojas Ābeļu pagasta amatierteātris, ko no 2002. gada vada režisors Pēteris Draņevičs; jauktais vokālais ansamblis; vīru
vokālais ansamblis „Pieci plus... „. Ābeļu tautas nama tradīcijas ir: Lāčplēša dienas skrējiens novembrī, Jāņa Akuratera atceres diena, Valsts svētku un
gadskārtu ieražu svētku svinēšana. Regulāras izstādes un koncerti. 2011. gadā atklāta brīvdabas estrāde pie Ābeļu pamatskolas – ainaviski skaistā vietā,
ar skatu uz Daugavu. Šai estrādē notika viens no novada nozīmīgākajiem pasākumiem – Saimnieku un saimnieču diena.
Dignājas kultūras nams. Nav konkrētu telpu – pasākumi notiek Dignājas pamatskolā un pagasta pārvaldes ēkā, vasaras sezonā – Dignājas brīvdabas
estrādē, kas ir renovēta 2010. gadā, nodrošinot sakoptu, ainaviski skaistu vidi. Pagasta kultūras darbs raksturojams ar to, ka liela uzmanība tiek veltīta
kultūrvēsturiskā mantojuma, īpaši – folkloras mantojuma apkopošanai. Darbojas profesionāla folkloras kopa „Dignōjīši”. Tiek atzīmēti gadskārtu
ieražu svētki, koncerti, atpūtas un izklaides pasākumi. Darbojas jauktais vokālais ansamblis „Madaras” un amatierteātris „Dignāja”. Citas tradīcijas –
represēto piemiņas dienas pasākums martā, Daugavas svētki maijā, amatierteātru sadraudzības pasākums „Palaunadža lustes” augustā, ražas svētki
oktobrī, Lāčplēša dienas lāpu gājiens novembrī.

Dunavas pagasta kultūras nams. Vadītāja Anita Ozoliņa. Darbojas : sieviešu vokālais ansamblis “ Variācija” , šogad kolektīvam nosvinēta 5 gadu
jubileja , vadītāja - Laine Zeile. Vidējās paaudzes deju kolektīvs ” Luste” vadītāja – Anita Ozoliņa.
Šī gada maija beigās veiksmīgi aizritējuši Jēkabpils novada svētki, kuri tika rīkoti gar Daugavas krastu esošajos pagastos. Dunavas pagastā, pie
Daugavas plostnieku akmens tika organizēts zemnieku un amatnieku tirgus, apmeklētājiem bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās,
iepazīties ar NVO darbošanās veidiem un iegādāties to izstrādājumus. Pirmo reizi šogad tika organizēti “ Vasaras saulgrieži”, ko ceram ieviest kā
tradicionālu pasākumu.
Kalna pagasta kultūras nams. Vadītāja – Sandra Vecumniece. Darbojas Kalna pagasta Dubultu ciemā. 2011. gadā Kultūras namā uzsākts remonts,
jo tas ir vissliktākajā tehniskajā stāvoklī, salīdzinot ar citiem novada kultūras namiem. Kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis, amatierteātris, līnijdeju
grupa. Tradīcijas – Teātru karuselis, Senioru pēcpusdienas, Ģimeņu sporta diena. 2010. gadā nama telpās darbu uzsākusi biedrība “Cerību logi”, kas
aktivizē iedzīvotājus un piedāvā regulāras rokdarbu nodarbības, izstādes, apmācību pasākumus.
Leimaņu tautas nams. – Vadītājs no 2011. gada 1.oktobra Gints Audzītis. Tautas nams renovēts 2010. gadā, iegūta gan vizuāli izteiksmīga fasāde,
gan ērtas, modernas iekštelpas. Īpašais – pie tauta nama izveidots Latvju zīmju parks, kas ir gan Leimaņu pagasta vizītkarte, gan viena no novada
skaistākajām vietām. Kolektīvi – dziedoši radošais ansamblis; sporta pulciņš, interešu kopa “Varavīksne”. Tradīcijas – ziedu izstāde “Sarunas ar
ziediem”septembrī, Miķeļdienas izstāde, sveču diena, bērnības svētki, gadskārtu ieražu svētki.
Rubenes kultūras nams. Vadītāja – Inta Tomāne. Nams ir renovēts, atrodas Rubenes dabas parka vidū – zaļa, gleznaina vide, ir ūdenskrātuve un
brīvdabas estrāde, rotaļu laukumi bērniem. Kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rasa”, sieviešu vokālais ansamblis “Kantilēna”, Jauktais
vokālais ansamblis “Āre”, bērnu vokālais ansamblis “Puķuzirņi”, senioru dāmu deju grupa “Draiskās peonijas”, fokloras kopa “Kāre”, bērnu un
jauniešu teātra pulciņš “Dadzīši”. Interešu grupas - sporta pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš, interešu kopa “Gardēdis”.
Tradīcijas – vokālo ansambļu sadziedāšanās “ Mēs tikāmies martā”, Bērnu un jauniešu svētki, Senioru pēcpusdiena, humora koncerts “ Raibais
karuselis”, konkurss “Skaistākā jāņuguns”, Līgošana Slates Vecāru šķūnī, mūzikas festivāls “Mazā ziņģe” jūlijā, sporta pasākums “Rubeņa vasara.
Tiek svinēti valsts svētki, gadskaŗtu ieražu svētki, pieejama sporta zāle, trenažieru zāle. Rubenes kultūras nams ir novada vadošais kultūras nams, tā
darbība- visaktīvākā un plašākā.
Zasas kultūras nams. Otrs lielākais novada kultūras nams ar aktīvu dzīvi un izkoptām tradīcijām. Īpaši – kvalitatīvi deju kolektīvi, amatierteātris un
bērnu vokālais ansamblis.
Darbojas – pirmsskolas deju kolektīvs, bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, bērnu dramatikais kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs “Solis”, Sieviešu
vokālais ansamblis, dramatiskais kolektīvs.

Tradīcijas – Bērnu un jauniešu koncerts – konkurss “Satiksimies Zasā” aprīlī; dramatiskā kolektīva pirmizrāde aprīlī; pasākums “Atkal Līgo klāt!”,
sporta svētki augustā, pasākums “Atnāc ar savu dziesmu, un nesaki, ka tev ir bail!” oktobrī; popmūzikas festivāls “Zasa” augustā. No 2011. gada
darbojas izstāžu zāle.
Amatniecības centrs „Rūme” Zasas pagastā. Apsaimnieko pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Sēļu pūrs”. Centrs izveidots 2010.- 2011. gadā Latvijas
– Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros. Piedāvā nodarbības amatniecībā, plenērus, izstādes, ekskursijas pa Zasas parku.
Novada kopējās kultūras un sabiedriskās dzīves tradīcijas:
- Novada svētki maijā.
- Saimnieku un saimnieču diena jūlijā – augustā.
- Konkurss „Jēkabpils novada sakoptākais pagasts”.
- Bērnības svētki.
- Stipro ģimeņu diena.
- Dzejas dienas Raiņa muzejā „Tadenava”.
- Valsts svētku svinības.

Sporta infrastruktūra un norises.
Papildus kultūras darbam, noteikti ir nepieciešams pieminēt sporta dzīves aktualitātes novadā.
Varam lepoties ar to, ka faktiski katrā pagastā pie skolas vai kultūras nama ir sporta laukums – 2009. – 2011. Gadā ir renovēti vai izbūvēti no jauna
labiekārtoti un moderni sporta laukumi pie Dignājas pamatskolas, Dunavas pamatskolas, Ābeļu pamatskolas, Rubenes pamatskolas. Sporta aktivitātēm
piemērotas teritorijas labiekārtotas arī pie Leimaņu tautas nama un Rubenes kultūras nama. Ar plašu sporta halli var lepoties Zasas vidusskola; 2010.
Atjaunotu sporta zāli ieguva arī Dunavas pamatskola; 2011. Gadā – ekspluatācijā tika nodota lielākā un modernākā sporta zāle novadā – pie Ābeļu
pamatskolas.
Paralēli sakārtotai infrastruktūrai, novadā ir aktīva sporta dzīve – notiek novada sporta svētki, regulāras sacensības, gan jauniešu, gan pieaugušu
novada sportistu komandas ar labiem panākumiem startē dažāda līmeņa sacensībās. Sporta attīstībai novada teritorijā ir tradīcijas, un to uzturētāji ir –
Arnolds Jakubovskis Ābeļu pagastā, Jānis Kokins un Edvīns Grauzs Zasas pagastā, Uldis Auzāns Dunavas pagastā, Juris Rubiķis Rubenes pagastā; šeit
jāmin arī autosporta entuziasti – Andis Bikaunieks Dignājas pagastā, Aigars Līcis un Māris Ozoliņš Kalna pagastā.
Lai šo aktivitāti uzturētu un attīstītu, 2011. Gadā pašvaldībā darbu ir uzsācis sporta koordinators Indars Mucenieks, kurš ir viens no jaunajiem novada
speciālistiem, kā arī aktīvs sportists.
Nozīmīgākie sporta notikumi 2011. Gadā bija:
- Basketbola sacensības Dunavā, kurās piedalījās ap 100 dalībnieki, to vidū – arī Latvijas basketbola elitē pazīstami sportisti.
- Volejbola sacensības Zasā, kurās iesaistījās ap 100 dalībnieki.

- Novada sporta spēles Zasā ar vairāk nekā 150 cilvēku lielu dalībnieku skaitu.
- Līdzdalība Starpnovadu sporta spēlēs Viesītē. Novada komanda, ko veidoja apmēram 50 cilvēki, šajās spēlēs ieguva otro vietu.
- Florbola sacensības Zasā ar 11 komandu piedalīšanos.
Paralēli šiem lielāka apjoma pasākumiem, ir notikuši galda spēļu turnīri, kā arī sadraudzības pasākumi, kopējas sacensības ar paraolimpisko spēļu
dalībniekiem.
Skolu, bērnudārzu u. c. izglītības iestāžu darbība novadā.
Jēkabpils novadā ir 6 vispārizglītojošās skolas – 5 pamatskolas un 1 vidusskola. Vidusskolā darbojas arī Viesītes Sporta skolas sporta grupas.
Ābeļu pamatskola Skolēnu skaits 99. Skola atrodas pavisam netālu no Jēkabpils pilsētas, līdz ar to ir iespēja piesaistīt arī pilsētas bērnus. Skola
realizē 3 izglītības programmas – vispārējo pamatizglītības programmu, speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem un
speciālo pamatizglītības programmu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas ieinteresē daudzus vecākus. Šogad pie skolas nodota ekspluatācijā
novadā lielākā sporta zāle, rekonstruēts sporta stadions, pie skolas Daugavas krastā izbūvēta brīvdabas estrāde. Tas paver jaunas iespējas skolas
attīstībai. Šogad skola svinēja savas pastāvēšanas 170 gadu jubileju.
Dignājas pamatskola Skolēnu skaits 63. Ja kādreiz skola lepojās kā rajona viena no lielākajām skolā ar 140 skolēnu skaitu, tad šobrīd skolēnu skaits
ļoti sarūk (līdzīgi kā visās izglītības iestādēs). Domājot par jaunām iespējām, pie skolas ir atvērtas pirmsskolas bērnu grupas, notiek 5-6 gadīgo bērnu
apmācība. Skolā ir rekonstruēts sporta laukums, ierīkota centrālapkure, veikta skolas siltināšana. Vecā skolas akmens ēka ir padarīta ļoti mūsdienīga
iekšpusē. Skolā aktīvi darbojas mazpulku organizācija un folkloras kopa „Dignājieši” , sadarbībā ar novada speciālistiem izstrādāts un atbalstīts
COMENIUS daudzpusējo partnerību projekts „Par Eiropas tautas mūziku”.
Dunavas pamatskola Skolēnu skaits 42.
Dunavas skola ir viena no mazākajām novada skolām, bet iesaistīšanās Sorosa fonda – Latvija projektā „Dunavas pamatskolas pilnveide par
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā dienesta atbalsta centru” deva it kā „otro elpu” gan skolas kolektīvam, gan apkārtējai sabiedrībai.
Skolā veikta sporta zāles rekonstrukcija, labiekārtots sporta laukums. Skolas kolektīvu varētu raksturot kā savas skolas un pagasta patriotus un
izglītības darba entuziastus.
Rubenes pamatskola. Skolā mācās 87 skolēni. Skolai raksturīga stabila attīstība, saglabājot samērā vienmērīgu skolēnu skaitu. Pagājušajā gadā,
reorganizējot pirmsskolas izglītības iestādi „Zelta sietiņš” , to pievienoja Rubenes pamatskolai. Šogad notiek pagasta sporta laukuma rekonstrukcija.
Gadu gaitā, sadarbībā ar pašvaldību , veikta skolas siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija. Skola ir vienīgā novadā, kur aktīvi darbojas jaunsargi.
Zasas vidusskola . Skolēnu skaits 143. Skola ir novada centrālā skola, taču, šobrīd piedāvājot tikai vienu izglītības programmu vidusskolā – vispārējās
vidējās izglītības programmu, ir grūtības saglabāt noturīgu skolēnu skaitu vidusskolas klasēs. Zasas vidusskolas īpašais piedāvājums ir augstā līmenī
attīstīta interešu izglītība, skolā darbojas 5 deju kolektīvi un attīstīta sporta dzīve. Bez skolas piedāvātajiem sporta pulciņiem , skolā atvērtas Viesītes
Sporta skolas divas grupas – volejbola un sākuma sagatavošanas grupa. Un, protams, skaistais Zasas parks ap skolu ir brīnišķīga relaksācijas vieta pēc
intensīva mācību darba, tāpēc arī te regulāri notiek vasaras nometnes.
Bērzgala pamatskola . Skolēnu skaits 41. Viena no skaitliski mazākajām skolām, kas atrodas skaistā, baltā ēkā, ar skaisti atremontētām klašu telpām,
bet sarūkot iedzīvotāju skaitam, arī skolēnu skaits samazinās.

Bibliotēkas.
Novadā ir 11 bibliotēkas, kurās visās ir pieejams publiskais internets:
- Ābeļu bibliotēka. Pieejami 6 datori ar internetu, kopēšanas un printēšanas iespējas, ir izveidota zona bērniem ar rotaļlietām un grāmatām. Salīdzinot
ar citām novada bibliotēkām – ir labs finansējums jaunākās literatūras iegādei un labs lasāmvielas krievu valodā piedāvājums.
- Dignājas bibliotēka. Pieejami 5 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, kopēšanas un printēšanas iespējas. Īpaši – liela uzmanība veltīta pagasta
bērniem, kuri šeit daudz pavada brīvo laiku; mazākajiem iekārtots rotaļu stūrītis. Tiek rīkotas tematiskas izstādes, viktorīnas, Lieldienu un
Ziemassvētku pasākumi, Helovīna vakars.
Dunavas bibliotēka. Darbojas Dunavas sabiedrisko resursu centra telpās( pamatskola, centrs, kultūras nams, bibliotēka), 2010. gadā iegūtas jaunas,
moderni aprīkotas telpas, nodrošināta interneta pieejamība. Ir atsevišķs stūrītis bērniem, tiek regulāri rīkotas plašas, labi apmeklētas izstādes, notiek
semināri, apmācību nodarbības.
Tadenavas bibliotēka. Vismazākā bibliotēka novadā, taču – ar īpašu iekārtojumu un auru, par ko jāpateicas tās vadītājai. Ir pieejami 4 datori ar
bezmaksas interneta pieslēgumu, tāpat – prese, grāmatas. Regulāri – tematiskās izstādes, gaumīgs, mājīgs iekārtojums, noformējums atbilstoši
gadskārtu svētkiem.
Kalna bibliotēka. Atrodas Kalna pagasta pārvaldes ēkā, pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu, kopēšana, printēšana, Piedalās VKKF konkursos,
lai piesaistītu papildus finansējumu. Pasākumi – gada nogales pasākums bērniem, tematiskās literatūras izstādes, jauno grāmatu dienas, kopīgas
lasīšanas pēcpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem.
Mežzemes bibliotēka. Darbojas Kalna pagasta Dubultu ciemā, ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu, iekārtots stūrītis bērniem. Pasākumi –
literatūras tematiskas izstādes, mīklu minēšanas un lasīšanas pēcpusdienas pirmsskolas vecuma bērniem.
Leimaņu bibliotēka. Darbojas Leimaņu pagasta Mežgales ciemā. Vienu reizi nedēļā grāmatu apmaiņa notiek arī Leimaņu Tautas namā. Pieejami 6
datori ar interneta pieslēgumu, aktīvi darbojas „Bērnu žūrijas” projektā, rīko noslēguma pasākumu. Piedalās Grāmatu svētkos, Letonikas konkursā,
akcijā „Dāvini no sirds”, ziemassvētku dāvanu radošajās meistardarbnīcās.
Rubeņu bibliotēka. Darbojas Rubenes pagasta pārvaldes telpās, pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu. Pasākumi – kolekcionāru izstādes,
literatūras izstādes, Dzejas dienas, tikšanās ar literātiem, tematiski pasākumi.
Slates bibliotēka. Darbojas Rubenes pagasta Slates sabiedriskā centra telpās, ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu. Piedāvā datoru apmācību
programmu pieaugušajiem „Iepazīsti – izmanto!”. Pasākumi – literatūras izstādes, rokdarbu un privāto kolekciju izstādes.
Zasas bibliotēka. Darbojas Zasas pagasta pārvaldes telpās, pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu, ir skaistas telpas izstādēm, tiek izstādītas gan
privātkolekcijas, gan mākslas darbi, mākslas skolas audzēkņu darbi.
Liepu bibliotēka. Darbojas Zasas pagasta Liepu ciemā. Grāmatu krātuve ir neliela, bet mājīga, ar jauku atmosfēru. Pieejamas 5 datorvietas ar interneta
pieslēgumu. Īpaši – ir pieejami novadpētniecības un apkopoti tematiskie materiāli, regulāri tiek rīkotas nelielas izstādes.

Sabiedrisko organizāciju darbība .
Jēkabpils novadā darbojas 15 biedrības – Ābeļu pagastā „Ābeļzieds” un „Ūsiņš”, Dignājas pagastā – daudzbērnu ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”,
Dignājas pamatskolas mazpulks un sporta klubs „Slīterāni”; Dunavas pagastā – „Pavadiņa” un „Dzīves prasmes”, Rubenes pagastā – „Saime”,
„Ūdenszīmes” un „Pūpols”; Zasas pagastā – „Sēļu pūrs” un „Noskaņa”, Leimaņu pagastā – „Akācija plus” , Kalna pagastā – „Cerību logi” un Rīgā
reģistrēta nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” rehabilitācijas centrs „Dūjas”. Papildus šīm biedrībām aktīvi darbojas trīs mednieku klubi.

Novada biedrības, kas gaida ikvienu, tai skaitā – cilvēkus ar invaliditāti uz saviem pasākumiem, ir:
Biedrība "Ābeļzieds"
Darbojas Ābeļu pagastā,
Vadītāja Maija Mieze, t. 26355164, vietniece Mārīte Rocēna, t. 22067209, Biedrība ir reģistrēta 2009. gada 5. augustā, tās mērķi ir paplašināt un
uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Biedrība pulcējas uz rokdarbu, lietišķās mākslas nodarbībām, kā arī lekcijām un sabiedriskiem
pasākumiem katru pirmdienu pl. 12 00 Brodu ciematā, Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā.

Biedrība „ Noskaņa”,
Darbojas Zasas pagastā.
65221889 - Vija
65231980 - Ilga
2002. gada oktobrī Zasas pagasta pensionāri nolēma veidot klubiņu lai aktivizētu veco ļaužu dzīvi. 2006. gadā klubiņš "Noskaņa" ieguva biedrības
statusu.
Izstrādājot projektu ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu bija iespēja 2008. gada sākumā izremontēt klubiņam piešķirtās telpas. Piedalāmies dažādos
projektu konkursos un cenšamies iegūt finansējumu klubiņa darbības veicināšanai.
Mūsu mērķis – Nāc līdzi, esi aktīvs un dzīvo sakoptā vidē!
Nodarbojamies ar dažādiem rokdarbiem, braucam pieredzes apmaiņā un labprāt uzņemam ciemiņus. Pulcējamies katru trešdienu no 9 00!

Biedrība „Ūdenszīmes” ,
Darbojas Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā.
Vadītāja Ieva Jātniece, t.29548967; ieva.jatniece@gmail.com

Organizācija ir dibināta 2007. gada 21. jūnijā. Galvenie darbības virzieni ir: vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība,
māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība. Rubenes pagasta Kaldabruņas skolas ēkā regulāri rīkojam nodarbības, lekcijas, pasākumus.
Tie ir bezmaksas un pieejami visiem. Par konkrētiem norises laikiem interesēties vai nu pa norādīto tālruni, vai arī mājaslapā www.udenszimes.lv

Biedrība "Dzīves prasmes"
Darbojas Dunavas pagastā,
Vadītāja Anita Ozoliņa, t. 29726110, e –pasts: dunavaskn.@inbox.lv
Biedrība ir dibināta 2011. gadā, tās darbības virzieni ir – rokdarbi, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mūžizglītība. Biedri pulcējas telpās iepretī
Dunavas pagasta pārvaldei katru trešdienu. Savā pulkā gaida ikvienu!

Biedrība "Cerību logi"
Darbojas Kalna pagastā,
Vadītāja Sandra Vecumniece t. 26824411, e –pasts: sandraniece@inbox.lv
Biedrība ir dibināta, apvienojot aktīvu un radošu Kalna pagasta Dubultu ciemata iedzīvotāju grupu. Piedāvā pagasta iedzīvotājiem dažādas sporta
aktivitātes, radošās nodarbības un pasākumus. Darbības vieta – Kalna pagasta kultūras nams Dubultu ciematā.

Biedrība "Pūpols"
Darbojas Rubenes pagastā,
Vadītāja Līvija Štolniece, t. 29869104, e –pasts: livija166@inbox.lv
Biedrība ir dibināta 2010. gadā, tās darbības virzieni ir – vides izglītība, aktīvs dzīvesveids, tūrisms, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana,
mūžizglītība. Biedrība kopā ar Z/S „Pūpols” uztur dīķu saimniecību Slates ciemā. Pie dīķiem ir ērtas atpūtas vietas, kas, kaut arī bez moderna
aprīkojuma, tomēr ir pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Biedrība "Pavadiņa"
Darbojas Dunavas pagastā,
Vadītājas – Valija Flandere t. 26208125, Inta Vindule, t. 28374423, e –pasts: inta.vindule .@inbox.lv
Biedrība ir dibināta 2010. gadā, tās darbības virzieni ir – rokdarbi, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mūžizglītība. Dunavas pagasta
Sudrabkalnā, bijušajā Daugavas skolas ēkā šī biedrība veido rokdarbu ekspozīciju un rīko nodarbības.

Konkrētās nevalstiskā sektora attīstības perspektīvas – neraugoties uz to, ka biedrību skaits ir samērā liels, perspektīvā būtu nepieciešams:
1. Aktīva, kopienas intereses pārstāvoša biedrība katrā apdzīvotā vietā. Biedrība, kas darbojas kā reāls kopienas( arī tad, ja šī kopiena sastāv no 30
– 50 cilvēkiem) sabiedriskās dzīves centrs. Šobrīd šādu biedrību ļoti trūkst, piemēram, Ābeļu pagasta Lašu ciematā, Zasas pagasta Liepās un
Akmeņārēs, Rubenes pagasta Slatē, Dunavas pagasta Sudrabkalnā, Dignājas pagasta Vandānos.

2. Dažas biedrības, kas attīsta konkrētu specifiskās darbības jomu, un darbojas visa novada teritorijā. Šobrīd visvairāk trūkst spēcīgas jaunatnes
organizācijas, kā arī biedrības, kas attīstītu vides aizsardzības un tūrisma aktivitātes.

Iedzīvotāju ar invaliditāti situācija un problēmas.
Situācijas izpēte veikta 2011. gada janvārī – maijā, kad notikusi cilvēku ar invaliditāti skaita un situācijas apzināšana, datu bāzes izveidošana. Šī
darbība tika realizēta sadarbībā ar Jēkabpils novada Sociālo dienestu un pagastu sociālajiem darbiniekiem, kā arī iesaistītajām organizācijām, un
aptaujājot iedzīvotājus. Jāatzīmē, ka pilnībā šīs izpētes rezultātā izveidojamās datu bāzes noslēguma versijas sagatavošana nav pabeigta, jo pieejamie
dati izrādījās ārkārtīgi nesaderīgi. Tā, piemēram, datu bāze SOPA, kas pieejama novada sociālajam dienestam, uzrādās, ka Jēkabpils novada teritorijā
dzīvo 63 personas ar invaliditāti. Taču, apkopojot ziņas no atsevišķām pagastu pārvaldēm, kas ir sociālo darbinieku rīcībā, šo personu skaits jau
pārsniedz 80 cilvēkus. Pie tam, sociālā dienesta datos ir atzīmētas tikai tās personas, kas vērsušās pēc sociālās palīdzības, un nav pabeigta to personu
apzināšana, kas ir ārpus palīdzības saņēmēju loka. Lai iegūtu pilnīgāku ainu, ar Sociāla dienesta starpniecību vērsāmies Valsts Sociālās apdrošināšanas
aģentūrā ar lūgumu sniegt ziņas par Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri saņem invaliditātes pabalstu.
Šāda izziņa tika saņemta, un tajā norādīts, ka kopumā novada teritorijā dzīvo 258 cilvēki ar invaliditāti, tika norādīts arī iedzīvotāju skaits pa
pagastu teritorijām.
Pārskata periodā veicām šo datu salīdzināšanu ar mūsu rīcībā jau esošo informāciju, precizējam kontaktinformāciju. Jāatzīmē, ka pilnībā visus 258
iedzīvotājus apzināt nav izdevies, jo daļa cilvēku nevēlas sniegt šādu informāciju, daļa – reāli vairs nedzīvo Jēkabpils novada teritorijā.
Laika periodā līdz 31. maijam tika izveidota iespējami precizēta Jēkabpils novada iedzīvotāju ar invaliditāti datu bāze. Šajā datu bāzē ietilpst 162
cilvēki, kas ir būtiski mazāks skaits, nekā norādīts VSAA reģistros, taču – par 100 cilvēkiem pārsniedz to skaitu, kas uzrādās Sociālā dienesta datu
bāzēs. Līdz ar to, uzskatāms, ka datu bāzes izveidošana ir noslēgta, iedzīvotāju ar invaliditāti intereses un vajadzības – apzinātas; ir uzsākts darbs pie
turpmākā aktivitāšu piedāvājuma izveides šiem cilvēkiem.
Datu bāze ir nodota Jēkabpils novada Sociālā dienesta rīcībā, kā arī atrodas biedrības „Ūdenszīmes” rīcībā.
Cilvēku ar invaliditāti interešu apzināšana tika veikta, veicot aptaujas. Iedzīvotāju aptaujas tika realizētas, sadarbojoties ieviesējorganizācijai ar
iesaistītajām organizācijām un pagastu sociālajiem darbiniekiem. Tika sagatavota aptaujas anketa, anketēšana tika realizēta:
- Veicot apmeklējumus dzīvesvietās – 18 gadījumos;
- Izmantojot telefonaptaujas – 12 gadījumos
- Izplatot aptaujas anketas pagastu pārvaldēs 12 gadījumos;
- Izmantojot elektronisko pastu – 2 gadījumos.
Kā būtiskākās problēmas visās aptaujās minētas:
1. Transporta nepieejamība, ar to saistītās problēmas.

2.
3.
4.
5.
6.

Nepietiekama mobilitāte, gan transporta problēmu dēļ, gan naudas trūkuma dēļ.
Piemērotu darba vietu trūkums.
Piemērotu socializācijas iespēju, izglītības iespēju trūkums.
Informācijas nepieejamība, tās trūkums.
pietiekama atbalsta trūkums no sociālajiem darbiniekiem, pagastu pārvaldēm.

Ilgtermiņa darbības plāna galvenie uzdevumi ir:
1. Attīstīt un uzturēt atbalsta sistēmu starp Jēkabpils novada biedrībām.
2. Attīstīt informatīvo atbalstu, ko cilvēkiem ar invaliditāti var sniegt nevalstiskais sektors.
3. Attīstīt mobilitātes piedāvājumus iedzīvotājiem ar invaliditāti – tūrisma maršrutus, izbraukuma apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu
plānus.
4.Paaugstināt iedzīvotāju ar invaliditāti līdzdalību nevalstiskā sektora aktivitātēs.
5. Veidojot projektus un apmācību piedāvājumus nevalstiskajā sektorā, respektēt iedzīvotāju ar invaliditāti vajadzības.
6. Veicināt interneta pieejamības un tālmācības iespēju izmantošanu.

Rīcības plāns.
Uzdevums

Attīstīt un uzturēt atbalsta
sistēmu starp Jēkabpils
novada biedrībām.

Rīcības.
1. Uzturēt regulāru sadarbību
starp visām iesaistītajām
biedrībām.
2. Nodrošināt informācijas
apmaiņu, izveidot e- pasta
vēstkopu, ziņu lapu, kas
iznāktu vidēji 3 reizes
gadā.
3. Organizēt regulāras
tikšanās visām ieaistītajām
novada biedrībām, ne
retāk kā 2 reizes gadā.

Atbildīgās
institūcijas/personas
NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa
fonds”, „Optimists”.

Attīstīt informatīvo atbalstu,
ko cilvēkiem ar invaliditāti var
sniegt nevalstiskais sektors.

Attīstīt mobilitātes
piedāvājumus iedzīvotājiem ar
invaliditāti – tūrisma
maršrutus, izbraukuma
apmācības, pieredzes
apmaiņas braucienu plānus.

1. Katrā biedrībā izplatīt projekta
ietvaros izdoto informatīvo
bukletu „ Fakti, risinājumi,
iespējas.”
2. Ņemot par pamatu projekta
ietvaros sagatavoto informatīvo
materiālu, sekot likumdošanas un
sociālā atbalsta normatīvu
izmaiņām, apkopot šīs izmaiņas
un informēt par tām iedzīvotājus
ar invaliditāti.
3. Uzturēt regulārus sakarus ar
novada Sociālo dienestu,
nodrošināt, ka biedrības ir
informētas par visām tā
aktualitātem.
4. Uzturēt regulārus kontaktus ar
pagasta teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem ar invaliditāti, sniegt
aktuālo informāciju.
1. Izstrādāt ne mazāk kā trīs
tūrisma maršrutus pa
Jēkabpils novada
teritoriju, kas būtu
piemēroti cilvēkiem ar
invaliditāti.
2. Strādāt pie finansējuma
piesaistes, lai cilvēkiem
šos braucienus
nodrošinātu ar iespējami
mazāku līdzdalības maksu.
3. Nodrošināt vismaz vienas
iedzīvotāju ar invaliditāti
grupas izbraucienu jau
izstrādātajā maršrutā
„Sēlijas austrumu stūris –

NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa
fonds”, „Optimists”.

NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa
fonds”, „Optimists”,
„Latvijas dārzu biedrība”.

Paaugstināt iedzīvotāju ar
invaliditāti līdzdalību
nevalstiskā sektora aktivitātēs.

Veidojot projektus un
apmācību piedāvājumus
nevalstiskajā sektorā,
respektēt iedzīvotāju ar

maģiskais un praktiskais”.
4. Nodrošināt vismaz vienu
pieredzes apmaiņas
aktivitāti katrā no
iesaistītajām biedrībām,
nodrošinot iedzīvotāju ar
invaliditāti līdzdalību tajā.
5. 2012. gada laikā
nodrošināt ne mazāk kā 12
izbraukuma nodarbības
dažādās novada
apdzīvotās vietās,
respektējot iedzīvotāju ar
invaliditāti pieejamību tām
un līdzdalību nodarbībās.
1. Regulāri sniegt
informāciju par NVO
sektora aktivitātēm.
2. Veikt individuālas
pārrunas ar iedzīvotājiem
ar invaliditāti,
noskaidrojot faktorus, kas
kavē līdzdalību, un iespēju
robežās tos novēršot.
3. Koordinēt sadarbību ar
sociālo dienestu. Vienoties
par to, ka paredzot
līdzdalības pasākumu
veikšanu, iedzīvotāji tiek
mudināti piedalīties NVO
aktivitātēs.
1. Plānojot projektu izstrādi,
izmantot veikto aptauju
rezultātus, paredzēt
piemērotas apmācības.
2. Nepieciešamības

NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa
fonds”, „Optimists”.
Novada pašvaldība,
Sociālais dienests

NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa

invaliditāti vajadzības.
3.

4.

Veicināt interneta pieejamības
un tālmācības iespēju
izmantošanu.

1.

2.
3.

4.

gadījumā, veikt aktuālas,
atkārtotas aptaujas.
Plānojot projektus
LEADER programmā,
paredzēt telpu pieejamības
izveidošanu cilvēkiem ar
invaliditāti.
Rīkojot aktivitātes,
izraudzīties visiem
pieejamas telpas no
novadā esošajām.
Projektu apmācības, kā arī
apmācībās, kas tiek
organizētas brīvprātīgi,
lielu uzmanību veltīt
datorapmācībām, interneta
resursu izzināšanai,
tālmācības programmu
piedāvājumam.
Popularizēt kvalitatīvākās
tālmācības programmas.
Iespēju robežās,
izmantojot pieejamo
finansējumu, uzlabot
biedrību IT aprīkojuma
bāzi.
Apzināt IT pieejamību
cilvēkiem ar invaliditāti,
sniegt iespējamo atbalstu(
ziedojumu kampņu veidā,
utt.), lai šo pieejamību
uzlabotu tieši
iedzīvotājiem mājās.

fonds”, „Optimists”.

NVO: „Ūdenszīmes”,
„Pavadiņa”, „ Ābeļzieds”,
„Noskaņa”, „Dzīves
prasmes”, „Pūpols”,
„Cerību logi”, „Mārtiņa
fonds”, „Optimists”.
Dunavas sabiedrisko
resursu centrs, novada
pašvaldība

Pielikumā: Izstrādātais tūrisma maršruts.
SĒLIJAS AUSTRUMU STŪRIS – PRAKTISKAIS UN MAĢISKAIS.
Klasiski Latvijā zinām četrus novadus - Vidzemi, Kurzemi, Latgali un Zemgali. Sēlija ir kā maģiskais piektais stūris vai piektais elements – mazliet
noslēpumains, neatklāts un vilinošs.
Šis ir maršruts uz Sēlijas austrumiem – tajā ir gan prakse, gan leģendas, gan skaistums, gan noslēpumi. Visiem dabas, dārzu, mistisku stāstu un stipru
personību cienītājiem.
Izbraucot no Rīgas, iesakām autoceļu Vecumnieki – Valle – Aknīste, kas ir ar nelielu satiksmi un atklāj Sēlijas ainavas. Maršruta izcenojumi paredzēti
grupai ap 20 cilvēkiem. Tātad:
Pirmā pietura – Saltupju svētavots Aknīstē. Izmazgā acis, pieglaudies Svētliepai un esi gatavs ieraudzīt Sēliju! Laiks – 30 minūtes; bez maksas.
Otrā pietura – Pļavas muzejs Kaldabruņā. Jūlijā un augustā – Siena skulptūru dārza apskate. Citā laikā – deviņzāļu tēja, stāsts par Kaldabruņas Māras
jostu, talismana izgatavošana. Jebkurā laikā – stāsts par noslēpumaino augu padebesi, kas spēj debesis pāršķirt un lietu aizraidīt, tā lietošana pazīstama
tikai dažos Sēlijas pagastos. No maija līdz septembrim – arī padebeša stādu iegāde. Sezonas laikā pēc pieprasījuma – vēsturiskā pretodu līdzekļa
izgatavošana. Laiks – 1 stunda; cena, atkarībā no piedāvājuma apjoma – Ls 0,50 līdz Ls 1,00. no cilvēka.
Trešā pietura – Sēļu sēta „Gulbji”. Klasiskās Sēļu sētas un senlietu kolekcijas apskate saimnieces Ritas Skrējānes vadībā. Krāšņumaugu kolekcija ar
iespēju iegādāties stādus; leģendas ap Gulbju sētu – Dieva dārzs, Dvēseļu ceļš pāri tumšajiem ūdeņiem.....
Pusdienas. Ir varianti – ls 3,50 no personas – cepelīni, zupa, plātsmaizes, siers, tēja; Ls 1,50 no personas – zupa, siers, tēja. Visi produkti – no
„Gulbju” saimniecības un saimnieces pašas gatavoti. Ir iespējams piedalīties arī siera vārīšanas procesā. Laiks - 1,5 stundas; ekskursija – Ls 10,no grupas.
Ceturtā pietura – Rubeņu dabas parks Rubenes pagasta centrā. Padomju laika leģenda – Broņislavs Oborūns un viņa lolojums – dabas parks ciemata
centrā. Nopietni un nenopietni stāsti par parka tapšanu, parka apskate tās aprūpētājas Ināras Preitāgas vadībā. Laiks – 30 minūtes; ziedojumi pēc grupas
ieskatiem.
Piektā pietura –Zemnieku saimniecība „Stapāni” Mazslatē. Uzņēmīgā uzņēmēja Vizma Ieviņa – skaistas sētas un moderna biznesa īpašniece. Sētas
apskate un iepazīšanās ar Kalifornijas slieku audzēšanas uzņēmumu, kas uzsākts šogad. Ko par jauno nodarbi saka pati saimniece? „Tas der visiem
sliņķiem! Nudien, katrs ir spējīgs kartupeļus ar mēsliem samaisīt, un nekādi pabalsti vairs nevienam nebūtu jāmaksā!”. Laiks – 1 stunda; Ls 0.50 no
cilvēka.
Sestā pietura – Līvijas Štolnieces dīķu saimniecība „Pūpoli” Slatē. Dabas taka atraktīvās saimnieces vadībā, stāsts par lielāku un mazāku dīķu
apsaimniekošanu, iespēja iegādāties specifisku sugu zivju mazuļus. Saimniecības apskate – Ls 0.50 no cilvēka. Laiks – 1 stunda.
Mājupceļš – ir izvēle. Vai nu Slate – Jēkabpils – Rīga; vai arī, ja vēl ir laiks un iedvesma – Slate – Zasa – Vandāni – Dignājas pārceltuve pāri
Daugavai( kas pati ir vesela ceļojuma vērta!) – Līvāni – Rīga.

