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 Talkas norises Jēkabpils novadā

Enerģiju pavasarim!
Iestājoties vienādam dienas garumam ar 

nakti, ievērojami garāks kļuvis gaišais dien-
nakts periods. Šis ir dabas un cilvēku pārejas 
laiks no ziemas uz vasaras jauko laiku. Aktī-
vi kļuvuši dabas dzīvības procesi, tiem līdzi 
arī cilvēki pamainījuši ierasto ziemas dienas 
režīmu ar pavasarīgi aktīvo rosīšanos laukā, 
saulainajā un spirgtajā gaisā, kas bagātīgi 
piebārstīts vēl ar dažādu putnu dziesmām.

Zemei atbrīvojoties no sniega acīs krīt 
viens darbs aiz otra, lai pagūtu tos padarīt, 
līdz iestājas vasaras darbu sezona. Ir jāiztīra 
kāds aizaudzis grāvis vai ceļmala, jāsagatavo 
malka, jāiestāda kāds kociņš skaistumam un 
sirdij, jāiekārto puķu dobe, jāattīra organisms 
ar bērzu sulu svaigumu un vienkārši jāaizmirst 
ziemas laiskais dzīvesveids. Tam notiekot, pa-
manāmas kļūst apkārt esošās pārvērtības. Ir 
uzstutēts kāds sašķiebies šķūnis, kāda māja 
ieguvusi citu izskatu, kāda iestādes apkārtne 
vai vienkāršas daudzdzīvokļu mājas teritorija 
kļuvusi sakopta un acij tīkama. Esam tikuši 
vaļā no nevajadzīgām lietām, no ziemā uzkrā-
tiem svara kilogramiem un apjautuši, ka bez 
lielām naudām mēs daudz ko varam mainīt sev 
apkārt, savam un citu priekam, ja vien ar izdo-
mu un enerģiju neskopojamies. Un tad vasarā 
priecāsimies visi kopā ar radiem, draugiem, 
 līdzcilvēkiem par paveikto.

Labās pārmaiņas varēja vērot aizvadītajā 
gadā, tāpēc ticu, ka arī šogad cilvēku čaklums 
nebūs mazinājies. 

Drīz būs klāt arī Zaļā ceturtdiena un Lielā 
Piektdiena. Dabas vērotāji saka, ka šogad odu 
un knišļu būs mazāk, bet neticēsim viņiem, ie-
vērosim latviešu tradīcijas, augstu šūposimies, 
kaulēsim olas un būsim enerģijas pilni. 

Lai saulaini, silti Lieldienu svētki!

Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies
Par pirmiem ziediņiem
Par raibām oliņām!

Lieldienu saules gaisma un zaļo asnu atmošanās 
lai dod enerģiju visiem Jūsu 

turpmākajiem darbiem!
Lai Lieldienu šūpoles iešūpo pretī pavasarīgu 

ieceru piepildījumam!

Priecīgas Lieldienas!
Jēkabpils novada pašvaldības vārdā – 

priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
2012. gada aprīlī

KaLNa pagaStS: 
1. talkas vieta: parks pie 

„Doktorāta” 
Plānotie darbi: parka uzkopša-

na, gājēju taku veidošana, blakus 
esošās teritorijas pie A. Grīna piemi-
ņas akmens sakopšana. 

Atbildīgais: Maruta Cankale, 
tālr. 65229306, e-pasts: maruta.can-
kale@jekabpilsnovads.lv

2. Talkas vieta: Apkārtne pie 

kultūras nama 
Dubultu ciemā

Plānotie 
darbi: teritorijas 
sakopšana, 
nolauzto koku 
novākšana.

Atbildīgais: Sandra Vecumnie-
ce, tālr. 26824411, e-pasts: sandra-
niece2@inbox.lv

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Izsludinām Jēkabpils novada NVO 2012. gada iniciatīvu konkursu!

Avārijas situācija ar Rubeņu skolas bijušo 
internāta ēku jānovērš 

Rubeņu ciemata centrā atrodas paš-
valdībai piederoša divstāvu ēka – bijušais 
skolas internāts, neapdzīvota tā ir jau ap-
mēram 20 gadus un atsevišķas daļas vēl 
senāk. Diemžēl ēkai pašvaldība visus šos 
gadus nav pievērsusi pietiekošu uzmanī-
bu, lai to saglabātu, sakārtojot blakus eso-
šos objektus un teritorijas.Ppagājušogad 
šis bīstamais objekts atklāja to, kas varbūt 
iepriekš ne tik daudz acīm bija redzams. 

Rubeņu pagasta pārvalde nodrošina, 
lai ēkai ierobežotu iekļūšanu ēkā un brīdi-
nātu par bīstamību. 

Ja 2012. gadā netiks veikti kaut da-
ļēji  ēkas konservācijas pasākumi, tad 
jau pēc gada par tās atjaunošanu domāt 
varētu būt neiespējami. Pašvaldības spe-
ciālisti jau ir iezīmējuši vairākus scenārijus 
šai ēkai. Mēģināšu īsi ar tiem iepazīstināt 
un gaidīsim citus variantus un atbalstu vai 
noliegumu jau esošajiem.

1. Ēkas pilnīgai ēkas atjaunošanai ne-
pieciešami Ls 200000 līdz Ls 300000, kas 
tuvākajos piecos gados pašvaldībai kopu-
mā ir neiespējami un varētu tos ieplānot 
tikai ES finansēšanas jaunajā periodā.

2. Rubeņu ciematā nav īstas nepiecie-

šamības ēkas izmantošanai. Iespējamie 
varianti nākotnē varētu būt:

1) vecu cilvēku sociālās aprūpes dzī-
vokļi, bet piepildījums noteikti nebūs uz-
reiz; 

2) ēka amatniecības darbnīcām – bet 
amatnieku apkārtnē ir maz un neviens nav 
izrādījis par to interesi;

3) citi varianti;
4) ēka vispār tiek nojaukta.
3. Ja iedzīvotāji atbalstītu ēkas sa-

glabāšanu, tad 2012. gadā tiek glābti divi 
avārijas stāvoklī esošie stūri, kuru izmak-
sas būtu vairāki tūkstoši Ls, sakārtotas no-
tekas un ne vēlāk kā 2013. gadā uzbūvēts 
divslīpņu jumts, izmaksas līdz Ls 15000. 

4. Iespējama arī otrā stāva nojauk-
šana, kas būtu visdārgākais variants, jo 
izmaksātu ap Ls 8000 (dārgi mehānismi). 
Divslīpņu jumta uzlikšana izmaksātu ap Ls 
15000. Pastāv risks, ka, jaucot otro stāvu, 
pirmais stāvs var tikt bojāts tik ļoti, ka būs 
grūti atjaunot.

5. Ēkas pilnīga nojaukšana izmaksā-
tu tikai nedaudz vairāk, kā tikai otrā stāva 
nojaukšana un būtu no Ls 10000 līdz Ls 
12000.

Šādu ēku novada teritorijā ir diezgan 
daudz, bet šī būtu pirmā nopietnā izšķir-
šanās tuvākā laikā. Domājams, ka aprīļa 
beigās ar situāciju iepazīsies visi nova-
da deputāti un atbildīgie speciālisti, bet 
līdz tam gribētos dzirdēt novada cilvēku 
domas par ēkas tālāko likteni un ierosi-
nājumus, it sevišķi Rubeņu ciematā un 
pagastā, jo tikai uzklausot jūsu domas 
var pieņemt lēmumu. Ierosinājumus un 
ieteikumus lūdzam nosūtīt uz e-pastiem: 
janis.subatins@jekabpilsnovads.lv vai ru-
bene@jekabpilsnovads.lv, vai arī iesniegt 
rakstiski Rubenes pagasta pārvaldē.  
Vienlaicīgi gribu aicināt visus novada 
iedzīvotājus: katram, kura īpašumā ir 
grausti, neatlikt uz vēlāku laiku to sakār-
tošanu vai nojaukšanu, jo, neko nedarot, 
tie ne tikai bojā ainavu, bet ir ļoti bīstami.
Pašvaldībai pagaidām ir atlikusi trīskāršā 
nodokļa piemērošanu šiem graustiem un 
aizaugušajām teritorijām, netiek piemēroti 
arī citi soda veidi, bet tas ir tikai pagaidām, 
lai dotu iespēju tos sakārtot.

Jānis Subatiņš, 
Jēkabpils novada izpilddirektors 

Konkursā var piedalīties Jēkabpils 
novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic 
pastāvīgu darbību novadā.  Atbalsts vienai 
NVO iniciatīvai nedrīkst pārsniegt Ls 300 
un 90% no aktivitātes kopējā budžeta, 
un viena organizācija šai konkursā var ie-
sniegt tikai vienu pieteikumu. 

 Kopējā konkursam paredzētā summa 
2012. gadā ir Ls 2000, kas ir par Ls 500 
lielāka nekā iepriekšējos gados. 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. 
gada 30. aprīļa plkst. 16.30  Jēkabpils 
novada pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a.   

Apstiprināts:
Ar Jēkabpils novada domes 

22.03.2012. sēdes lēmumu Nr. 127 (Proto-
kols Nr. 5)

NVO 2012. gada iniciatīvu konkursa 
NOLIKUMS

 I. Nolikuma mērķis
1. Nevalstisko organizāciju iniciatīvu  

konkursa mērķis ir  atbalsta sniegšana Jē-
kabpils novadā reģistrētām NVO un NVO, 
kas veic pastāvīgu darbību Jēkabpils nova-
dā, kā arī kultūras, izglītības, sporta, vides 
aizsardzības,  sociālās sfēras aktivitāšu da-
žādošana novada iedzīvotājiem. 

II. Vispārīgie noteikumi
2.1. Konkursā var piedalīties Jēkabpils 

novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic 

pastāvīgu darbību novadā. 
2.2.  Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst 

pārsniegt Ls 300 un 90% no aktivitātes 
kopējā budžeta. Ne mazāk kā 10% no 
aktivitātes īstenošanai nepieciešamajiem 
līdzekļiem jānodrošina tās veicējam no 
saviem vai citu līdzekļiem. Līdzekļi var tikt 
nodrošināti arī kā ieguldījums natūrā – NVO 
telpu, resursu, materiāli tehnisko līdzekļu 
pielietojums, kā arī darbinieku brīvprātīgais 
darbs, kas tiek aprēķināts, vadoties no vi-
dējās darba samaksas valstī par konkrēta 
darba veikšanu.

2.3. Viena organizācija šai konkursā 
var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 

2.4. Projekta pieteikumā iekļauto akti-
vitāšu skaits nav ierobežots.

2.5. Kopējā konkursam paredzētā 
summa 2012. gadā ir Ls 2000. 

2.6.  Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome 
piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīci-
jām: samaksa nodarbību, pasākumu va-
dītājiem; aktivitāšu īstenošanai nepiecieša-
mie materiāli, pakalpojumi un inventārs, tai 
skaitā – dalībnieku ēdināšanas izdevumi, 
ja tas nepieciešams; transporta izdevumi 
aktivitāšu norises nodrošināšanai. Līdzekļi 
netiek piešķirti telpu remontam, pamatlī-
dzekļu iegādei, administratīvā personāla 
atalgojumam un organizācijas ikdienas iz-
devumu segšanai. 

III. Projektu prioritātes
3.1. Dome nosaka šādas prioritārās 

jomas atbalsta sniegšanai: bērni un jau-
natne, veselīgs dzīvesveids un sports, 
mūžizglītība, kultūra, sociālā sfēra. Nav 
izslēgts atbalsts inovatīviem projektiem un 
iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas dar-
ba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada 
attīstībā. 

IV. Projektu iesniegšana
4.1. Nevalstiskās organizācijas pro-

jektus iesniedz līdz 2012. gada 30. aprī-
lim Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas  
ielā 150a,  aizzīmogotā aploksnē ar norādi 
„NVO projektu konkursam”.  

4. 2. Projekti, kuri iesniegti pēc noteik-
tā termiņa, netiek izskatīti, izņemot gadīju-
mus, ja nav saņemts konkursam atbilstošu 
pieteikumu skaits un radies finanšu līdzekļu 
pārpalikums. 

4.3. Lai piedalītos projektu konkursā, 
nevalstiskajai organizācijai jāiesniedz:
- projekta pieteikums un izmaksu tāme 

(pielikums Nr. 1);
- organizācijas reģistrācijas apliecības ko-

pija;
- apliecinājums par līdzfinansējuma avo-

tiem; 
- organizācijas  vadītāja un projekta koor-

dinatora CV, speciālistu CV (ja nepiecie-
šams).
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V. Nevalstiskās organizācijas projekta 
aktivitāšu realizācijas un atskaites iesnieg-
šanas  laiks ir līdz kārtējā gada  15. decem-
brim. 

VI. 6.1. NVO pieteikumus izskata komi-
sija šādā sastāvā:
- vadītājs –  Jēkabpils novada domes iz-

pilddirektors Jānis Subatiņš;
- Jēkabpils novada domes Sociālā die-

nesta vadītāja Ritma Rubina;
- Jēkabpils novada domes projektu spe-

ciāliste Gunta Dimitrijeva;
- Jēkabpils novada domes deputāte Inga 

Martinova;
- Jēkabpils novada sporta speciālists Jā-

nis Kokins.
6.2. Komisija izskata iesniegtos pie-

teikumus un veic to izvērtējumu, sākotnēji 
identificējot tos pieteikumus, kas atbilst 
atbalsta sniegšanai NVO – organizācija ir 
reģistrēta, visas aktivitātes tiek realizētas 
Jēkabpils novadā, tās atbilst prioritārajām 
sfērām, iesniegums un to pavadošie do-
kumenti ir sagatavoti atbilstoši noteikumu 
prasībām.

6.2. Pieteikumus, kas ir atbilstoši, tiek 
sakārtoti prioritārā secībā. Pirmām kārtām 
līdzekļi tiek piešķirti NVO, kuru pieteikumi 
guvuši augstāko darba grupas novērtēju-
mu.

6.3. Ja nepieciešams, komisija var lūgt 
NVO iesniegt papildus informāciju, kā arī 
uzaicināt NVO pārstāvi piedalīties darba 
grupas sēdē un sniegt papildus paskaidro-
jumus, kā arī piešķirt daļēju finansējumu 
projekta īstenošanai.

6.4. Gadījumos, kad darba grupas 
viedoklis vairākus pieteikumus atzīst par 
līdzvērtīgiem, kā papildus kritēriji izvirzāmi:
- iniciatīva tiek īstenota no novada centra 

attālākā vietā;
- iniciatīva tiek īstenota vietā, kur pašvaldī-

bas piedāvājums konkrētajā jomā netiek 
nodrošināts vai tiek nodrošināts nepietie-
kami;

- iesaistīto dalībnieku skaits;
- iniciatīvas īstenošanā tiek iesaistīti jau-

nieši;
- iniciatīvas ilgtspējas nodrošinājums, tās 

attīstības perspektīvas.
6.5. Komisija iesniedz projektu izvērtē-

šanas protokolu Jēkabpils novada domes 
grāmatvedībā un atbild par līgumu slēgša-
nu ar atbalstīto projektu ieviesējiem.

VII. Budžetā apstiprinātie naudas lī-
dzekļi tiek pārskaitīti uz NVO norādīto  kon-
tu pēc komisijas lēmuma pieņemšanas un 
vienošanās noslēgšanas starp Domi un 
NVO. 

VIII. Atskaišu un pārskatu sniegša-
nas kārtība

 8.1. Ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā 
pēc konkrētās iniciatīvas īstenošanas datu-
ma NVO iesniedz Domei saturisko pārska-
tu brīvā formā par iniciatīvas īstenošanu un 
finanšu atskaiti par iniciatīvas īstenošanu. 
Saturiskajam pārskatam pievieno fotoma-
teriālus, preses publikācijas, apmeklētāju 

atsauksmes, u.c. materiālus, kas apliecina 
iniciatīvas norisi.

8. 2. Ja NVO nav savlaicīgi iesniedzis 
nepieciešamās atskaites un pārskatus, vai 
arī šie dokumenti ir nepilnīgi sagatavoti, 
Dome neizskata turpmākos NVO iesnie-

1. pielikums
PIETEIKUMS JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAI

NVO iniciatīvu atbalstam.

Informācija par organizāciju

Organizācijas juridiskā adrese,  reģistrācijas numurs, bankas konta rekvizīti, tāl-
runis, e-pasts

Ja organizācijas reģistrācijas adrese neatrodas Jēkabpils novadā – informācija 
par novada teritorijā realizēto darbību (līdz 1000 rakstu zīmēm)
Darbības veids, līdzšinējās darbības apraksts (līdz 2000 rakstu zīmēm)

Plānotās iniciatīvas  kopsavilkums
Iniciatīvas  mērķis:
Īstenošanas laiks un vieta: 
Īstenošanas apraksts, norādot konkrētus pasākumus, to ilgumu, pasākumu vai 
nodarbību vadītājus (līdz 3000 rakstu zīmēm)
Iesaistītā mērķauditorija – mērķa grupas un skaits (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Prognozētie rezultāti (līdz 3000 rakstu zīmēm)

Iniciatīvas budžets

Nr. Izdevumu pozīcija Aprēķins Pašvaldībai pie-
prasītā summa 

Līdzfinan-
sējums

Kopā

Z.V.        ______________________  _____________________________
                  (vadītāja paraksts)                       (paraksta atšifrējums)

Ar šā gada 1. aprīli viņiem pievie-
nosies vēl 10 bezdarbnieki. Tātad,  ar 
1. aprīli pavisam Jēkabpils novada paš-
valdībā strādās 28 bezdarbnieki. 

Ābeļu pag. – 4
Dignājas  pag. – 3
Dunavas  pag. – 5
Kalna pag. – 3
Leimaņu pag. – 4
Rubenes pag. – 5
Zasas pag. – 4
 Bezdarbnieki veic šādus pagaidu 

darbus: malkas sagatavošana, krauša-
na, krūmu ciršana, ceļmalu pļaušana, 
apkārtnes labiekārtošana, telpu uzkop-

gumus atbalsta saņemšanai līdz brīdim, 
kamēr tiek iesniegta atbilstoši sagatavota 
dokumentācija. 

8.3. Dome var veikt neatbilstoši izman-
toto līdzekļu piedziņu no projekta īstenotā-
ja, saskaņā ar noslēgto līgumu. 

šana, aprūpes palīga pienākumu veik-
šana u.c.

 Projekta darbības laiks – līdz 2013.
gada 31. decembrim.

Ilvija Daņiļeviča,
 Jēkabpils novada pašvaldības

galvenās grāmatvedes vietniece
tālr. 65220734

Jēkabpils novada pašvaldībā ar 2012. gada 23. janvāri 
ESF projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 
pašvaldībās” darbus uzsāka 18 bezdarbnieki

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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ZaSaS pagaStS: 
Zasas pagasts piedalās Lie-

lajā talkā un sakops Zasas parku. 
Pagasta pārvaldes darbinieki 10 cilvēku 
sastāvā sakops Zasas parka Cukurkal-
niņu. Atbildīgais – Inese Sinkeviča, tel. 
28689743.

Zasas vidusskolas skolēni ar vecā-
kiem un pedagogiem 120 cilvēku sastāvā 
sakops Liepu aleju, estrādes vietu un Sko-
las internāta apkārtni. Atbildīgais – Inese 
Kalniškāne tel. 28728916.

DIgNāJAS PAgASTS:
Skola – parka sakopšana. Ceļa Jē-

kabpils – Dunava grāvmalu sakopšana 
Dignājas pagasta teritorijā. Atbildīgā – 
skolas saimniecības vad. Gita Namiņa, tel. 
29991845.

Pārvalde – Slīterānu, Meņķa, Dignājas 
kapsētu sakopšana. Atbildīgais – pārval-
des vadītājs Jānis Raubiška, tel. 29426300.

RUBENES PAgASTS: 
Rubenes pamatskola – apkārtnes sa-

kopšana, gājēju celiņa apmaļu līdzināša-
na (strādās pirms talkas dienas) atbildīgā 
– direktore I. Kantāne.

Slate – Slates ciema sakopšana, atbil-
dīgā – Līga Zālīte, tālr. 26889057.

Rubeņi – gājēju celiņa apmaļu līdzinā-
šana, Velnakmens apkārtnes sakopšana, 
atb. Ināra Preitāga, tālr. 29125129.

Kaldabruņa – Kaldabruņas ciema sakop-
šana, atbildīgā – Līga Jurķe, tālr. 28315246.

DUNaVaS pagaStS
N.p.k. talkas vieta Atbildīgā persona Telefons 

1. Dunavas kapsēta Daina Eigima 28288248
2. Daugavas kapsēta Jāzeps Kurmis 65229230
3. Skudru kapsēta Elita Krīvāne 28200588
4. Vuškānu kapsēta Juris Žaimonts 26470405
5. Līču kapsēta Jānis Tomiņš 26159862
6. Kriškinānu kapsēta Jānis Stikāns 28781449
7. Celminieku kapsēta Zinaīda Virbule 26468573
8. Sudrabkalna muižas parks Jānis Ūbelis 65229223
9. Plostnieku akmens Andris Baltaruņķis 29578562

LEIMAņU PAgASTS:
Leimaņu kapi – atbildīgā Ruta Grem-

ze.
Skrīveru ezers – atbildīgais Jānis Iva-

novskis.
Mežgales ciemata centrs – atbildīgais 

Antons Tropiks.
Bērzgala pamatskolas apkārtne – at-

bildīgā Lolita Kakste.
Leimaņu Tautas nama teritorija – atbil-

dīgais Gints Audzītis. 

āBEļU PAgASTS:
Anemonas mežs: teritorija atrodas 

ceļā uz Dunavu tūlīt aiz Latvijas valsts ceļu 
uzturētāji darbnīcām.

Atbildīgais: Juris Turlajs, mob. tel: 
28395556, e-pasts: jtabeli@inbox.lv.

Sakops meža ceļus, kas iet caur Ane-
monas meža teritoriju no Jēkabpils – Du-
nava ceļa līdz Daugavai.

Talkos – Ābeļu pagasta pārvaldes dar-
binieki, pamatskolas skolotāji un skolēni. 

Pelītes upes teritorija: No ceļa (Jē-
kabils – Viesīte – Nereta) līdz D/S „Lies-
ma” (kopgarums apm 2.5 km), ieskaitot 
pie teritorijas arī ceļa stāvlaukuma meža 
teritoriju.

Atbildīgais: Raimonds Jaudzems, 
mob. tel: 26587126, e-pasts: raimonds.
jaudzems@jekabpilsnovads.lv.

Sakops ceļmalu gar Pelītes upīti, ie-
skaitot arī stāvlaukuma mežu.

Talkos – Ābeļu pagasta pārvaldes dar-
binieki, pamatskolas skolotāji un skolēni.

Turpinājums no 1. lpp.

•	 Šorīt nokusa sniegs. Urgas 
saskrēja zemes porās, pelēcīgi smilgu 
pušķi ar vēju paslēpes spēlē. Pasauli 
pārpludina silts gaisa okeāns.

Grāvmalā apsēdās pienenes 
bērns.

•	 Es savas Dzimtenes pavasa-
ri pazīstu pēc bērzu netverami maigā 
zaļuma. Mazs, lipīgs pumpurs sēž ik 
zaram azotē un saulei pretim brūnus 
īkšķus griež.

Kur pavasaris pieskaras, dzīpari 
raisās, kur pavasaris iesmejas, sastin-
gums zūd.

Kas pavasarī redz pirmo taurenīti 
gaišā krāsā, tad vasaru pavadīs gaiši un 
priecīgi, bet ja redz tumšu – tad vasara 
būs bēdīga. (J. Bikša-Daugmalē)

Ja pavasarī pirmo reizi ieraudzīsi 
vienu tauriņu, to gadu nodzīvosi brīvs, ja 
divus –  iemīlēsies. (V. Miķelāns – Du-
nava)

...Laiski izstaipījies baltajos mā-
koņu pēļos, rīts atmodās. Palūkojies 
apkārt, viņš ieklausījās dienas milzī-
gās simfonijas pirmajos akordos. Vējš 
papurināja nakts putekļus no koku la-
potnēm. Skudras ieklausījās Zemes 
māmuļas elpošanā un uzsāka tekalēša-
nas dziesmu. Kaut kur tālajā birzī put-
nu sveicienos uzgavilēja pirmie saules 
stari. Zvēri steidzās gūt pirmo veldzējo-
šo malku no tuvējā strauta. Līdz ar rītu 
modās visa daba – katrs tās mazākais 
puteklītis, katra dzīvības stiegriņa.

Nakts māja atvadas rītam, aiznesot 
sev līdz savu nakts burvību. Īpatnēju, 
bet tomēr burvību. Tā tas bija un būs 
vienmēr….

Mēneša pārdomas apkopoja 
Ināra Valaine

 dzīvās dabas atmodas 
mēnesis

Ja jūsu sirdslieta ir puķes un daiļdārzs, būsiet 
laipni gaidīti domubiedru sanākšanas reizē Leimaņu Tau-
tas namā 11. maijā plkst. 10.00. 

Kāpēc Leimaņos? Jo noteikti esat pamanījuši biedrī-
bas „Akācija Plus” rīkotās ikgadējās ziedu izstādes dau-
dzu gadu garumā. Šeit ir patiesi ziedu mīļi. 

Varbūt izveidosies novada puķu draugu vai kāda cita 
interešu grupa ar mērķi smelties idejas vienam no otra, 
paviesoties tuvākos un tālākos daiļdārzos, iegūt savam 
dārzam kādu sen cerētu augu, apmeklēt lielās stādu pa-
rādes, puķu draugu saietus un citus pasākumus.

                        Ina Sēle (mob. t. 26312414)
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Biedrības „Lauku partnerība Sēlijā” paziņojums
Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 

izsludina atklātu pirmās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam 4. ass 
411. pasākumā „Konkurētspējas veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īs-
tenošanas teritorijā” un ceturtās kārtas 
projektu iesniegumu pieņemšanu 413.
pasākumā „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabi-
neta 2011. gada 4. oktobra noteikumiem  
Nr. 764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Ei-
ropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā „Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” un pasākumā „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” vietējās attīstības 
stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot” 
īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 
laiks –  no 2012. gada 23. aprīļa līdz 
2012. gada 23. maijam – līdz plkst. 
17.00. 

411. pasākuma pirmajai kārtai pie-
šķirtais  atbalsta apmērs – LVL 45 872,78, 
413. pasākuma ceturtajai kārtai piešķir-
tais atbalsta apmērs – LVL 104 897,62.

Projekta iesniegumu pieņemšana 
notiks šādās rīcībās – 411. pasākumā: 

1. „Lauksaimniecības produktu 
ražošana, pirmapstrāde, iepakošana”, 
rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs – LVL 
20 000,00. Rīcībā nevar saņemt atbalstu, 
ja saņemts atbalsts LAP 2007.–2013. ga-
dam 1. ass 121. pasākumā „Lauku saim-
niecību modernizācija”;

2. „Lauksaimniecības produktu 
pārstrāde, pirmapstrāde mājas ap-
stākļos, iepakošana”, rīcībai piešķirtais 
atbalsta apmērs  LVL 25 872,78.  

Rīcībā nevar saņemt atbalstu, ja sa-
ņemts atbalsts LAP 2007.–2013. gadam 
1. ass 123. pasākumā „Lauksaimniecības 
produktu pievienotās vērtības radīšana”.

413.pasākumā:
1. „Drauga roka izaugsmei”, rī-

cībai piešķirtais atbalsta apmērs – LVL  
19 362,64. 

3. „Lauku dzīvesziņa – skaistākai 
un ērtākai dzīves videi”, rīcībai piešķir-
tais atbalsta apmērs – LVL 25 060,32.

5.  „Veselība un sports – saudzē 
sevi un vidi”, rīcībai piešķirtais atbalsta 
apmērs – LVL 35 941,15.

7.  „Sabiedrisko centru attīstība”, 
rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs – LVL 
10 630,39.

8.  „Mantojums”, rīcībai piešķirtais 
atbalsta apmērs – LVL 13 903,12.

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Informācija par apmācību semināru 
tiks publicēta laikrakstā „Brīvā Daugava”.

Ar vietējās attīstības stratēģiju un Rī-
cības plānu var iepazīties Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, bied-
rības mājas lapā www.partneribaselija.lv, 
kā arī iepazīties ar vietējo attīstības stratē-
ģiju un iesniegt projekta iesniegumus var 
biedrības „Lauku partnerība Sēlija” biro-

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu, Zemgales kultūras programmas fi -
nansētajā projektā „Sēļu viduslaiku tērpa 
darināšanas meistardarbnīcas”, amatnie-
ki apguva seno tērpu darināšanas pras-
mes un darbnīcu laikā izgatavoja visas 
sēļu viduslaiku apģērba daļas.

Biedrība „Sēļu pūrs” organizēja trīs 
dažādas – tekstila, ādas apstrādes un 
rotkaļa meistardarbnīcas. Tekstila darbnī-
cas dalībnieki izgatavoja  visas senā tēr-
pa auduma daļas. Arī audumi, no kuriem 
izgatavotas villaines, brunči  un kājauti, ir 
austi ar rokām, tādēļ tērps iegūst vēl jo 
lielāku vērtību. Ādas apstrādes darbnīcā 
dalībnieki mācījās izgatavot ādas apa-
vus. Arī šis ir roku darbs, tieši tāds pats, 
kāds bijis viduslaikos. Rotkaļa darbnīcas 
dalībnieki iepazinās ar seno rotu – spi-
rālaproču, aproču ar zvēru galvām, sak-
tu, kaklariņķa un vainaga izgatavošanas 
prasmēm. Visas rotas senajiem sēļiem 
bija no bronzas, smagas un pamatīgas, 
tieši tādas dalībnieki mācījās izgatavot arī 
šajā meistardarbnīcā.

Meistardarbnīcas vadīja amatu meis-
tari Agrita Krieviņa, Elīna Kūla-Braže un 
Māris Braže. Pateicoties meistaru pacie-
tībai, dziļajām zināšanām un entuzias-
mam, projekta rezultātā ir no jauna radīts 
sēļu viduslaiku tērps visā tā pamatīgumā 
un krāšņumā.  

Skaisto tērpu biedrība „Sēļu pūrs” 
turpmāk izmantos sabiedriskajos un kul-
tūras pasākumos, popularizējot Zemga-
les kultūras un vēstures daudzveidību. 
Pirmo reizi plašai publikai tērps tiks de-
monstrēts šopavasar, Jēkabpils novada 
svētkos, bet jau tagad jebkurš intere-
sents to var apskatīt amatniecības centrā 
„Rūme”.

D. Sauleviča, 
projekta vadītāja, 

daina.saulevica@gmail.com

Amatnieku meistardarbnīcās 
izgatavots viduslaiku sēļu tērps

jā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 
17.00 Skolas ielā 16a, Aknīstē, Aknīstes 
novadā, LV-5208, kontaktpersona Skaid-
rīte Medvecka, tel. 65236604, 26590352, 
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv. 

Ir iespēja iesniegt projekta iesniegu-
mu arī elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktā kārtībā. To  
iesniedz Lauku Atbalsta dienestā šinī slu-
dinājumā norādītajā termiņā. Elektronis-
kā pasta adrese: lad@lad.gov.lv. 
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1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā prioritāros bezdarbniekus iesaista al-
goto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašvaldībā. 

2. Jēkabpils novada pašvaldības algoto sabiedrisko darbu koordinētājs (turpmāk 
– koordinētājs)  sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – aģentū-
ra) un Jēkabpils novada Sociālo dienestu (turpmāk – dienests) organizē aktīvā 
nodarbinātības pasākuma – algotie pagaidu sabiedriskie darbi (turpmāk – pasā-
kums) īstenošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pasā-
kumu īsteno, ievērojot starp aģentūru un Jēkabpils novada pašvaldību noslēgtā 
līguma par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu noteikumus un Jēkabpils 
novada pašvaldības vajadzības un priekšrocības piedalīties pasākumā tiek no-
teiktas katrā pagasta pārvaldē atsevišķi.

3. Pasākumā iesaista bezdarbniekus, ievērojot, ka priekšrocības piedalīties pasā-
kumā ir šādām iedzīvotāju kategorijām:

3.1. trūcīgām personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, t.sk. audžuģimenē ievie-
totus un aizbildnībā esošus bērnus (daudzbērnu ģimene);

3.2. trūcīgām personām, kuru aprūpē ir bērni;
3.3. trūcīgām personām, kurām līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecuma 

pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, palikuši pieci vai mazāk gadi;
3.4. bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam, kuriem nor-

matīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas personas statuss;
3.5. citi ilgstošie bezdarbnieki, kuri neatbilst šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. apakš-

punktos noteiktajām prioritātēm, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā tiek 
iesaistīti rindas kārtībā.

4. Koordinētājs atbilstoši aģentūras iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem, iesais-
ta bezdarbniekus pasākumā, ievērojot šo noteikumu 3. punktā noteikto priekš-
rocību prioritāro secību.

5. Lai noteiktu bezdarbnieka atbilstību šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakš-
punktā noteiktajām priekšrocībām, koordinētājs trīs darbdienu laikā no aģen-
tūras saraksta saņemšanas dienas iesniedz dienestā bezdarbnieku sarakstu 
(pielikums).

6. Dienests trīs darbdienu laikā no bezdarbnieku saraksta saņemšanas dienas, 
izmantojot Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu (SOPA), 
pārbauda, vai bezdarbniekam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir piešķirts 
trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss un izdara atzīmi par 
bezdarbnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem.

7. Koordinētājs nekavējoties informē Sociālo dienestu par bezdarbnieku, kurš ir 
atzīts par trūcīgu un ir atteicies no savas rindas dalībai pasākumā vai nodarbi-
nāšana pasākumā ir pārtraukta, norādot atteikšanās vai dalības pārtraukšanas 
iemeslu.

E. Meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

2012. gada 26. janvāra 
Precizētie saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.01.2012. sēdes lēmumu Nr. 16 (protokols Nr. 2)

Precizēti ar Jēkabpils novada domes 
22.03.2012. sēdes lēmumu Nr. 128 (protokols Nr. 5)

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils 
novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 
2011. gada 25. janvāra noteikumiem Nr. 75
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu
 īstenotāju  izvēles principiem” 141.6 punktu

Astotais  pasaules  
brīnums – mīlestība
Tas ir astotais pasaules brīnums –
Tava roka uz manas sirds:
Laika soļiem par spīti un šaubām
Dzidri tīra kā gliemežvāks mirdz ...

Dzejas krājumā „Tevi mīlēšu līdz hori-
zontam” ir ievietota Vācijā 2011. gadā  Na-
dīnas Liepiņas uzrakstītā mīlestības dzeja. 
Jaunā dzejniece izdevuma ievadā par mī-
lestību saka: „Mīlestība ir kā varavīksne: 
tā iemirdzas dzīves debesīs pēkšņi, kad 
to vismazāk gaida. Iemirdzas un pielej ar 
gaismu dvēseli, un ļauj tai pacelties puspē-
du virs zemes un ... lidot. Un tad ir vienal-
ga, cik smaga gadu nasta liec plecus pie 
zemes: mīlestība iedot spārnus ikvienam, 
nejautājot dzimšanas gadus.”

Kārtējo reizi 
ar savu dzejoļu 

lasījumu Nadīna 
Liepiņa 
ābeliešus 
priecēja, 
kad daba 
atplaukst 
pavasara 
elpā. Ikkatrā 
dzejas 
vārsmā 
izskan 
aicinājums 
labajam, 

aicinājums 
savstarpējai 

patiesai 
mīlestībai, 

aicinājums 
cilvēcībai, saudzībai 

pret visu dzīvo, pret visu, 
kas tiecās uz sauli.

Nesamin pēdu, kurā cīrulis,
Treļļus kaisīdams zilgmē, ligzdu vīs...
Kad saullēktā rasa pār vizbuļēm klāsies
Un pienenēs reibdami, kumeļi dies,...
Kaisot dziesmas kā tīrumā graudus,
Skaistai dienai pa priekšu var iet.

Šīs dažas dzejoļu vārsmas citēju, lai 
lasītāju ieinteresētu par mūsdienās it kā 
„vecmodīgo”, romantisko dzejnieci Nadīnu 
Liepiņu. Jau ir iznākuši četri dzejoļu krāju-
mi, tiek rakstīta arī proza. Iepazīstiet dzeju 
un jums pavērsies vēl plašāks ceļš uz asto-
to pasaules brīnumu.

Pasākumu kuplināja Ābeļu pagasta 
sieviešu ansamblis „Elēģija”. Jaunā an-
sambļa vadītāja Anita Gavare izteica sirsnī-
gus pateicības vārdus par dvēseliskajiem 
mirkļiem un solīja veikt kompozīciju dzej-
nieces sarakstītajai himnai Ābeļiem.

                      Arnolds Jakubovskis
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Pielikums
Jēkabpils novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Aktīvās nodarbinātības pasākumā – algotie pagaidu sabiedriskie darbi 
iesaistāmo bezdarbnieku saraksts Nr._____

Nr.
p.
k.

Bezdarbnieka 
vārds, 

uzvārds

Personas 
kods

Prioritārie bezdarbnieki (trūcīgās personas)*

aprūpē 3 
un vairāk 
bērni

aprūpē 
ir
bērni

līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt vecu-
ma pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, 
līdz vecumam, kas dod tiesības saņemt ve-
cuma pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, palikuši 5 vai 
mazāk gadi

bāreņi vai bez vecāku 
gādības palikuši bērni 
līdz 24 gadu vecumam

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

* saskaņā ar Jēkabpils novada domes 26.01.2011. saistošo noteikumu Nr. 2. 3. punktu. Atbilstošo atzīmēt ar “√”

Jēkabpils novada algoto sabiedrisko darbu 
koordinators

______________________________   
(amats, v. uzvārds) 

______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)   

2012. gada _____________________

Jēkabpils novada Sociālā dienesta 
atzīmes veica

_____________________________________
(pilns amata nosaukums, v., uzvārds

_____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pilsēta/Pagasts (Vieta) Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Jēkabpils
novads

Ābeļi 9.05. 11.00 Saldes

Dignāja 25.04. 11.00 24.05. 11.00

Dunava
25.04. 12.00 24.05. 12.00 Sudrabkalns

25.04. 13.00 24.05. 13.00 Rītausma

Rubene
13.04. 10.00 14.05. 10.00 Kaldabruņa

13.04. 11.00 14.05. 11.00 Rubene

13.04. 12.30 14.05. 12.30 Slate

Zasa 13.04. 13.30 14.05. 13.30

Leimaņi 19.04. 13.00 Mežgale

19.04. 13.30 16.05. 13.00 Leimaņi

Kalna 19.04. 11.00 16.05. 11.00 Bērzieši

19.04. 12.00 16.05. 12.00 Vidsala

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki 
un vietas  Jēkabpils novadā 2012. gadā

2012. gadā no 26. jūnija līdz 3. jūli-
jam un no 6. līdz 14. augustam tiks rīko-
tas 3. Sergeja Jēgera radošās darbnīcas 
Rehabilitācijas centrā „Dūjas” Jēkabpils 
novada Kalna pagastā. Tiek aicināti bēr-
ni no 8  līdz 14 gadu vecumam, īpaši 
bērni no maznodrošinātām un daudz-
bērnu ģimenēm, kuriem ir dotības mū-
zikā, dejā, tēlotājmākslā vai aktiermeis-
tarībā. 

Informācija par pieteikšanos: 2012.
gada 28. aprīlī plkst. 12:00 Rehabilitā-
cijas centrā „Dūjas”, Jēkabpils novada, 
Kalna pagasta, Kalna Krūkliņos.

Lūgums sagatavot 2 – 3 minūšu 
garu priekšnesumu un bērniem ierasties 
obligāti pieaugušo pavadībā.

Tālr. informācijai 29288220.
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Notikusi Jaunatnes konkursa pirmā kārta
2012. gada 17. martā pl. 11.00 Jē-

kabpils novada ābeļu pagasta pārvaldē 
notika Erudīcijas konkursa Jēkabpils 
novada jauniešiem „Pasaule, kas tevi 
gaida” pirmā darba grupa. 

Tās tēma – ģeogrāfija. Apakštēma – 
ūdens resursi pasaulē. Šo darba grupu 
vadīja ekoloģe, Nīderlandes Karalistes 
vēstniecības projektu vadītāja Ieva Up-
mane, tika demonstrēti videomateriāli par 
ūdens resursiem, konkursa uzdevumu 
loks saistīts ar ūdens tematiku. 

Konkursā piedalījās  14 dalībnieki, tā 
norisi vēroja arī  līdzjutēji.

Visi jaunieši demonstrēja augstu zinā-
šanu līmeni, taču – par rezultātiem spriest 
vēl grūti, jo aizvadīta tikai pirmās kārtas 
klātienes daļa. Līdz 28. marta plkst. 24.00  
visi jaunieši gatavo mājasdarbus, par ku-
riem var iegūt vislielāko punktu skaitu. 

Tāpat – priekšā vēl divas konkursa 
kārtas – ekonomika un politika. Eko-
nomikas darba grupa notiks 21. aprīlī 
plkst. 11.00 Rubenes kultūras namā. 

Ekonomikas darba grupu vadīs Latvi-
jas Hipotēku un Zemes bankas Jēkabpils 
filiāles vadītāja Mārīte Lazdiņa. Darba gru-
pas žūrijā  piedalīsies – Swedbank Jēkab-
pils filiāles uzņēmumu klientu konsultante 
Linda Hauka, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas  projektu speciāliste Gunta Dimitrije-
va, Jēkabpils novada pašvaldības galvenā 
grāmatvede Biruta Vaivode. 

Par atbalstu gan šīs grupas, gan kon-
kursa kopējai norisei izsakām lielu patei-
cību abām banku filiālēm – Hipotēku un 
Zemes bankai, kas piešķir konkursa otro 
balvu – portatīvo datoru, kā arī Swedbank, 
kas piešķirs īpašās balvas. 

Uz konkursa norisi aicinām arī līdzju-
tējus – tā būs iespēja uzzināt daudz jauna! 

 Lielās talkas organizatori 
marta mēnesī uzsāka Latvijas 
mēroga vides kampaņu ar saukli 
„Skaties dziļāk!”. Kampaņas ie-
tvaros tiek rīkots konkurss, kurā 
piedalīsimies arī mēs. Gan Lielās 
Talkas, gan konkursa galvenā 
tēma šogad ir ūdens. Pievēršot 
uzmanību ūdens tēmai, esam to iedalīju-
ši vairākos līmeņos – globālajā, novada 
mēroga un vietēja mēroga. Katrai tēmai 
ir veltīti atsevišķi pasākumi, ko organizē 
novada pašvaldība sadarbībā ar Lielās tal-
kas koordinatoru Jāni Subatiņu un nova-
da biedrībām. Pirmā akcija, veltīta ūdens 
problēmām globālā līmenī, notika 17. 
martā, aprīļa pirmajās dienās norisināsies 
lekcijas par ūdenstilpnēm mūsu dārzos un 
privātmāju teritorijās.  

Konkursa „Skaties dziļāk!” akcija 
Šī, trešā akcija, ir veltīta 

ūdens resursiem novada lī-
menī. Un, tā kā mūsu pašval-
dības garāko robežu – vairāk 
nekā 60 kilometrus – veido 
Daugava, tad novada mēroga 
aktivitāte saistīta tieši ar Dau-
gavu. 

Konkurss „Vārdu Daugava”
Daugava ir apdziedāta gan dzies-

mās, gan dzejā. Īpaši bagāts ir tautas-
dziesmu klāsts par Daugavu. Un katru 
no mums, iespējams, uzrunā kāda īpaša 
tautasdziesma.

Šī konkursa ietvaros aicinām iedzī-
votājus iesūtīt sev tuvākās, skaistākās, 
neparastākās tautasdziesmas par Dau-
gavu.

 Konkursa rezultātā tiks izveidots 60 

tautasdziesmu apkopojums, kas raksturo 
tieši Jēkabpils novada iedzīvotāju attiek-
smi pret šo upi. Tautasdziesmu apkopo-
jums nākotnē izmantojams – 2013. gada 
Novada svētku saturiskās koncepcijas 
izstrādē; novada prezentācijas un infor-
matīvajos materiālos; perspektīvā – zīmju 
izvietošanā gar Daugavas krastu; novada 
administratīvo ēku iekštelpu noformēju-
mam – Daugavas siluets ar tautasdziesmu 
katram tās  kilometram...

Tautasdziesmas aicinām līdz 15. 
maijam  sūtīt uz e-pastu:  ieva.jatniece@
gmail.com  un novads@jekabpilsnovads.
lv ar norādi „Vārdu Daugava”, vai arī pa 
pastu – Jēkabpils novada pašvaldība, 
Rīgas  ielā 150a, Jēkabpils. 

Čaklākajiem iesniedzējiem – balvas 
no Lielās Talkas koordinatora! 
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Skijoringa sezona veiksmīgi noslēgusies!
Aizvadīti seši Latvijas alternatīvās mo-

tosporta asociācijas (LAMA) posmi. Skijo-
ringā no Jēkabpils  novada startēja četras 
ekipāžas. Divām ekipāžām šajā sezonā 
bija tas gods doties uz skijoringa noslē-
guma balli Ogrē un ar lepnumu saņemt 
balvas par paveikto.

Zasas skijoringa pārstāvji Andrejs 
Bite/Artis Ūbelis izcīnīja godalgoto otro 
vietu mazajā tautas klasē (motocikli ar 
125ccm – 200ccm 2 taktu un no 125ccm 
līdz 250ccm 4 taktu dzinējiem, bez ra-
dzēm, ar ielas riepām). Raivis Veļiks/
Indars Mucenieks  izcīnīja otro vietu lie-
lajā tautas klasē (motocikli no 201ccm 2 
taktu un no 270 līdz 650 4 taktu dzinējiem, 
bez radzēm, ar ielas riepām).

Motociklu no 100ccm – 175ccm 2 tak-
tu dzinējiem un no 150ccm līdz 250ccm 
4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez 
radzēm, klasē startēja Kristaps Dundurs 
(Rīga)/Indars Mucenieks, kuri pēc pie-
ciem posmiem ierindojās sestajā vietā.

Motociklu no 180ccm – 500ccm 2 
taktu dzinējiem un no 300ccm – 650ccm 
4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez 
radzēm, klasē piedalījās Raivis Veļiks/
Indars Mucenieks. Tehnisku iemeslu dēļ 
vairāki posmi tika izlaisti. Šajā klasē pir-
mo sezonu divos posmos startēja divas 
ekipāžas no Dignājas – Uģis Želtkovs-
kis/guntis Reliņš un  Mairis grubiņ-
inks/ gints Upenieks.

Krosā ar radzēm solo ju-
nioros pēdējā posmā piedalījās 
Normunds Liepiņš, ierindojoties 
septītajā vietā.

Paldies Jēkabpils novadam, 
MB „Slīterāni” un Aldim Veļikam 
par atbalstu.

Jauku vasaras sezonu Jē-
kabpils motosportistiem un uz 
tikšanos, gaidot raženu ziemu!

 
Indars Mucenieks,

Jēkabpils novada sporta 
organizators

Jau vasara ceļā pie mums
Nemanot ir aizsteidzies Zasas kultūras 

nama amatierkolektīvu aktīvākais radošās 
darbošanās laiks – aizgājušā rudeņa un 
skarbās ziemas vakari.

Veiksmīga piedalīšanās skatēs – kon-
kursos ir sniegusi gandarījumu par pada-
rīto darbu gan kolektīvu galībniekiem, gan 
to vadītājiem. Liels paldies sieviešu vokālā 
ansambļa vadītājai Ivetai Bērziņai par dar-
bu, ko ieguldīja, gatavojot ansambli skatei, 
kurš ieguva pirmās pakāpes diplomu. Ama-
tierteātris (režisors Inārs Baltmanis) rudenī 
piedalījās starpnovadu skatē, kā rezultātā 
bija iespēja piedalīties Latvijas amatierteāt-
ru Gada izrāde – 2011 Zemgales reģiona 
skatē Daugavpilī.

Jauniešu deju kolektīvs „Solis” (vadī-
tāja Daiga Ģeidāne) ļoti nopietni gatavojas 
skatei, kura notiks aprīlī.

  Drīz cīruļdziesmas dziedātājus, dejo-
tājus un teātra spēlētājus aicinās pavasara 
lauku darbos, tāpēc sirsnīgi pavasarīga tik-
šanās ar skatītājiem notiks 28. aprīlī, kurā 
dalību ņems arī kultūras nama amatierteāt-
ris ar Monikas Zīles komēdijas iestudējumu 
„Sunīts un viņa kauliņš”.

„Šī luga mani piesaistīja ar netradicio-

nāliem sižeta pavērsieniem un raito, as-
prātīgo, humorā dzirkstošo valodu. Lugas 
notikumu risinājumi var rosināt dažu ska-
tītāju tos pielietot personīgajā praksē”, teic 
izrādes režisors Inārs Baltmanis.

Iepriecina tas, ka blakus kolektīva  pie-
redzējušiem aktieriem Dacei Strikai, Gun-
tim Porietim, Ivaram Zvaniņam, Jānim Dim-
perānam ar pilnu atdevi iekļaujas jaunieši. 
Jau trešo sezonu ar patiesu, aktierisku 
veiksmi sevi apliecina Una Kukle. Veksmīgi 
kolektīvā iekļaujas Egija Strika, Aiga Miku-
šāne, Inga Gudberga.

Apsveicama ir Zasas v-skolas 11. kla-
ses audzēkņu – Mārtiņa Leitieša un Jāņa 
Daudzvārda piedalīšanās izrādes tapšanā.

Viņi savu brīvo laiku prot saplānot tā, 
lai mēģinājumi netraucētu mācību darbam. 
„Viņu augstā pienākumu apziņa un centība 
mūs iepriecina”, saka kolektīva dalībnieki.

Sufliera pienākumus, kā vienmēr, veic 
Ilzīte Poriete.

Uz tikšanos Zasas kultūras namā 28. 
aprīlī plkst. 19.00.

Anita Ķikute,
Zasas kultūras nama vadītāja 

Jaunākās grāmatas 
Liepu bibliotēkā

ORIģINāLLITERATŪRA: 
Bauere I. Ādama gredzens (Lata romāns) 
Auziņš A. Kur atrodas Nekuriene? 
Kalve g. Līnis. Likteņstāsts 
Driķe I. Dienu ritējums (dzeja) 
Krūmiņa I., Degums A. Rabarberu vīns 
(dzeja) 
Strubergs  p. Tuvie Austrumi (ceļojumi) 
400 veselības augi Latvijā 
Sausiņa I. Dekoratīvi auduma ziedi

TULKOTā LITERATŪRA: 
Šarma R. S. Mūks, kurš pārdeva savu 
Ferrari 
Frenča N. Zaudēt tevi 
Volkovs a. Dzīves paradoksi 
Romanova O. Aptieciņa tavā virtuvē 
(ārstējamies ar etiķi, sodu un sāli) 
Izšūšana ar zīda lentītēm 
Koreckis D. Vēl viens spiegs. Roken-
rols Kremļa dzīlēs 4

Lai uzzinātu ko vairāk par šīm un 
citām jaunākajām grāmatām, 

apmeklējiet bibliotēku! 
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Zasā notikusi starpnovadu  vokālo  ansambļu skate
Marta viducī Zasas kultūras namā 

notika Jēkabpils pilsētas un piecu ap-
kārtējo novadu vokālo ansambļu skate – 
koncerts, kurā piedalījās 22 ansambļi, kas 
pārstāvēja visas šīs  teritorijas. 

No mūsu novada skatē piedalījās  
kopumā septiņi kolektīvi – pieci sieviešu 
vokālie ansambļi: Kalna pagasta kultūras 
nama ansamblis (vadītāja Laine Zeile, 
koncertmeistare Anita Cinkmane), Ābeļu 
Tautas nama „Elēģija” (vadītāja Anita Ga-
vare), Rubenes kultūras nama „Kantilēna” 
(vadītāja Sandra Radiņa), Zasas kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis (vadī-
tāja Iveta Bērziņa) un Dunavas kultūras 
nama „Variācija” (vadītāja Laine Zeile). 
Kā arī Ābeļu Tautas nama vīru ansamblis 
„Pieci +” (vadītājs Romāns Kielbickis) un 
Rubenes kultūras nama jauktais ansamb-
lis „Āre” (vadītāja Sandra Radiņa).

Jēkabpils novada pašvaldības izglī-
tības un kultūras pārvaldes speciāliste 
kultūras un interešu izglītības jautājumos 
Ludmila Bērziņa stāsta, ka  šāda ansam-
bļu sadziedāšanās un skates tradīcija pa-
stāv jau kopš 1992. gada, tātad – šogad 
svinama desmitgade: 

„Kolektīvi sabrauc kopā uz brīvprā-
tības principa – šāds koncerts dod kopā 
būšanas prieku, kad līdzīgi domājoši cil-
vēki, kuri savā brīvajā laikā dzied kādā 
vokālajā ansamblī, var reizi gadā satikties, 
lai palūkotos uz citu veikumu, kā arī pa-
rādītu savējo. Protams, var sacensties arī  
skanīgumā, un šogad četrpadsmit kolek-
tīvi katrs divas sava repertuāra dziesmas 
piedāvāja izvērtēšanai pirmās kārtas ska-
tē. Sniegumu vērtēja žūrija, kurā darbo-
jās Skaidrīte Pugača, Leone Pauniņa un 
Mārīte Skudra. Šogad bija vērojama liela 
atsaucība no Jēkabpils un novadu kolek-
tīvu puses, jo faktiski koncertā – skatē bija 
pārstāvēts viss vokālo ansambļu spektrs: 
jauktie, sieviešu, vīru un senioru kolektīvi” .

Rubenes jauktais ansamblis „āre”.

Zasas sieviešu vokālais ansamblis.

Vokālais ansamblis „Variācija”.

ābeļu vīri.
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Atmiņu sietā
23. martā Rubenes kultūras namā no-

tika Jēkabpils novada politiski represēto 
atceres pasākums. Kā katru gadu, pavasa-
rī uz  pasākumu bija aicināti represētie ie-
dzīvotāji no septiņiem novada pagastiem. 
Nu jau trešo reizi kopā, kopš dzīvojam 
novadā. Ar muzikālu dzejas kompozīciju 
pasākumu atklāja Rubenes pamatskolas 
skolēni, piemiņas suvenīrus pasniedza un 
pateicības vārdus par ierašanos uz pasā-
kumu teica Jēkabpils novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Edvīns Meņķis.

Atmiņu kamolīti ritināt palīdzēja mūsu 
jaunā paaudze – novada skolu skolēni un 
jaunieši. Skolēni bija viesojušies daudzās 
mājās, lai uzklausītu atmiņas par to laiku, 
kad uz Sibīriju izsūtījumā izveda ģimenes 
no Latvijas uz ieslodzījuma un nometi-
nājuma vietām. Un viņu vaina bija tā, ka 
viņi dzīvoja, strādāja, iekopa savas sētas, 
audzināja bērnus, izkopa tautas tradīcijas 
savā zemē. Latvijā.

Ievadā jaunieši pastāstīja par sava 
pagasta represētajiem kopumā, bet  stās-
tījums bija sagatavots par kādu cilvēku 
vai ģimeni plašāk. Ābeļu pamatskolas 
puiši bija sagatavojuši stāstījumu un mu-
zikālu sveicienu par Kalvišķu ģimeni. Du-
navas pamatskolas skolēni rādīja bildes 
un stāstīja par Ritu Klaucāni un viņas 
ģimeni. Dignājas jaunieši stāstīja un rādī-
ja par Dignājiešiem Sibīrijā un par tiem, 
kuri dzīvo šodien Dignājā. Bērzgala pa-
matskolas skolēniem bija divu pagastu 
vēstures liecības. Sirsnīgu stāstījumu ar 
foto un vēstures dokumentiem bija sa-
gatavojusi mazmeita Gita Pērkone – par 
vecmāmiņas Ritas Vabules-Lazdiņas dzī-

vi no 1949. gada Omskas apgabala Pet-
rovkā līdz mūsdienām Jēkabpils novada 
Kalna pagasta „Vagulānos”, kur viņa dzī-
vo arī šodien. Par Veltu Minķeviču-Vilcāni 
stāstījums un foto attēli no dzīves Sibīrijā 
Omskas apgabala Nazivajevskas rajonā 
līdz mūsdienām Jēkabpils novada Leima-
ņos un priecīgiem mirkļiem ģimenē. Zasas 
vidusskolas novadpētniekiem – stāstījums 
par Imantu Dimparānu (aizgājis aizsau-
lē), jo, kā  jaunieši uzsvēra, viņš bija liels 
novadpētnieku pulciņa draugs, dalījies 
atmiņās par Sibīrijas laiku un  nodevis no-
vadpētniekiem sadzīves priekšmetus, ko 
atvedis mājās no izsūtījuma vietas. Rube-
ņu jaunieši bija sagatavojuši stāstījumus 
par Valiju Daudzvārdi, Veroniku Vībāni un 
Martu Baltmani. Sirsnīgu un patiesu stāstī-
jumu bija sagatavojusi Madara Pudāne par 

savu kaimiņu tanti Martu Baltmani. Mazliet 
no tā…. bērzi šalko tik klusi, kā toreiz, 
kad no mājām bij jāaiziet man. Jo mans 
bērnības rīts nesa sāpi sev līdz, kas caur 
gadiem dvēselē smeldz…. ar šiem vār-
diem sākās stāstījums par Martas tanti.

Paldies skolu jauniešiem, kas saga-
tavoja un deva ieskatu tālajās pagājušā 
gadsimta vēstures lappusēs. Paldies sko-
lotājiem un visiem, kas līdzdarbojās, ritinot 
atmiņu kamolīti. 

Noslēgumā tika demonstrēta Dzintras 
Gekas dokumentāla filma „Sveiciens no 
Sibīrijas”.

Muzikālu sveicienu bija atveduši Dig-
nājas dziedošo vīru kopa „Sprīdīši”.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

Lai aktivizētu Jēkabpils novada ies-
tādes, uzņēmējus, sabiedriskās organi-
zācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un 
būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, kul-
tūras, izglītības, sporta, tūrisma, sabied-
risko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes pa-
augstināšanā,  arī 2012. gadā ir nolemts 
rīkot Jēkabpils novadā skati „Jēkabpils 
novada sakoptākais pagasts 2012”.

Skate tiks rīkota divās kārtās.

Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, cie-
matu, sētu un saimniecību, iestāžu, uz-
ņēmumu noteikšana pagastā”, ko vērtē 
pagasta pārvaldnieka izveidota komisija 
tā vadībā, un izvirza novada skatei pre-
tendentus, kā arī  izveido maršrutu, kurš 

Gatavosimies skatei
„Jēkabpils novada sakoptākais pagasts 2012” 

atbilst skates nolikuma kritērijiem.
Pirmās kārtas norise notiks laikā 

no 2012. gada 26. jūnija līdz 2012. gada 
2. jūlijam.

Skates otrā kārta notiek no 2012.
gada 3. jūlija līdz 2012. gada 16. jūlijam 
saskaņā ar izpilddirektora sastādītu 
grafiku un kārtību.

1. Vērtēšanas komisijas sastāvs:  
Edvīns Meņķis Domes priekšsēdētājs
Jānis Subatiņš Izpilddirektors
Dzidra Nartiša Teritoriālās plānošanas speciāliste
Anita Putka Lauksaimniecības konsultāciju centra pārstāve
Aivars Vanags Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Uldis Auzāns Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētājs
Pārstāvis no kaimiņu novadiem
Novada lauksaimniecības konsultants

Anda Svarāne biedrības „Sēļu pūrs” pārstāve
  Komisijas priekšsēdētājs – Edvīns Meņķis.  
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Projektu jaunumi pašvaldībā

Skates komisijas darbā var piedalīties 
pagastu pārvalžu vadītāji.

Vērtēšana notiks  sekojošās nomi-
nācijās:

1. sakoptākais pagasts – 1 nominācija;
2. sakoptākā izglītības un  kultūras 

iestāde – 3 līdz 5 nominācijas;
3. labākā pagasta pārvalde komunālo 

pakalpojumu sniegšanā un teritorijas uz-
turēšanā – 1 nominācija;

4. sakoptākā novada daudzdzīvokļu 
māja – 3 līdz 4 nominācijas;

5. sakoptākās novada individuālās 
ēkas ciematā –  līdz 7 nominācijas;

6. sakoptākās viensētas novadā – līdz 
7 nominācijas;

7. uzņēmējdarbības labākie piemēri – 
līdz 5 nominācijas;

8. sabiedrisko organizāciju vai inicia-
tīvu grupu veikums – pēc komisijas ieska-
tiem;

9. labākie tūrisma apskates objekti – 
pēc komisijas ieskatiem;

10. biedrības „Sēļu pūrs”  balva „Sē-
liskākā sēta”.

 Vērtēšanas kritēriji:
1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu pa-

veiktais – progress katrā nominācijā;
2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot 

vērā valsts un pašvaldības atbalsta pro-
porciju, ieguldīto līdzekļu un darba kvalitā-
tē, un ilgtspējību;

3. estētiskums, vides un ainavas sa-
glabāšana, radošums;

4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, dar-
binieku un īpašnieku pašu ieguldījums;

5. inovācijas un investīcijas  (pašu 
piesaistītie papildus finanšu līdzekļi).

Komisijas lēmums tiek protokolēts, 
kura izpildi nodrošina novada pašvaldības 
izpilddirektors.

Komisija veicina un atbalsta preten-
dentu piedalīšanos reģiona un valsts mē-
roga konkursos.

 Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiek novada pasākumā „Saimnieku un 
saimnieču diena” Dignājas pagastā 2012.
gada 28. jūlijā.

Novada pašvaldības izpilddirektoram 
jānodrošina novada labāko pagastu pie-
mēru popularizēšana un pagastu pārval-
žu vadītāju un darbinieku iepazīstināšana 
ar citu novadu sasniegumiem sakoptības 
jomā.

Skolās mācību stundās pielieto 
jaunās tehnoloģijas

ESF līdzfinansētā projekta „Izglītī-
bas iestāžu informatizācija”, vienošanās 
Nr. 2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/
VIAA/556 īstenošana virzās uz priekšu. 
Jau sasniegti jūtami rezultāti. 2011. gada 
nogalē Dignājas, Rubeņu, Bērzgala pa-
matskolu un Zasas vidusskolas pārstāvji 
bija aicināti uz instruktāžu par multime-
diju tehnikas lietošanu, bet šā gada feb-
ruārī multimediju aprīkojuma komplekti 
visām mūsu novada skolām ir piegādāti. 
Bērzgala pamatskola ir viena no skolām, 
kura jau ir saņēmusi multimediju kom-
plektu un portatīvo datoru. Bērzgala pa-
matskolas direktore stāsta: „Jauniegūtā 
tehnika ir jau izmantota angļu valodas, 
fizikas, matemātikas un klases stundās. 
Esam apmierināti, ka arī mūsu skolas 
skolēni un skolotāji var strādāt, izman-
tojot interaktīvo tāfeli. Ceram, ka mācību 
priekšmetu stundas pie interaktīvās tāfe-
les palīdzēs skolēniem labāk izprast un 
apgūt mācību vielu. Esam novērojuši, ka 
skolēniem viss jaunais interesē. Savā un 
skolotāju vārdā pateicos bijušajai Leima-
ņu pagasta padomei par ierosinājumu 
piedalīties projektā un skolotājai Arnitai 
Porei par projekta iesnieguma izstrādi.” 
Nākošā aktivitāte ir stacionāro datoru 
piegāde. 2012. gada martā tika apstipri-
nāti grozījumi projekta budžetā. Projekta 
kopējais budžets Ls 39649,98, ERAF/KF 
finansējums 100% apjomā. 

            

Dignājas, Dunavas, ābeļu 
pamatskolu skolotāji piedalās 

projekta sanāksmē Spānijā

2012. gadā no 29. februāra līdz 4. 
martam Spānijas pilsētā Murcijā pulcējās 
visi partneri no sešām valstīm – Spāni-
jas, Turcijas, Lietuvas, Itālijas, Polijas un 
Latvijas, lai piedalītos Comenius projekta 
„Eiropean chamber Music” starptautiskajā 
sanāksmē. Šī bija otrā tikšanās reize, pir-
mā notika Itālijas pilsētā Foligno. No Latvi-
jas uz Spāniju devās mūzikas skolotājas 
no Dignājas, Ābeļu un Dunavas pamat-
skolām Aīda Bikauniece, Guna Auzāne, 
Iveta Bērziņa un projekta koordinatore. 
Sanāksmes mērķis bija pārrunāt par pa-
veikto darbu, sasniegtajiem rezultātiem un 
turpmāko darbu plānošana. Katras valsts 
koordinators informēja pārējos par pasā-
kumiem skolās, partnervalstu mūzikas 
apguvi, tika pieņemti lēmumi par turpmā-
kajiem kopīgiem pasākumiem. Nākošā 
projekta sanāksme notiks maijā Polijas 
pilsētā Lodzā. Sanāksmes laikā tika ap-
stiprināts projekta simbols – jauks sunītis. 
Nolēma, ka katra no valstīm diskā ierak-
stīs vienu savas valsts dziesmu un vienu 
vai divas sadarbības valsts dziesmas. Dig-
nājas skola izvēlējās spāņu un lietuviešu 
dziesmas.

Sanāksmes darba kārtībā bija iekļau-
ta San Buenaventura skolas apskate, ie-
pazīšanās ar skolēnu zīmējumu izstādi, 
tikšanās ar skolēniem, skolotājiem, admi-
nistrāciju. Bija organizēta tikšanās ar Mur-
cijas pilsētas mēru, iepazīšanās ar Mur-
cijas un Cartagenas pilsētām, La Manga 

del Mar Menor pludmali Vidusjūras kras-
tā. Klausījāmies skolēnu kora, kuru vada 
projekta koordinators skolotājs Manolo 
Canteras, koncertu. Pēc tam notika fol-
kloras kopas koncerts, kur varējām baudīt 
kolorīto spāņu tautas mūziku un iepazīt 
spāņu tautas mūzikas instrumentu spēli. 
Iepazinām spāņu ēšanas paradumus un 
nacionālos ēdienus.

Novērtējot vizītes nozīmi mūsu turp-
mākajā darbā, varam teikt, ka tā ir devusi 
jaunu pieredzi, emocijas, zināšanas par 
Spāniju un tās cilvēkiem, svešvalodas 
prasmju pielietošanu. Īpašu pozitīvu emo-
ciju lādiņu deva vakars, kad skolotāji no 
Itālijas demonstrēja mūsu tautasdziesmu 
dziedāšanu latviešu valodā. Iegūto bagā-
žu tālāk nodosim mūsu skolēniem. Kopš 
projekta uzsākšanas Dignājas, Ābeļu un 
Dunavas pamatskolās ir organizēti vairāki 
pasākumi, kuros skolēni meklēja materiā-
lus par partneru valstīm, gatavoja prezen-
tācijas, vairākās prezentācijās tika pielieto-
ta angļu valoda, skanēja arī poļu valoda. 
Katrā skolā ir iekārtots Comenius projekta 
stūrītis, kurā apkopoti materiāli par partne-
ru valstīm, projektu. 2013. gada septembrī 
projekta sanāksme notiks Dignājā. 

Informāciju apkopoja projekta 
koordinatore gunta Dimitrijeva
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Tiek īstenots projekts 
„Vides izglītības attīstība Dunavas daudzfunkcionālajā centrā”

Projekta „Informācijas 
stendu izveide un uzstādīšana 
publiskās infrastruktūras uzla-
bošanā Jēkabpils novada pašvaldībā” 
Nr. 11-05-LL13-L413201-000001 mērķis 
ir nodrošināt iedzīvotājus un viesus ar in-
formatīviem materiāliem kultūrvēsturiskās 
vietās, uzstādot 12 stendus ar informāciju 
par šīm teritorijai nozīmīgām vietām. Sten-
dus paredzēts uzstādīt: 

Kalna pagastā vēsturiskās ēkas „Dok-
torāts” teritorijā netālu no šosejas Birži-
Bebrene, – 1 gab.;

Zasas pagastā nozīmīga objekta pa-
gasta centrā „Zasas parks” ar informāciju 
par Zasas parku un Zasas muižas kom-
pleksu, to vēsturi, piedāvātām iespējām 
mūsdienās – kopā – 2 gab.;

Dunavas pagastā – pagasta centrā, 
pie plostnieku piemiņas akmens Dauga-
vas malā, Tadenavā, kopā – 3 gab.;

Rubeņu pagastā – Rubenes parkā un 
Rubeņu ciema vēsturiskajā centrā un pie 
bijušās Kaldabruņas skolas – kopā 3 gab.;

Dignājas pagastā Dignājas pamat-
skolas teritorijā netālu no ceļa Jēkabpils- 
Dunava – 1 gab.;

Jēkabpils novada Dunavas pagastā 
ar LEADER programmas „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros tiek rea-
lizēts projekts „Vides izglītības attīstība 
Dunavas daudzfunkcionālajā centrā” Nr. 
11-05-LL13-L413203-000002. Kopējais 
plānotais budžets 3995,00 Ls, tai skaitā at-
tiecināmās izmaksas – Ls 3275,20, no šīs 
summas Ls 2947,68 veido ELFLA piešķir-
tais finansējums, Ls 1047,32 – pašvaldības 
līdzfinansējums.

 Projekta īstenošanas rezultātā ir iz-
veidots un aprīkots vides interpretācijas 
centrs. Tas atrodas Dunavas daudzfunk-
cionālajā centrā, kurā zem viena jumta ir 
Dunavas pamatskola, kultūras nams, sa-
biedrisks resursu centrs, sporta zāle, spor-
ta laukums, bibliotēka. Ir pilnveidojusies 
šīs ēkas pieejamība dažādām sabiedrības 
grupām. Centrs sekmēs sabiedrības izglī-
tošanu par vidi, sniegs viegli uztveramas 
zināšanas un prasmes. Tas nodrošinās 
sabiedrības izpratni par dabu, sniegs in-
formāciju par kultūrvēsturiskajiem objek-
tiem Dunavas pagasta teritorijā, iespējām 
aktīvai atpūtai, nakšņošanai telpās un ārā. 

Lai aprīkotu un labiekārtotu telpu – 
vides interpretācijas centru, par projekta 
līdzekļiem ir iegādāts mēbeļu komplekts 
(biroja galdi, krēsli, datorgalds, dator-

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

krēsls, skapis, stendi), žalūzijas logam, kā 
arī IT komplekts, kurā ietilpst datorkom-
plekts ar programmatūru, videoprojektors 
un ekrāns. Lai nodrošinātu nakšņošanu 
20 cilvēkiem, iegādātas 20 saliekamās 
gultas, nakšņošanai ārā – 5 tūrisma in-
ventāra komplekti, kuros ietilpst četrvie-
tīga telts, paklājs. Vietējo dabas resursu 
izpētei un iepazīšanai, dabas vērošanai 
iespēja izmantot binokļus. Saliekamās gul-

tas piegādāja SIA „DK INVEST”, mēbeles, 
tūrisma inventāru un IT komplektu – SIA 
„Palisandrs”. 

Projekta īstenošana nodrošinās vides 
aizsardzības aktivitāšu veicināšanu un 
dabas pieejamību, popularizēs un attīstīs 
ekotūrismu, kā arī dos iespēju organizēt 
vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.

A. Liopa, 
projekta koordinatore

Ābeļu pagastā Ābeļu pamatskolas 
teritorijā, kur atrodas jaunā estrāde, spor-
ta zāle un sporta laukums, par vērtībām 
Ābeļu pagastā un iekļaujot informāciju par 
Kaupres pilskalnu – 1 gab.;

Leimaņu pagastā Leimaņu tautas 
nama teritorijā, kur atrodas Latvju zīmju 
parks – 1 gab.

Materiālu vākšana un apkopošana, kā 
arī atlase tika uzsākta 2011. gada nogalē. 
Šajā apjomīgajā darbā iesaistīti bibliote-
kāri, kultūras darbinieki un citi speciālisti. 
Ir sagatavota stendu elektroniskā versija, 
notiek pēdējie labojumi un tad stendi tiks 
izgatavoti un uzstādīti plānotajās vietās. 
Projekta kopējais budžets Ls 2 891.40, tai 
skaitā ELFLA līdzfinansējums Ls 2 133.00, 
pašvaldības līdzfinansējums Ls 237.00. 
Paldies tiem darbiniekiem, kuri savlaicīgi 
iesniedza informāciju un aktīvi līdzdarbo-
jās stendu izveidē. 

g. Dimitrijeva,  
Projekta koordinatore  

Turpinās projekta „Sporta 
centra izveide un labiekārtoša-
na ābeļu pagastā iedzīvotāju 
veselības nostiprināšanai” Nr. 
11-05-LL13-L413204-000003. Tā 
mērķis ir izveidot un labiekārtot 
sporta centru, kas atrodas jau-
najā sporta zālē Ābeļu pagastā 
Projekta koordinators, Ābeļu pa-
gasta pārvaldes vadītājs R. Jau-
dzems stāsta: „Projektā plānotās 
aktivitātes ir gandrīz paveiktas.” 
Ir iegādāti un uzstādīti sporta ap-
rīkojuma un mēbeļu komplekti. 
Atlikuši nelieli iekārtu regulēša-
nas darbi” Projekta attiecināmās 
izmaksas Ls 5484,90, tai skai-
tā publiskais finansējums ir Ls 
4936,41, pašvaldības līdzfinansē-
jums Ls 669.16.
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Aktivitātes projekta  „Jēkabpils no-
vada biedrību kapacitātes paaugstinā-
šana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”” 
ietvaros. 

 Projekta norise ir uzsākta jau janvāra 
mēnesī, un tā ietvaros notikušas gan IT 
apmācības Dunavas pagastā un Zasas 
pagasta Liepu ciematā, gan praktiskās 
nodarbības pērlīšu rotu izgatavošanā, gan 
psiholoģiskā atbalsta grupas, gan arī dis-
kusijas un teorētiskās nodarbības. 

Šajā un nākamajā nedēļā aicinām 
apmeklēt vairākas saistošas nodarbī-
bas.

Trešdien, 28. martā plkst. 13.00 
Dunavas pagastā, biedrības „Dzīves pras-
mes” telpās „Kastaņi 13” – praktiskā no-
darbība „Pašgatavotas ziepes – savam 
priekam un pavasarīgām dāvanām.”  

Aprīļa sākumā ar lekciju ciklu „Ma-
zās ūdenstilpnes un dekoratīvās arhi-
tektūras formas dārzā un pagalmā” vie-
sosies Latvijas Dārzu biedrības valdes 
priekšsēdētāja Inita Šteinberga. Būs 
gan uzskates materiāli, gan ļoti prak-
tiski padomi, kā ar iespējami mazākiem 
līdzekļiem izveidot skaistu un ērti kop-
jamu ūdenstilpni. Lekcijas notiks:

3. aprīlī plkst. 10.00 – Rubenes pa-
gastā Kaldabruņas skolā;

4. aprīlī plkst. 13.00  – Zasas pagas-
ta Liepu bibliotēkā;

5. aprīlī plkst. 10.00 – Kalna pagas-
ta Doktorātā. 

3. aprīlī, tūlīt pēc dārza lekcijas 
noslēguma – plkst. 14.00 aicinām uz 
Rubenes pamatskolas skolotājas, no-
vadpētnieces un audējas Anitas Vērdi-
ņas stāstījumu par Kaldabruņas Māras 
jostu. Būs apskatāma  šīs jostas autentis-
kā kopija, kuru marta mēnesī izgatavojusi 
pati Anita. Jostas detaļu – pērlīšu vēruma 
– izgatavošanā līdzdarbojās  Iluta Kozlov-
ska, kura arī piedalīsies šai prezentācijā. 
Aicinām visus senatnes, skaistuma un no-
vadpētniecības mīļotājus! 

11. aprīlī plkst. 10.00 Zasas pagas-
tā, biedrības „Noskaņa” telpās viesosies 
Dzintra Vanaga ar lekciju „Veselība un dzī-
vesprieks”.  

17. aprīlī plkst. 10.00 Kaldabruņas 
skolā – praktiskā nodarbība kopā ar Ru-
benes pagasta „Gardēžu kluba” dāmām  
„Vitamīnu ēdieni pavasarī”. Pēc vitamīnu 
ēdieniem, pl. 12 30, domāsim par vitamī-
niem dvēselei, tiekoties ar psiholoģi Elitu 
Keišu. 

18. aprīlī plkst. 10.00 uz sarunām 
par psiholoģiju aicinām Zasas pagastā, 
biedrības „Noskaņa” telpās; plkst. 13.00 
– Dunavā, biedrības „Dzīves prasme” 
telpās. Pārrunas vadīs Elita Keiša. 

Aktivitātes projekta  „Pasniedz roku!” ietvaros

20. aprīlī plkst. 10.00 – Kaldabruņas 
skolā Dzintra Vanagas lekcija – praktiskā 
nodarbība „Konfliktu risināšanas māksla”  

 Projektu īsteno biedrība „Ūdens-

zīmes” sadarbībā ar biedrībām „Dzīves 
prasmes”, „Cerību logi” un nodibinājumu 
„Mārtiņa Fonds”. Ar līdzfinansējumu  šai 
projektā piedalās Jēkabpils novada paš-
valdība. 

92% no Projekta finansē Eiropas Sa-
vienība ar Eiropas Sociālā fonda starp-
niecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts 
Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integ-
rācijas fondu. 
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Būtiski paplašinātas valsts atbalsta 
iespējas lauksaimniekiem un pakalpo-
jumu nozares uzņēmumiem Hipotēku 
bankā

No 28. marta, jaunas valsts atbalsta 
iespējas pieejamas lauksaimniecības 
produktu ražotājiem – turpmāk arī lauk-
saimnieki varēs saņemt aizdevumus 
līdz 2 miljoniem latu investīciju vajadzī-
bām Hipotēku bankas MVU izaugsmes 
programmas ietvaros.

Iekļaujot programmā lauksaimnie-
cības produktu primāro ražošanu kā at-
balstāmo nozari, tiek paplašināts atbalsta 
saņēmēju loks. Gan lauksaimniecības pro-
duktu ražotājiem, gan lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
būs pieejams finansējums investīcijām – 
tehnikas un iekārtu iegādei, ēku remon-
tam, kā arī būvniecībai ražošanas vajadzī-
bām. Apgrozāmos līdzekļus šīs program-
mas ietvaros lauksaimnieki var saņemt 
vaislas un ražošanas mājlopu iegādei.

Jaunās iespējas paredz grozījumi Mi-
nistru kabineta noteikumos par aizdevu-

Informācija lauksaimniekiem
miem sīko (mikro), mazo un vidējo komer-
santu un lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstības veicinā-
šanai.

Izmaiņas programmā paredz papla-
šinātas iespējas arī pakalpojumu nozares 
uzņēmumiem – tagad aizdevumi līdz 30 
tūkstošiem latu būs pieejami arī pakal-
pojumu nozares uzņēmējiem, kuri atbilst 
„mazā” uzņēmuma statusam (līdz 49 dar-
biniekiem, gada apgrozījums un bilances 
kopsumma nepārsniedz 10 miljonus eiro). 
Līdz šim programmas ietvaros aizdevu-
mus pakalpojumu nozarē varēja saņemt 
„mikro” uzņēmumi (līdz 9 darbiniekiem, 
gada apgrozījums un bilances kopsum-
mas nepārsniedz 2 miljonus eiro).

Hipotēku bankas MVU izaugsmes 
aizdevumu programma sākta 2010. gadā. 
Plānotais programmas kopējais apjoms ir 
70 milj. latu, šobrīd atbalstu saņēmuši 450 
projekti. Gandrīz puse no atbalsta saņēmē-
jiem ir apstrādes rūpniecības uzņēmumi, 
to vidū populārākās nozares ir kokapstā-
de (20,1%), pārtikas un dzērienu ražošana 

(9,2%) un mežsaimniecība (8,7%), katrs 
sestais atbalsta saņēmējs ir tirdzniecības 
uzņēmums. Programmas īstenošanai pie-
saistīti Eiropas Investīcijas bankas līdzekļi, 
kā arī Eiropas Investīciju fonda garantijas.

Hipotēku bankas prioritāte ir atbalsts 
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un 
ekonomiskās aktivitātes veicināšana visos 
Latvijas reģionos. Hipotēku banka piedā-
vā kreditēšanas valsts atbalsta mērķprog-
rammas dažādām uzņēmēju vajadzībām: 
aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, 
aizdevumus apgrozāmo līdzekļu papildi-
nāšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsāk-
šanai.

Plašāka informācija par valsts atbalsta 
programmām pieejama Hipotēku bankas 
mājas lapā www.hipo.lv, kā arī apmeklējot 
Hipotēku bankas Jēkabpils filiāli, Brīvības 
iela 116, Jēkabpilī vai pa tālruni 65231135, 
65233722, bezmaksas informatīvais tālru-
nis 80000100.  

Kontaktpersona  Edgars Mekšs 
Mob. t. 26414128

Ir iestājies pavasaris, straujiem soļiem 
tuvojas vasara un arī lielākie novada pa-
sākumi nav aiz kalniem. Maija otrajā pusē 
notiks III Jēkabpils novada svētki ar ieska-
ņas pasākumiem, Lielo svētku dienu un 
noslēguma pasākumu.

Svētku ieskaņas pasākumi notiks 17. 
maijā Kalna pagastā, 18. maijā Leimaņu 
pagastā. Svētku Lielā diena – 19. maijā ar 
atklāšanu, tirgu un citām aktivitātēm Zasā, 
svētku noslēguma pasākums ar koncertu, 
īstu retro zaļumballi un  diskoballi Rube-
ņos. Svētku laikā varēsim tikties ar dzej-

Sudrabota upe tek, 
Gar zaļo novadiņu

Jēkabpils novada svētki 2012

niekiem, dziesminiekiem, baudīsim tautas 
mūziku, bērniem būs saistoši pasākumi 
ar dzīvniekiem, baudīsim arī profesionālo 
mākslu, kā arī novada tautas deju kolektī-
vu un novada kora „Putni” sniegumu.

Noslēgumā novadnieka Raiņa dzim-
tenē Tadenavā – muzeju nakts. Pasākums 
tiešām notiks naktī.

Aicinu novada iedzīvotājus būt aktī-
viem, iespēju robežās apmeklēt svētku 
pasākumus. 

Svētkus rīko Jēkabpils novada paš-
valdība, atbalsta Latvijas Kultūras Ministri-

ja, Zemgales plānošanas reģions.
Novada svētku programma nā-

košajā Jēkabpils novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „ļaudis un dar-
bi”, novada mājas lapā,  novada svētku 
afišās.

Mājražotājus, uzņēmējus, amatnie-
kus un zemniekus aicinām piedalīties 
tirgū Zasā, 19. maijā. Pieteikties Zasas 
kultūras namā: m. t. 20371520 (Anita).

Inta Tomāne

Vēzis – ROMEO. Vēzis – Romeo – ro-
mantisks, ievainojams, patiess un bezgalīgi 
tic mūžīgai mīlestībai un tiecas pēc tās ar visu 
savu sirdi. Neskatoties uz rakstura maigumu 
un biklumu, Vēzis sevi var aizstāvēt. Viņš mīl 
klusumu, vientulību un mieru. Viņam ir no-
sliece uz ilgām un dziļām pārdomām, bet 
tomēr viņš nepalaidīs garām iespēju pabūt 
labā kompānijā un no sirds izpriecāties. Aiz 
pārlieku jūtīguma Vēzis – Romeo vairakkārt 
nokļūst traģiskās situācijās, vienu pēc otra 
veicot nepārdomātus gājienus.

Lauva – KARLSONS. Lauva – zodiaka 

Literārais horoskops
zīme, kura piesātināta ar optimismu, dzīves 
mīlestību un draudzību. Viņš iekaro sirdis, 
kolekcionē patiesus smaidus un apēstas 
tortes, nekad nebēdājas, vienmēr izstaro 
dzīvesprieku un mīlestību. Viņš ir labs masu 
pasākumu organizators. Lauvas radīti jautrī-
bai, viņi vienkārši neprot skumt un bēdāties 
ilgāk par 5 minūtēm. Karlsons – īsts Lauva: 
mēreni audzināts, apburs jebkuru radījumu, 
vienmēr pašā spēka plaukumā. Viņš ir sajūs-
mā par sevi un katru nodzīvoto dienu. Mums 
ir jāpateicas Lauvām – viņi no visa spēka 
cenšas arī apkārtējos uzlādēt ar pozitīvām 
emocijām, un tas viņiem arī izdodas.

Jaunava – ANNA KAREŅINA. Kas to 
būtu domājis, ka maiguma pārpilnā jaunava 
spējīga uz tik cietsirdīgām darbībām, kuras 
nosoda visa sabiedrība! Bet Jaunavām, ja 
jautājums skar viņu laimi, nekādi pieklājības 
rāmji un sabiedrības likumi neesksistē. „An-
nas Kareņinas” spējīgas izmisīgi cīnīties par 
savu laimi, mīlestību un savām interesēm. 
Lai arī cik nosodoša izskatītos Jaunavas 
darbība, ir jānovērtē katra nepārdomātā 
soļa īstenošana, jo jaunava ir pēdējā Zodia-
ka zīme, kura spējīga, iepriekš nedomājot, 
mesties ar galvu atvarā.

turpinājums nākamajā numurā

turpinājums no marta numura
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Kultūras pasākumi APRĪLĪ

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

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

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Es ierakstīju sevi smiltīs
Ar bērza rīksti bērnībā.
Tās dienas neizgaisīs – 
Tās paliks dzīvībā.
         /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:

Līvija Upīte Rubenes pagastā
21.11.1963. – 07.03.2012.  

Rihards Zinārs Zasas pagastā 
28.04.1932. – 16.03.2012.  

Pjotrs Podskočijs Leimaņu pagastā 
20.07.1945. – 20.03.2012.  

Ēvalds Rinkevičs Rubenes pagastā 
29.08.1941. – 23.03.2012.  

Lonija Alekseruna Dignājas pagastā 
09.02.1926. – 27.03.2012. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Man māmiņa nomazgāja 
Visādos ziediņos,
Lai es augu ziedēdama
Kā rozīte dārziņā!
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
   janvārī reģistrēta Amanda 
                    no Ābeļu pagasta 

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

meitiņu audzinot!

Man māmiņa nomazgāja 

No 02.04. līdz 10.04. Ābeļu tautas 
namā Lieldienu izstāde (pinumi un da-
rinājumi no dabas materiāliem)

No 11.04. līdz 24.04. Dunavas sa-
biedrisko resursu centrā biedrību 
„Dzīves prasme” un „Pavadiņa” rok-
darbu izstāde „Dvēseles mieram” 

plkst. 22.00 Tautas nama zālē Lieldienu 
ballē spēlēs „Viesturs un Gints” 
28.04. plkst. 10.00 Leimaņu Tautas 
namā  Jēkabpils novada atklātais turnīrs 
„Zolītē”   

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

21.04. plkst. 11.00 kultūras namā 
erudīcijas konkurss jauniešiem  
„Pasaule, kas tevi gaida” II kārta
26.04. plkst. 11.00 kultūras namā 
Sēlijas bērnu un jauniešu folkloras kopu 
reģionālais sarīkojums „Visi putni skaisti 
dzied” 
28.04. plkst. 19.00 kultūras namā aprīļa 
joku koncerts „Raibais dziesmotais 
karuselis”. Piedalās vokālie ansambļi un 
Rubenes K.N. deju kolektīvi

Zasas pagasts
07.04. plkst. 22.00 kultūras nama maza-
jā zālē balle kopā ar Viesturu

09.04. plkst. 13.00 kultūras namā 
pasākums „Nāc nākdama Lieldieniņa, 
visi bērni tevi gaida…” Piedalās kultūras 
nama un vidusskolas amatierkolektīvi

13.04. un 27.04. a/c „Rūme” senioru 
mājamatnieku praktiskās darbnīcas

28.04. plkst. 19.00 kultūras namā 
pasākums – koncerts „Vasara jau 
ceļā pie mums”. Piedalās 
kultūras nama amatierko-
lektīvi. 
II. daļā.M. Zīles 
komēdija „Sunītis un 
viņa kauliņš”. 
Režisors Inārs Baltmanis

Ābeļu pagasts
08.04. plkst. 14.00  
Lieldienu pasākums laukumā pie 
šūpolēm – olu krāsošana, ripināšana, 
šūpošanās, olu meklēšana (pirmsskolas 
vecuma bērniem), izklaides programma 
bērniem „Draugu lokā prieks būt kopā”, 
izrāde bērniem u.c. jautras izdarības 
kopā ar pasaku tēliem
plkst. 22.00  Lieldienu  Groziņballe 
(spēlē Eva & Draugi )

23.04. Tautas namā Videoprezentācija 
„Ābeļu pagasts – 2011” 
(nozīmīgākie notikumi) 

Dunavas pagasts
08.04. plkst. 17.00  tradīciju zālē 
Lieldienu pasākums „Rotā saule lielu 
dienu”. Dažādas Lieldienu izdarības.
Lustīgi Latvju danči kopā ar danču 
klubu no Rīgas. Vadītājs Valdis Putniņš

20.04. plkst. 15.00 tradīciju zālē 
„Senioru pēcpusdiena”

04.05. plkst. 15.00 tradīciju zālē 
koncerts „Latgales dāmu pops 
joprojām topā”

Kalna pagasts
05.04.  plkst. 10.00 Doktoratā  Dārza 
lekcija „Dekoratīvās ūdenstilpnes un 
mazās arhitektūras formas dārzā”.
Interesentiem praktiski padomi dārza 
ierīkošanā

15.04. plkst 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga draugu kopas 
nodarbība

29.04. plkst 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga draugu kopas 
nodarbība

Leimaņu pagasts
08.04. plkst. 13.00  Tautas namā un 
ap to „Pavasara saulgriežu jautrais 
jampadracis” 

Piedāvājam: 
leļļu piedzīvojumu seriālu 
„Oliņš Boliņš un draugi” 
Leimaņu lielās balvas izcīņu 
„Olu golfā” 
olu meklēšanas sacensības 
„Pa garauša pēdām” 
nomināciju „Labākā Lieldienu 
kompozīcija” 
šūpošanos, kaulēšanos, olu 
ripināšanu u.c. jautras lietas


