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Kādi esam – 
Jēkabpils novada 
28 ciemi?

Par skolām un brīvpusdienām
Par brīvpusdienu piešķiršanu nova-

da bērniem, kas mācās novada izglītības 
iestādēs, daudz rakstīts, vēl vairāk runāts 
un diskutēts. Kā parasti – ir apmierinātie 
un arī neapmierinātie. 

Jebkura projekta realizācijā vai kāda 
pasākuma atbalstīšanā pamatā ir fi nansē-
juma nodrošinājums. Par brīvpusdienām 
diskutēts nav tikai pēdējā laikā, par to jau 
tika runāts Bērzgala skolā labu laiku atpa-
kaļ. Bet tad to visās skolās nevarēja no-
drošināt. Tagad, uzmanīgi izvērtējot iespē-
jas, tika pieņemts šis lēmums uz četriem 
mēnešiem, jo paredzēt, kāda būs rocība 
pildot pašvaldības fi nansējumu un tiesī-
bu normas, kā arī ieņēmumu izpildi, nav 
nemaz vienkārši, un solīt to, par ko nevar 
justies droši, nav pieņemami. Piemēram, 
izmaiņas „Izglītības likumā” var prasīt ie-
vērojamus līdzekļus, lai sagādātu mācību 
līdzekļu nodrošinājumu un nosegtu pie-
augumu savstarpējiem norēķiniem.

Ņemot vērā pašu nodokļu ieņēmu-
mus, dotāciju no fi nansējuma izlīdzināša-

nas fonda un šogad vēl nelielu papildus 
dotāciju novadiem ar zemāku ienākumu 
līmeni, katrai iedzīvotāju grupai – bērniem 
līdz 6 gadu vecumam, no 7 līdz 18 gadiem 
un darbspējas vecumu pārsniegušiem ie-
dzīvotājiem ir noteikta fi nanšu nepiecieša-
mība. Gada laikā aprēķinātie līdzekļi tiek 
arī izlietoti – vai viņi apmeklē novada izglī-
tības iestādes vai mācās citu pašvaldību 
iestādēs. Aizskaitot uz citām pašvaldībām 
par bērnu mācīšanos 133 tūkstošus latu, 
vai par katru vairāk kā 700 latu, mēs no-
ņemam šos līdzekļus no pašu iestāžu at-
tīstības. Skaidrs, ka ne visi 100% no 190 
bērniem varētu apmeklēt mūsu skolas, it 
sevišķi vidusskolas vecumā, tomēr kāda 
daļa varētu apgūt zināšanas uz vietas, jo 
apstākļi pamatā ir līdzvērtīgi. Varbūt inte-
rešu izglītība lielajās skolās ir daudzveidī-
gāka, kaut gan arī mūsu iestādēs tā nav 
slikta. 

Ļoti svarīga ir vecāku attieksme.
Daudzi jo daudzi izprot skolas vispā-

rējo nozīmi pagasta teritorijā, tur ieguldīto 

līdzekļu svarīgumu, iespējamās darba-
vietas, nomaksāto nodokļu atgriešanos 
pašvaldības apritē, kultūras un garīguma 
saglabāšanā. Savukārt tikai nedaudziem 
ienāk prātā salīdzināt izmaksu sausus 
skaitļus un pateikt, ka mūsu skolas nav 
nemaz izdevīgi saglabāt. Domāju, ka iz-
devīgums neslēpjas tikai ekonomiskos 
aprēķinos. 

Daudzos gadījumos arī vecāku izvē-
lē nostrādā izdevīgākie apstākļi, un nevis 
kādi citi iemesli – transporta nodrošinā-
jums, attālums, pedagogi. Ja būtu jāska-
ta jautājums par kādas skolas darbības 
pārtraukšanu, vai līdzekļu samazināšanu 
no kādas citas iedzīvotāju kategorijas vai 
sfēras, piemēram, pensionāri, mazno-
drošinātie tad tas ir nesalīdzināmi daudz 
smagāk, nekā runāt par brīvpusdienām 
uz citu pašvaldības izglītības iestādi. No-
drošināt vienu un otru ir grūti vai pat ne-
iespējami. 

edvīns meņķis,
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs

Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes 
laikā tiek pārskatīti pagastu esošie teri-
torijas plānojumi, jo normatīvajos aktos 
ir noteikts, ka teritorijas plānojumā tiek 
noteiktas ciemu robežas. Pašreiz spēkā 
esošajos teritorijas plānojumos robežas ir 
noteiktas šādiem novada ciemiem:

Rubeņi, Slate, Kaldabruņa – Rube-
nes pagastā;

Zasa, Liepas – Zasas pagastā;
Brodi, Laši – Ābeļu pagastā (ciemu 

robežas noteiktas līdz pilsētas robežai); 
Vandāni, Dignāja – Dignājas pagastā;
Sudrabkalns, Dunava, Cukuriņi, Ta-

denava – Dunavas pagastā;
Leimaņi, Mežgale – Leimaņu pagastā;
Vidsala, Dubulti – Kalna pagastā.
Līdz šim pielietotajā praksē lauku 

apdzīvoto vietu vēsturiskajā nosaukumā 
ir saglabājies vārds ciems, un tas jopro-
jām formāli tiek lietots, kaut arī dabā ap-
būve vairāk līdzinās lauku situācijai. Lielai 
daļai šādu ciemu pašvaldības savā laikā 

piešķīra ciema statusu. Attiecīgi tika pie-
šķirtas nekustamo īpašumu adreses, ku-
ras Valsts zemes dienests ir ietvēris Valsts 
adrešu reģistrā. Saskaņā ar Valsts zemes 
dienesta informāciju, Valsts adrešu reģis-
trā ir reģistrēti nosauktie 17 ciemi un vēl 
11 ciemi – Saldes, Akmeņāres, Bērzone, 
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Ģērkāni, Kalvāni, Červonka, Izabelina, 
Mazslate, Silagals, Sīļi, Spēlēni. Daļa no 
šiem ciemiem ir ar nelielu iedzīvotāju 
skaitu un tajos dominē viensētu apbūve. 
Tā kā Valsts adrešu reģistra informācijai ir 
jāsakrīt ar teritorijas plānojumā noteikta-
jām ciemu robežām, tad pašvaldībai būs 
jālemj, ko darīt ar ciemu statusu 11 apdzī-
votajām vietām, kurās – iedzīvotāju skaits 
ir no 7 līdz 36, konkrēti: 

Saldes – 4 mājas, 9 iedzīvotāji; Izabe-
lina – 10 mājas, 29 iedzīvotāji; Mazslate 
– 12 mājas, 36 iedzīvotāji; Sīļi – 7 mājas, 
23 iedzīvotāji; Červonka – 4 mājas, 6 ie-
dzīvotāji; Spēlēni – 2 mājas 7 iedzīvotāji.

Iedzīvotājam ir jāzina, kas mainās, 
ja apdzīvotajai vietai tiek noņemts ciema 
statuss. Atbilde ir īsa – mainās adresāci-
ja. Norādot savu pasta adresi, vairs nav 
jānorāda ciema nosaukums, bet gan tikai 
mājas nosaukums, pagasta nosaukums 
un novada nosaukums. 

Vairākos normatīvajos aktos ir noteik-
tas atšķirīgas prasības attiecībā uz cie-
miem un lauku teritorijām:
•	 Ministru kabineta 2009. g. 3. novem-

bra noteikumi Nr. 1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” nosaka, ka ad-
resi ārpus pilsētām un ciemiem vei-
do ar unikālu māju nosaukumu un 
adresi ciemos veido ar ielu un māju 
numuru.

•	 Meža likums un tam pakārtotie Minis-
tru kabineta noteikumi paredz, ka:

•	 ciemos pašvaldība var noteikt papil-
dus nosacījumus koku ciršanai (at-
ļaujas, savādāka zaudējumu aprēķi-
nāšana);

•	 ciemu teritorijās esošos mežus var 
atsavināt parku veidošanai;

•	 lai lemtu par meža transformēšanu 
ciema teritorijā, jāveido daudzu insti-
tūciju komisija;

•	 lai ļautu koku ciršanu publiski pieeja-
mos objektos, pašvaldībai jārīko pub-
liskā apspriešana;

•	 ciema teritorijās koku ciršana ir aiz-
liegta laikā no 15. aprīļa līdz 30. jūni-
jam.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, cie-

mos ir mazākas:
•	 dzelzceļa ekspluatācijas un drošības 

aizsargjoslas; 
•	 upju un ezeru aizsargjoslas (ciemos 

10 m, lauku teritorijā, piem., 300 m, 
u.c.);

•	 autoceļu aizsargjoslas jeb ielu sarka-
nās līnijas (faktiski laukos aizsargjos-
la var sakrist ar būvlaidi);

•	 elektrisko gaisvada līniju aizsargjos-
las;

•	 aizsargjoslās ir dažādi saimnieciskās 
darbības ierobežojumi;

•	 savukārt aizsargjoslas platībā piemē-
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ro NĪ nodokļa atvieglojumus.
•	 Ciemos tiek attīstīta centralizētās 

ūdensapgāde un notekūdeņu savāk-
šana. 

•	 Ciemos ir mazāki attālumi starp gā-
zes, elektroapgādes, u.c. inženier-
komunikācijām un tās izvieto starp 
sarkanajām līnijām vai ceļa zemes 
joslā. Laukos inženierkomunikācijas 
izvieto ārpus autoceļu zemes noda-
lījuma joslas.

•	 Ciemos ir stingrākas prasības suņu 
un citu mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai (Ministru kabineta 2006. 
gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 266  
„Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai”).

•	 Ciemos virszemes ūdeņu aizsargjos-
lā nav nepieciešami tehniskie notei-
kumi, laukos ir nepieciešami.
18. janvārī teritorijas plānojuma iz-

strādes darba grupas sanāksmē, kurā 
piedalījās arī teritorijas plānojuma izstrā-
dātāju pārstāvji no SIA „Grupa 93”, nebija 
vienprātības jautājumā par ciemu statusa 
noteikšanu. Diskutējām arī par Cukuriņu 
ciemu (7 mājas, 22 iedzīvotāji), Tadenavas 
ciemu (7 mājas, 12 iedzīvotāji), Dignājas 
ciemu (7 mājas, 25 iedzīvotāji). Brodu un 
Lašu ciemiem ir noteiktas nesamērīgi lie-
las robežas, kas neatbilst reālajai apbūvei.

Ciemu attīstība ir saistīta ar visa no-
vada attīstību.

Jēkabpils novada Attīstības program-
mā ir noteikti 2 vietējas nozīmes attīstības 
centri (ciemi) – Rubeņi un Zasa, un 9 pir-
mā līmeņa attīstības centri (ciemi) – Bro-
di, Dubulti, Dunava, Kaldabruņa, Liepas, 
Mežgale, Slate, Vandāni, Vidsala. Pašval-
dības vēlme ir, lai visa novada teritorija 
attīstītos vienmērīgi. Vai tam pietiks paš-

valdības līdzekļu – to rādīs laiks. 
Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrijas izstrādātajās Reģionā-
lajās pamatnostādnēs līdz 2020. gadam ir 
teikts, ka investīcijas tiks virzītas valsts un 
reģionālas nozīmes attīstības centriem. 
Jēkabpils novads kā lauku teritorija uz 
šīm investīcijām nevarēs pretendēt. 

Zemgales plānošanas reģionam ir 
savs redzējums par mūsu novadu. Zem-
gales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīs-
tības stratēģijas sadaļā „Pilsētas – lauku 
mijiedarbība” (projekts) Jēkabpils nova-
dā izdala 1 novadu nozīmes centru Zasu 
un vietējās nozīmes attīstības centrus –
Rubeņi, Dunava, Vandāni, Brodi.

Protams, gala lēmums par ciemu 
izveidošanu vai likvidāciju būs jāpieņem 
novada domei. Iedzīvotāji savus jautā-
jumus un ierosinājumus var sūtīt te-
ritorijas plānotājai Dzidra Nartišai uz 
e-pastu: dzidra.nartisa@jekabpilsno-
vads.lv, telefons 65220823, 28698128.

Pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde notiek projekta „Jē-
kabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspē-
jīgai un līdzsvarotai ekonomiskai nova-
da attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/
VRAA/004 ietvaros. Projekta mērķis ir pa-
augstināt Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādā-
jot Jēkabpils novada pašvaldības attīstī-
bas plānošanas dokumentus – Jēkabpils 
novada Attīstības programmas sadaļas 
– Stratēģisko daļu, Rīcības plānu, attīstī-
bas programmas ieviešanas uzraudzības 
plānu, Jēkabpils novada teritorijas plā-
nojumu un Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Plānotais projekta budžets 
ir Ls 34054 un to līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība. 
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Apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības  
2013. gada pamatbudžets  un 
speciālais budžets

Budžeta izdevumu plāns izstrādāts 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 934 „Noteikumi par budžetu izdevu-
mu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām”, un Nr. 1031 „Noteikumi par 
budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām” un apstip-
rinātajai Attīstības programmai 2012. – 
2018. gadam.

Jēkabpils novada pašvaldības budže-
ta izstrādāšana uzsākta 2012. gada 20. 
novembrī ar izpilddirektora rīkojumu par 
darba organizāciju, sastādot novada pa-
matbudžeta un speciālā budžeta projek-
tus 2013. gadam. Novada pagastu pārval-
žu un to teritorijā esošo iestāžu (skolu, kul-
tūras namu, bibliotēku) vadītāji līdz 2013. 
gada 7. janvārim sagatavoja ieņēmumu 
un izdevumu tāmes iesniegšanai Finan-
šu un ekanomikas nodaļā, saskaņojot ar 
izpilddirektoru. Iesniegtās ieņēmumu un 
izdevmu tāmes izskatīja kopā ar Finanšu 
un ekanomikas nodaļas darbiniekiem, do-
mes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, kat-
ras pagasta pārvaldes vadītāju un vecā-
ko grāmatvedi. Pēc tam novada galvenā 
grāmatvede gatavo konsolidēto budžeta 
projektu izskatīšanai novada pašvaldības 
komitejās.

 Tāmju veidlapām pievieno darbinie-
ku amatu sarakstus, kur aprēķina darba 
algas fonda nepieciešamību, t.i. pamat-
darba algai, darbinieku aizvietošanai 
(atvaļinājuma, slimības, mācību laikā), 
svētku dienās, piemaksām, naudas bal-
vām, atvaļinājuma pabalstiem atbilstoši 
Jēkabpils novada pašvaldības amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības nolikumam, 
Valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības likumam. 
Administrācijas darbinieku, visu iestāžu 
darbinieku maksimālās darba algas ir 
apstiprinātas ar domes lēmumu. Ar izpild-
direktora un iestāžu vadītāju rīkojumu kat-
ram novada transportlīdzeklim ir noteikta 
degvielas patēriņa norma uz 100km un 
degvielas limits mēnesī. Arī darbiniekiem, 
kuriem nepieciešama automašīna  pienā-
kumu veikšanai, nosaka limitu degvielai  
un limitu telefonu sarunām. Šos noteiktos 
limitus ievēro, aprēķinot izdevumus.  Plā-
nojot saimnieciskos izdevumus, tos pa-
mato ar aprēķiniem, daudzumiem.

Kapitālieguldījumiem norāda kapi-
tāli remontējamos objektus un defektu 
sarakstus. Pamatlīdzekļu iegādei norāda 

plānoto naudas līdzekļu apjomu, pamato 
ar finansēšanas avotiem un pamatlīdzekļu 
sarakstu.

Izdevumus par māju apsaimniekoša-
nu plāno par katru dzīvojamo māju, norā-
dot plānotos ieņēmumus un izdevumus 
atbilstoši izdevumi klasifikācijai, pievieno-
jot tāmi apsaimniekošanas maksas ietva-
ros un par papildus veicamajiem darbiem, 
vienošanās protokolu ar māju iedzīvotā-
jiem. 

Projektu vadītāji iesniedz ārvalstu pa-
līdzības un citu finanšu plānotos apjomus 
par projektiem.

Līdzekļus Bāriņtiesas un Sociālā die-
nesta darbinieku, t.sk. aprūpētājas Soci-
ālās aprūpes namā „Mežvijas” atlīdzībai 
savos izdevumos plāno novada admi-
nistrācija, pagastu pārvaldes plāno tikai 
saimnieciskos izdevumus, lai nodrošinātu 
darbinieku pienākumu izpildi pārvaldēs. 
Par novada kopējiem pasākumiem kul-
tūras darba koordinatore I. Tomāne un 
sporta koordinators A. Kokins iesniedz 
pasākumu plānu ar izdevumu aprēķiniem 
2013. gadam, ko iekļauj administrācijas 
budžetā.

Pagasta pārvalde rīkojas ar Domes 
pieškirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši 
pašvaldibas budžeta apstiprinātajam fi-
nansējumam.

Novada konsolidēto budžeta projektu 
izskatīja 21. janvārī apvienotajā komiteju 
sēdē. Visvairāk jautājumu izraisīja Ābeļu 
pagasta pārvaldes budžets. Uz šiem jau-
tājumiem visātrāk un precīzāk varētu at-
bildēt pārvaldes vadītājs vai grāmatvedis, 
bet diemžēl viņi šajā sēdē nepiedalījās. 
Katra pagasta pārvalde ir pastāvīga iestā-
de un tā iedalīto līdzekļu ietvaros ir tiesīga 
plānot izdevumus nodoto funkciju izpildes 
nodrošināšanai. 

Līdz domes sēdei netika saņemts ne-
viens priekšlikums budžeta projekta pre-
cizēšanai. Izdevumi sporta pasākumiem ir 
iekļauti sadaļā pie kultūras un atpūtas. No-
vadā nav atsevišķi izveidota sporta bāze. 
Novadā visa sporta infrastruktūra izveido-
ta pie izglītības iestādēm, ko izmanto gan 
skolēni, gan pagasta iedzīvotāji. Visas šo 
objektu uzturēšanas un inventāra izmak-
sas iekļautas attiecīgās skolas izmaksās, 
tāpēc nevar apgalvot, ka sporta atbalstam 
ir mazs finansējums. Mūsu novadā Ābeļu 
pamatskolā  ir sporta zāle, atjaunots spor-
ta laukums, Dignājas skolā – atjaunots  

sporta laukums, Dunavas skolā – sporta 
zāle, atjaunots sporta laukums, Rubenes 
skolā atjaunots sporta laukums, sporta 
zāle piemērota kultūras namā, Zasas vi-
dusskolā – sporta zāle, atjaunots sporta 
laukums.

Budžetu apstiprināja 24. janvāra do-
mes sēdē.

Saisošajie noteikumi Nr. 2/2013 „Par 
Jēkabpils novada Pašvaldības pamatbu-
džetu 2013. gadam” (apstiprināti 2013.
gada 24. janvārī protokols Nr. 1. lēmums 
Nr. 51.).

Novada galvenās grāmatvedes Biru-
tas Vaivodes sagatavotais 

Paskaidrojums par Jēkabpils no-
vada pašvaldības 2013. gada pamatbu-
džetu

Pašvaldības darbības pamatnosa-
cījumus un kompetences reglamentē 
LR likums „Par pašvaldībām”. Budžets 
ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu un pa-
matojoties uz likumiem „Par pašvaldību 
budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadī-
bu”, LR Ministru kabineta noteikumos ap-
stiprināto budžeta ieņēmumu, ekonomis-
ko kategoriju un funkcionālo kategoriju 
klasifikāciju, kā arī saskaņā ar LR Finanšu 
ministrijas metodiskajiem norādījumiem. 
Jēkabpils novada pašvaldības budžets ir 
konsolidēts, t.i. izslēgti savstarpējie da-
rījumi. Budžetu veido Jēkabpils novada 
administrācijas, finanšu un ekonomikas 
nodaļas un Ābeļu, Dignājas, Dunavas, 
Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas pagas-
ta pārvalžu budžeti. Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā reģistrēti 5600 
iedzīvotāji, t.sk. 226 bērni vecumā no 0 
līdz 6 gadiem, 622 vecumā no 7 līdz 18 
gadiem, 3505 darbspējas vecumā un 
1247 virs darbspējas vecuma. Budžeta at-
bildīga plānošana ir nozīmīga pašvaldībā, 
jo veidojot sabalansētu ieņēmumu un iz-
devumu plānu noteiktam laika periodam, 
tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, 
pasākumu un darbu veikšana, bet arī ra-
dīta bāze stabilitātei un attīstībai. Sastādot 
2013. gada budžetu ir ievērotas novada 
attīstības programmā noteiktās ilgtermiņa 
prioritātes un rīcības plāns šo prioritāšu 
sasniegšanai, attiecīgi paredzot nepiecie-
šamo finanšu resursu apjomu.

Ieņēmumi  – Jēkabpils novada paš-
valdības konsolidētā budžeta ieņēmumi 
2013. gadā plānoti Ls 2594268 apjomā 

Turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

(1. pielikums), kas ir par Ls 681537 ma-
zāk kā iepriekšējā budžeta gadā, tas sais-
tīts ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību- 
2013. gada budžetā paredzētas astoņiem 
mēnešiem. Konsolidācija veikta par Ls 
1938911, kas ir pārvaldēm un adminis-
trācijai pārskaitītā nauda uzturēšanas iz-
devumu segšanai. Ieņēmumu daļā Ābeļu 
pagasta pārvalde plāno Ls 328385, Dig-
nājas pagasta pārvalde Ls 183269, Duna-
vas pagasta pārvalde Ls 188611, Kalna 
pagasta pārvalde Ls 113324, Leimaņu 
pagasta pārvalde Ls 154589, Rubenes 
pagasta pārvalde Ls 356233, Zasas pa-
gasta pārvalde Ls 428393, Administrācija 
Ls 711765, Finanšu un ekonomikas noda-
ļa Ls 2068610.

Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atli-
kumu Ls 571202  plānotie finanšu resursi 
ir Ls 3165470. Plānots nesadalītais līdzek-
ļu atlikums uz gada beigām Ls 47453. (3. 
pielikums)

Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts 
atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmu-
miem, kas paredzēti likumā „Par valsts 
budžetu 2013. gadam”  un saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasi-
fikāciju”. Pamatbudžeta ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, 
valsts budžeta transferti, pašvaldību bu-
džeta transferti, maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkab-
pils novada pašvaldības konsolidētā bu-
džeta ieņēmumu avots. Šogad tie plānoti 
Ls 1130237 apjomā un ir 43,3% no kopē-
jiem plānotajiem ieņēmumiem. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi 
plānoti par Ls 11522 vairāk.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa mak-
sājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs 
nodokļu ieņēmumu veids un sastāda Ls 
954859 jeb 36,7% no ieņēmumu kopējā 
apjoma. Šo nodokli administrē Valsts kase 
un ieskaita pašvaldību budžetā noteiktu tā 
daļu, proporcionāli attiecīgajā pašvaldībā 
deklarēto nodokļu maksātāju skaitam (ie-
dzīvotāju skaits novadā uz 01.01.2012. – 
5600). 

Nekustamā īpašuma nodokli  pašval-
dības teritorijā administrē pagastu pārval-
des, šajā gadā plānots iekasēt Ls 175378, 
kas budžeta ieņēmumos veido 6,7%. Šī 
nodokļa maksājumus veido ieņēmumi no 
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, 
kas šajā gadā plānoti Ls 164591 apjomā, 
un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 
– Ls 5177 apjomā un nekustamā īpašuma 
nodoklis par mājoklis Ls 5610.

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts 
un pašvaldības nodevas, naudas sodi, 
procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, 
pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, 

ieņēmumi no īpašuma pārdošanas. Ne-
nodokļu ieņēmumi šogad plānoti ir Ls 
36735, tas ir 1,4% no kopējiem ieņēmu-
miem. Ieņēmumos no īpašuma pārdoša-
nas plānoti Ls 28425, ko veido ieņēmumi 
no grants pārdošanas Ls 24000, ieņēmu-
mi no zemes un ēku  pārdošanas saska-
ņā ar noslēgtajiem pirkuma līgumiem Ls 
4425.

Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas 
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2013.
gada budžetā plānoti Ls 256182, tas sa-
stāda 9.8% no kopējiem ieņēmumiem.

 Pašvaldību budžetā saņemtie trans-
ferti ir maksājumi, ko novada dome sa-
ņem no citām pašvaldībām un valsts bu-
džeta. 2013. gadā tie plānoti Ls 1171114 
apjomā, kas sastāda 45,1%. Lielāko šo 
ieņēmumu daļu veido dotācija no paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fonda Ls 
666286, finansējums novadu pašvaldī-
bām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus 
pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, 
finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās 
apakšējās robežas 97% līmenī Ls 37022, 
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību 
pamata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām Ls 281936, mērķdotācijas 
pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbi-
nāto pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Ls 12568, mērķdotācijas paš-
valdībām – interešu izglītības programmu 
un sporta skolu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām Ls 9577, kā 
arī dotācija 1. un 2. klases skolēnu ēdinā-
šanai Ls 5244, izmaksātās GMI pabalsta 
kompensācijai par decembra mēnesi Ls 
2028, mērķdotācija pašvaldību mākslinie-
cisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām Ls 3015, finansējums 
asistenta pakalpojumu apmaksai Ls 3983, 
finansējums Vispārējo latviešu dziesmu 
un deju svētku dalībnieku naktsmītņu un 
ēdināšanas izdevumu segšanai svētku 
laikā plānots Ls 4540.  Transfertu ieņēmu-
mi projektu īstenošanai plānoti Ls 62627, 
tai skaitā  finansējums no Nodarbinātības 
Valsts aģentūras projektam „Algotie sa-
biedriskie darbi” – Ls 39500, finansējums 
projektam „Mācīšanās no ziemeļvalstīm 
– labas prakses un pieredzes apmaiņa, 
lai paaugstinātu pašvaldības adminis-
tratīvo kapacitāti” Ls 3514, finansējums 
projektam „Atbalsts ugunsdrošības pasā-
kumiem pašvaldību vispārējās izglītības” 
iestādēs Ls 7905, finansējums projektam 
„Jēkabpils novada pašvaldības attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspē-

jīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada 
attīstībai” Ls 11708, finansējums Zasas 
vidusskolas projektam Jaunatne darbībā 
„No kurienes mēs nākam” Ls 3288.

Transfertu maksājumus veido arī ieņē-
mumi no citām pašvaldībām Ls 79000, tai 
skaitā izglītības funkciju nodrošināšanai 
bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils novada 
pirmsskolas izglītības iestādes un mācās 
vispārizglītojošajās skolās, šie ieņēmumi 
sastāda Ls 39042, šajā sadaļā arī plānoti 
ieņēmumi no citiem novadiem par Izglītī-
bas un kultūras pārvaldes sniegtajiem pa-
kalpojumiem un rīkotajiem starpnovadu 
pasākumiem un sastāda Ls 39958. 

 Izdevumi – Budžeta izdevumu plāns 
izstrādāts saskaņā ar Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 934 „Noteikumi par 
budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām”, un Nr. 1031 
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifi-
kāciju atbilstoši ekonomiskajām katego-
rijām” un apstiprinātajai Attīstības prog-
rammai 2012. – 2018. gadam. Atbilstoši 
Attīstības programmai galvenās prioritātes 
2013. gadā un turpmākajos gados ir:

1. Mūsdienu prasībām atbilstošas 
izglītības pieejamības nodrošināšana un 
attīstība;

2. Kultūras infrastruktūras un kul-
tūrvides attīstība;

3. Veselīga dzīvesveida popularizē-
šana, sabiedrības veselības uzlabošana 
un sporta attīstība;

4. Sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība.

Pamatbudžeta izdevumi konsolidēta-
jā budžetā 2013. gadā plānoti Ls 2995755 
apjomā (2. pielikums), kas ir par Ls 826446 
mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas 
izdevumi sastāda Ls  2641606, jeb 88,2% 
no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapi-
tālajiem izdevumiem sastāda Ls 354149 
jeb 11,8% no kopējiem izdevumiem.

Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistrācijas budžetā  izdevumi plānoti Ls 
716821 apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei 
Ls 345248, Dignājas pagasta pārvaldei 
Ls 214961, Dunavas pagasta pārval-
dei Ls 222944, Kalna pagasta pārvaldei 
Ls 139635, Leimaņu pagasta pārvaldei 
Ls 259883, Rubenes pagasta pārvaldei 
Ls 387332, Zasas pagasta pārvaldei Ls 
451331, finanšu un ekonomikas nodaļai 
Ls 2196521. Konsolidācija veikta par Ls 
1938911.

Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbil-
stoši pašvaldības budžetu funkcionālajām 
kategorijām.

 01.110 Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijām paredzēts Ls 316466 
liels finansējums. Šajos izdevumos ietilpst 
izdevumi izpildvaras uzturēšanai, t.sk. do-
mes uzturēšanai, deputātu atalgojumam, 
pārvalžu uzturēšanai un darbinieku algo-
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šanai, pabalstu izmaksai bijušajiem pen-
sionētajiem pagastu priekšsēdētājiem Ls 
6342, vēlēšanu izdevumiem Ls 15000 un 
projektam Mācīšanās no ziemeļvalstīm –
labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai 
paaugstinātu pašvaldības administratīvo 
kapacitāti Ls 5657. Kapitālajiem izdevu-
miem kopā plānoti Ls 8800, no tiem bi-
roja iekārta telpu aprīkojumam Ls 1000 
un sēžu galds Ls 300 Zasas pagastā, Ls 
1500 arhīva plaukti un skapji lietvedības 
nodaļai, Ls 1600 datoru iegādei izpilddi-
rektoram un iepirkumu speciālistam, Ls 
1000 kopētāja iegādei Dunavas pagastā, 
Ls 500 mēbelēm pārvaldes vadītāja kabi-
netā un Ls 1000 uzbrauktuves pie pagas-
ta ēkas izveidošanai Dignājas pagastā, Ls 
1200 kopētāja iegādei un Ls 700 mēbeļu 
komplektam Rubenes pagastā.

01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Fi-
nanšu ekonomikas nodaļas speciālistu 
uzturēšanas izdevumiem, EURO ievieša-
nas izmaksām paredzēts finansējums Ls 
147239. Kapitālajiem izdevumiem plānoti 
Ls 1600, no tiem Ls 800 kases telpas ap-
rīkojumam Zasas pagastā un Ls 800 da-
tora iegādei FE nodaļas vadītājai. Kopā 
izdevumi izpildvaras uzturēšanai sastāda 
Ls 463705, kas ir 15,5% no kopējiem paš-
valdības izdevumiem.

01.721 Pašvaldību budžeta parāda 
darījumiem paredzēti Ls 11075, šajā sum-
mā ietilpst kredītu procentu maksājumi 
par ņemtajiem kredītiem un maksājumi 
Valsts kasei par kredītu apkalpošanu sa-
skaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

01.890 Izdevumiem neparedzētiem 
gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu 
nodrošināt budžeta finanšu plūsmu, pare-
dzēti Ls 32612.

03.200 Sabiedriskās kārtības un dro-
šības nodrošināšanai novadā budžetā 
2013. gadā plānoti Ls 4191, šie izdevumi 
paredzēti Kalna pagasta pārvaldei, Rube-
nes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības au-
tomašīnas uzturēšanai un samaksai par 
Civilās aizsardzības dienesta uzturēšanu 
saskaņā ar savstarpējo norēķinu pakalpo-
jumu līgumu.

04.120 Izdevumi vispārējiem no-
darbinātības pasākumiem plānoti NVA 
projektam „Algotie sabiedriskie darbi” 32 
bezdarbnieku iesaistīšanai projektā un sa-
stāda Ls 39500.

04.200 Lauksaimniecības, mežsaim-
niecības nozares izdevumi ieplānoti Ls 
23304 apmērā, kas paredzēti izdevumu 
segšanai šīs nozares speciālistu uzturēša-
nai, mežu un zemes īpašumu apsaimnie-
košanai.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti 
Ls 6264 – administrācijas maksājumi par 
Būvvaldes pakalpojumiem.

04.510 Autotransporta  uzturēšanai 

izmaksas plānotas Ls 123236.
05.100 Atkritumu apsaimniekošanai 

paredzēti līdzekļi Ls 63893, no tiem Ls 
46202 atkritumu izgāztuvju Zasa „Sīpu-
lāni”, Dunava „Prūsāni”, Rubene „Siliņi”, 
Kalna „Starenieki” rekultivācijai. Izdevu-
mu summa iekļauta par ieskaitītā finansē-
juma apjomu. 

05.200 Notekūdeņu apsaimnieko-
šanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls 
29148 apjomā, no tiem kapitālajiem iz-
devumiem Ls  5590, tai skaitā Ls 2660 
ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai 
Rubenes pagastā un Ls 2930 ūdens sa-
gatavošanas iekārtu renovācijai Dunavas 
pagastā. 

05.400 Zasas un Rubenes parka ap-
saimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls 
17359.

06.200 Teritorijas attīstībai un projek-
tēšanai paredzēts finansējums Ls 45295 
apmērā, šajās izmaksas iekļautas novada 
administrācijas speciālistu uzturēšanas iz-
maksas šajā jomā Ls 26054 un projektu 
realizēšanas izdevumi „Jēkabpils novada 
pašvaldības attīstības plānošanas doku-
mentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai 
ekonomiskai novada attīstībai” Ls 19241, 
no tiem kapitālie izdevumi Ls 18286.

06.300 Ūdensapgādes nodrošināša-
nai paredzēts finansējums Ls 85826 ap-
jomā. Kapitālajiem izdevumiem  plānoti Ls 
57602, tai skaitā ūdensapgādes tīklu re-
konstrukcijai ES Kohēzijas fonda projekta 
ietvaros Leimaņu  pagastā Ls 52462, kā 
arī TEP projekta apmaksai Kalna pagastā 
Ls 2420 un Ls 300 dziļurbuma sūkņa iegā-
dei,  Ls 2420 TEP Liepu ciemata ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstībai.

06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības 
budžetā šogad plānots finansējums Ls 
394988 apmērā. Šajā sadaļā paredzētas 
izmaksas apsaimniekošanai un līdzekļi 
Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpo-
jumu sniegšanas nodaļas uzturēšanai Ls 
46564, un ar īpašumu tiesību sakārtoša-
nu un apdrošināšanu saistītie izdevumi 
Ls 5000. Kapitālie izdevumi plānoti Ls 
144069, no tiem Ls 2090 gājēju takas iz-
veidei pie pagastmājas – kultūras nama, 
Ls 1710 gājēju takas izveidei pie pagasta 
ieejas, Ls 6040 jumta maiņa dzīvojamajai 
mājai „Sili” Ābeļu pagastā, Ls 6500 jumta 
nomaiņai dzīvojamajai mājai „Puteņi” un 
Ls 1050 sūkņu iegādei Dunavas pagastā, 
Ls 600 zāles pļāvēja iegādei un Ls 12784 
Vidsalas ūdenssaimniecības projekta tur-
pināšanai Kalna pagastā, Ls 23345 darbu 
apmaksai par jumta uzlikšanu sociālās 
aprūpes namam „Mežvijas” Leimaņu pa-
gastā, Ls 3000 kapličas projekta izstrādei 
Rubenes pagastā, Ls 300 lāzerprintera 
iegādei un Ls 650 plauktu sistēmai Īpašu-
mu apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļai. Plānotas investīcijas 
dažādu aktivitāšu veikšanai no gada ne-
sadalīta atlikuma Ls 86000, tai skaitā Za-
sas vidusskolas cokolstāva remontam Ls 
35000, Zasas pagasta ēkas Vecā ambu-
lance telpu grupas vienkāršotajai rekons-
trukcijai Ls 8000, veco ļaužu nama-pansi-
jas „Mežvijas” tehniskās dokumentācijas 
izstrādei Ls 7000, Dunavas sabiedriskā 
resursu centra vestibila remontam Ls 
7000, Ābeļu pamatsskolas sanitāro mez-
glu remonts un apkures sistēmas uzlabo-
šanai Ls 11000, Bebru ielas 108 apkures 
pieslēguma sakārtošana un logu nomaiņa 
Ls 6000,  projektu līdzfinansējuma nodro-
šināšanai Ls 12000. 

07.200 Ambulatoro iestāžu uzturē-
šanai un pakalpojumu apmaksai budžetā 
plānoti izdevumi Ls 14821. 

Kultūras infrastruktūras un kultūrvides 
attīstībai un sporta attīstībai, kas Attīstī-
bas programmā definēta kā otrā prioritāte 
2013. gada budžetā plānoti izdevumi Ls 
358585, kas sastāda 11,9% no kopējiem 
izdevumiem. 

08.100 Atpūtas un sporta pasāku-
miem plānoti Ls 15317, no tiem Jēkabpils 
novada sporta pasākumiem Ls 3240 sa-
skaņā ar pasākumu plānu, Ls 5638 sporta 
koordinatora uzturēšanai un Ls 6439 LE-
ADER projekta „Veselības takas izveidei 
Ābeļu pagasta Brodu ciemā” realizēšanai.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uz-
turēšanas izdevumi novada pašvaldībā 
plānoti Ls 82181, tajā skaitā Ls 1600 sa-
skaņā ar noslēgto līgumu par centrālās 
bibliotēkas pakalpojumiem. Kapitālajiem 
izdevumiem plānoti Ls 9610, t.sk. grā-
matu iegādei Ls 6150, Ls 3460 datoru un 
plauktu iegādei. 

08.230  Kultūras iestāžu izdevumiem 
plānoti līdzekļi Ls 163257, no tiem kapitā-
lajiem izdevumiem Ls 22767, tajā skaitā 
Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” IV 
kārtas rekonstrukcijas darbiem Ls 16957 
un Ls 1500 skaņas un gaismas aparatū-
ras iegādei kultūras namam „Zītari”, Ls 
350 datora iegādei un Ls 3630 Dūņenieku 
kluba grīdas remontam Ābeļu pagastā.

08.290 dažādu kultūras pasākumu 
organizēšanai plānoti Ls 76130, no tiem 
Ls 5795 amatniecības centra „Rūme” 
koordinatora uzturēšanai un Ls 4875 LE-
ADER projektu „Tautas tērpu iegāde Jē-
kabpils novada jauktajam korim” un „Tau-
tas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama 
deju kolektīvam, Ls 410 radio mikrofonu 
iegādei un Ls 450 tautas tērpu iegādei 
Dignājas pagastam. Novada kultūras pa-
sākumu rīkošanai saskaņā ar apstiprināto 
pasākumu plānu plānoti Ls 6790, nova-
da kora „Putni” uzturēšanas izdevumiem 
plānoti Ls 4976, Ls 12484 izglītības un 

Turpinājums 6. lpp.
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turpinājums no 5. lpp.
kultūras pārvaldes plānotie starpnovadu 
izglītības un kultūras pasākumi, kur izde-
vumus kompensē novadi proporcionāli 
iedzīvotāju skaitam.

08.400 atbalstam biedrībām un no-
dibinājumiem projektu līdzfinansēšanai 
plānoti Ls 21700, no tiem Ls 2000 novada 
NVO konkursa atbalstam.

Mūsdienu prasībām atbilstošas izglī-
tības pieejamības nodrošināšanai un at-
tīstībai, kas Attīstības programmā minēta 
kā galvenā prioritāte budžetā plānots lielā-
kais finansējums Ls 986018, kas sastāda 
32,9% no kopējiem izdevumiem.

09.210  Kopējais plānotais finansē-
jums pamatizglītības nodrošināšanai ir Ls 
646555. 2012./2013. mācību gadā nova-
dā darbojas 6 vispārizglītojošajās skolas 
(479 skolēni). Skolu uzturēšanas izdevu-
miem un pedagoģisko darbinieku darba 
samaksai plānoti līdzekļi Ls 622022, tajā 
skaitā mērķdotācija Ls 304081. Kapitālie 
izdevumi sastāda Ls 24533, tajā skaitā 
projektam „Atbalsts ugunsdrošības pasā-
kumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs” Ls 8783, Ls 7000, t.sk. Ls 800 
grāmatu iegādei, Ls 2200 klašu aprīkoju-
ma iegādei, Ls 4000 siltā gaisa apkures 
sistēmas ierīkošana Ābeļu pamatskolas 
sporta zālē, Ls 1700, t.sk. Ls 500 grāmatu 
iegādei, Ls 600 datora iegādei, Ls 600 mē-
beļu iegādei Dignājas pamatskolai, Ls 700 
mēbeļu iegādei Dunavas pamatskolai, Ls 
2400, t.sk. Ls 1800 datoru iegādei, Ls 400 
lāzerprintera iegādei, Ls 200 grāmatu ie-
gādei Bērzgala pamatskolai, Ls 1250, t.sk. 
Ls 650 grāmatu iegādei, Ls 600 datoru ie-
gādei Rubeņu pamatskolai, Ls 2700, t.sk. 
Ls 600 kopētāja iegādei, Ls 300 aprīko-
jums vidusskolas ēdnīcai, Ls 800 mēbeles 
fizikas kabinetam, Ls 1000 portatīvo dato-
ru iegāde Zasas vidusskolai.

09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles 
uzturēšanai plānoti izdevumi Ls 2112.

09.530 Mūžizglītības programmas 
Comenius reģionālās partnerības projek-
ta „Pārrobežu sadarbība  starp reģioniem 
Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma 
uzlabošanai” realizēšanai plānoti līdzekļi 
Ls 31303, Sorosa fonda – Latvija  projek-
ta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā 
centra attīstība un darbības paplašināša-
na” īstenošanai Ls 13852. 

09.600  Izglītības papildus pakalpo-
jumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdi-
nāšanai un skolēnu pārvadājumiem un 
transfertu izdevumi plānoti Ls 251222. 
Norēķinos ar citu pašvaldību izglītības ies-
tādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta dek-
larēta Jēkabpils novadā, bet kuri apmeklē 
citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad 
plānoti izdevumi  Ls 134598.

09.800  Pārējiem izglītības izdevu-
miem plānoti Ls 40977, tie plānoti Izglī-
tības un kultūras pārvaldes uzturēšanai, 

ko proporcionāli iedzīvotāju skaitam sedz 
novadu pašvaldības.

Finansējums sociālo pakalpojumu in-
frastruktūras attīstībai un nodrošināšanai 
plānots Ls 295935, kas ir 9.9% no kopē-
jiem izdevumiem.

10.200 Atbalstam gados veciem cil-
vēkiem plānoti Ls 26002, izdevumi soci-
ālās aprūpes nama  „Mežvijas” uzturēša-
nai Ls 10187,  Zasas pagasta pārvaldei 
mājas aprūpei Ls 5130, sociālās aprūpes 
nama  „Mežvijas” darbinieku atlīdzībai Ls 
10685.

10.400  atbalstam ģimenēm ar bēr-
niem plānoti Ls  48481, tai skaitā Ls 8200 
pabalstiem audžuģimenēm, Ls 39781 
Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, Ls 500 
datora iegādei Bāriņtiesas loceklim Zasā.

10.700  Pabalstu izmaksai paredzēti 
līdzekļi Ls 102860, no tiem GMI pabal-
stiem naudā Ls 59145, dzīvokļa pabal-
stiem Ls 12450, pārējiem pabalstiem atbil-
stoši pieņemtajiem saistošajiem noteiku-
miem Ls 31265.

10.900 Pārējā citur neklasificētā soci-
ālā aizsardzība plānoti Ls 118592, tai skai-
tā Sociālā dienesta darbinieku uzturēša-
nas izmaksas Ls 57642, Ls 60000 norēķi-
niem par novada iedzīvotāju uzturēšanos 
sociālās aprūpes iestādēs. Kapitālajiem 
izdevumiem Ls 950, tai skaitā Ls 200 ve-
ļas mašīnas iegādei sociālajam dzīvoklim 
Dignājas pagastā, Ls 500 datora iegādei 
sociālajam darbiniekam Zasas pagastā, 
Ls 250 fotoaparāta iegādei sociālajam 
dienestam.

Aizņēmumi – Novada infrastruktūras 
pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti 
kredītresursi, par kuriem pašvaldība norē-
ķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek 
veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā. 
2013. gada budžetā ir iekļauts finansē-
jums aizņēmuma atmaksai Ls 122262.  

Speciālais budžets – Saistošie no-
teikumi Nr. 2/2013 „Par Jēkabpils novada 
pašvaldības seciālo budžetu 2013.ga-
dam”  (apstiprināti 2013. gada 24. janvā-
rī protokols Nr. 1. lēmums Nr. 52). Kopā 
ieņēmumi speciālajā budžetā plānoti Ls 
113202, to veido ceļu fonda līdzekļi, da-
bas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvi-
nājumi.

Dabas resursu nodokļa līdzekļus izlie-
to  atbilstoši noteikumiem „Jēkabpils no-
vada pašvaldības dabas resursu līdzekļu 
kārtība” (apstiprināti 20.12.2012. Lēmums 
Nr. 505, protokols Nr. 16.). Dabas resur-
sa līdzekļu ieņēmumus sadala un izlieto: 
50% no dabas resursu ieņēmumiem iz-
lieto centralizēti projektu finansēšanai, 
50% – sadala starp Jēkabpils novada pa-
gastu pārvaldēm vienādās daļās. Dabas 
resursu nodokļa līdzekļus var izlietot tādu 
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri 
saistīti ar vides aizsardzību, atbilstoši  Da-

bas resursu nodokļa likuma noteiktajiem 
mērķiem:  augšņu un grunts aizsardzībai 
un sanācijai; ar izglītību un audzināšanu 
vides aizsardzības jomā;  vides monitorin-
gam;  bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šanai un aizsardzībai; gaisa aizsardzībai 
un klimata pārmaiņām; vides un dabas 
resursu izpētei, novērtēšanai, atjaunoša-
nai; ūdeņu aizsardzībai un izmantošanas 
uzlabošanai   atkritumu apsaimniekoša-
nas darba organizēšanai un uzlaboša-
nai. 2013. gadā  nodokļu ieņēmumi kopā 
plānoti Ls 7000,  dabas resursu nodokļa 
izdevumi  plānoti Ls 17001. Izdevumu 
segšanai tiek iekļauts gada atlikums Ls 
10001. Izdevumi pakalpojumu apmaksai 
par ūdens analīzēm u.c. pakalpojumiem 
plānoti Ls 7924, stādāmā materiāla un 
inventāra iegādei Ls 4187, pamatlīdzekļu 
– zāles pļāvēja un zāģa iegādei, projektu 
izdevumu apmaksai Ls 4890. 

Ceļu fonda līdzekļus izlieto atbilstoši 
Jēkabpils novada pašvaldības ceļu fonda 
līdzekļu pārvaldīšanas kārtībai (apstiprināti 
17.12.2009. lēmums Nr. 55, protokols Nr. 
10) Mērķdotācijas 30% izlieto cenralizēti 
(ceļa zīmju, tiltu uzturēšana, periodiskās 
uzturēšanas programma – kapitālie re-
monti, neparedzēti gadījumi).Mērķdotāci-
jas 70%starp novada pagasta pārvaldēm 
sadala proporcionāli pagasta pārvaldes 
teritorijā reģistrēto ceļu garumam, kas 
reizināts ar koeficientu – reģistrētie ceļi ar 
melno segumu k=3, pārējie reģistrētie ceļi 
k=1. Ceļu  fonda ieņēmumi no mērķdotā-
cijas 2013.gadā  plānoti Ls 106202, izde-
vumu segšanai tiek iekļauts gada atlikums 
Ls 40521. Izdevumi pakalpojumu apmak-
sai par ceļu uzturēšanu, satiksmes drošī-
bas uzlabošanu plānoti Ls 139023. Līdzekļi 
ceļu fondā ir nepietiekami, ar tiem var veikt 
tikai ceļu greiderēšanu un sniega tīrīšanu. 
Līdzekļu apjoms pa pagasta pārvaldēm: 
Ābeļi – Ls 16193; Dignāja – Ls 4212; Duna-
va – Ls 18081; Kalna – Ls 12219; Leimaņi 
– Ls 13546; Rubene  – Ls 17114; Zasa – Ls 
13922; centralizēti – Ls 51436.

Ziedojumu un dāvinājumu izdevu-
miem iekļauts līdzekļu atlikums uz pār-
skata gada beigām Ls 1289, ko plānots 
izlietot  A. Grīna piemiņas vietas labiekār-
tošanai Ls 500, konkursam „Pasaule, kas 
tevi gaida” Ls 150, sociāla rakstura pasā-
kumiem Ls 639. 

Ar pilnu novada pašvaldības budžetu 
un paskaidrojuma rakstu var iepazīties Jē-
kabpils novada pašvaldības mājas lapā. 
Ar Provizotorisko pašvaldību finanšu iz-
līdzināšanas aprēķinu 2013. gadam var 
iepazīties Latvijas pašvaldību savienības 
mājas lapā  LPS- Komitejas – Finanšu  un 
ekanomikas jautājumu komiteja.

A. Raginska,
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja 
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Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1/2013 
„Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā”
(Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 24.01.2013. sēdes lēmumu Nr. 49, protokols Nr. 1)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu un  
1.4 daļu, 3.1 pantu, 9. panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.1 punktu, 47. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-
teikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils 
novada administratīvajā teritorijā piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa pieaugu-
ma ierobežojumu, nekustamā īpašuma 
nodokļa likmes, nosaka apliekamos ob-
jektus un nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpil-
des termiņu. 

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to da-
ļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas 
netiek izmantotas saimnieciskās darbī-
bas veikšanai (izņemot garāžas), ar ne-
kustamā īpašuma nodokli neapliek.

3. Ja nekustamā īpašuma objekts 
kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa 
objektu 2013. gadā (ja 2012. gadā ob-
jekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli 

neapliekamais objekts vai ja izveidots 
jauns nekustamā īpašuma objekts), tad 
nekustamā īpašuma nodoklis 2013. ga-
dam tiek aprēķināts, nepiemērojot no-
dokļa pieauguma ierobežojumu.

4. Ja nekustamā īpašuma objekts 
kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa 
objektu 2014. gadā (ja 2013. gadā ob-
jekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli 
neapliekamais objekts vai ja izveidots 
jauns nekustamā īpašuma objekts), tad 
nekustamā īpašuma nodoklis 2014. ga-
dam tiek aprēķināts, nepiemērojot no-
dokļa pieauguma ierobežojumu

5. Pēc nekustamā īpašuma kadas-
trālās vērtības aktualizācijas nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, 

atsevišķi par katru zemes vienību 2013.
un 2014. gadā nedrīkst pārsniegt iepriek-
šējam taksācijas gadam aprēķināto no-
dokļa apmēru (neņemot vērā atviegloju-
mus) vairāk kā par 25 procentiem.

6. Šo saistošo noteikumu 4. punktā 
noteiktais nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojumu nepiemēro:

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

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

 7. Nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi 
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 
brīža. 

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

Augsnes kaļķošana
Mikrobioloģiskos, ķīmiskos, fizikā-

los u.c. procesus, kā arī augu barības 
vielu izmantošanu ietekmē augsnes 
reakcija. No šīs reakcijas var spriest 
arī par augsnes auglību un kaļķošanas 
nepieciešamību. Bijušā Jēkabpils rajo-
na teritorijā ir liels vidēji un stipri skābo 
augšņu īpatsvars. Šo skābuma  pH 
pakāpi galvenokārt nosaka Ca un Mg 
izskalošanās pakāpe no augsnes mine-
rālās un organiskās daļas (aptuveni 200 
kg/ha  Ca un Mg karbonāti ik gadu). 
Daļu Ca un Mg no augsnes iznes arī ar 
augu ražām (15 –230 kg/ha  atkarībā no 
kultūras ik gadu). Tāpat abi šie elementi 
nepieciešami fizioloģiski skābo amonija 
mēslu, superfosfāta, kālija u.c. minerāl-
mēslu neitralizēšanai (ik gadu ap 200 
kg/ha). Tātad, lai tikai uzturētu optimā-
lu augsnes reakciju, to visu saskaitot 
kopā,  gadā būtu vidēji jāizlieto ap 500 
kg/ha  Ca karbonātu. 

Ca trūkums ražu var samazināt par 
15 – 40%, kā arī palielināt sēnīšu slimību 
izplatību, veldres iespējamību  un zie-
mošanas kvalitāti. Sevišķi Ca prasīgie ir 
kvieši, mieži, zirņi, pupas, cukurbietes, 
sarkanais āboliņš, lucerna un galviņkā-
posti. Mazprasīgāki ir lini, kartupeļi, au-
zas, stiebrzāles, rudzi. 

Lai palielinātu pH par vienu vienību, 
smilšu augsnēm nepieciešamas 6 t kaļ-

INfoRmācIJA LAukSAImNIekIem ķa/ha, mālsmilts – 7 t/ha, bet smilšmāla un kūdras  augsnēm – 8 t/ha. Ja kaļķo ik 
pēc 5 gadiem, tad šo devu palielina 5 reizes, protams, vienā reizē tik lielas devas 
iestrādāt nedrīkst. Kaļķošanas vajadzību nosaka ne tikai augsnes skābuma pakāpe, 
bet nozīmīga ir arī kaļķu kvalitāte un vienmērīga iestrādāšana aramkārtā, jo slāņos, 
kur kaļķi iestrādā nevienmērīgi, skābums augsnē nemazinās. 

Izvēloties kaļķojamo materiālu, jāņem vērā arī Mg nepieciešamība un kaļķojamā 
materiāla sasmalcinātības pakāpe (jo smalkāks, jo iedarbība ātrāka, bet īslaicīgāka).

materiāls vieta ca% mg% neitralizācijas 
spēja %

par 1mm 
mazāku daļi-
ņu saturs %

Dolomītmilti Birži 29 21 85 – 88

Dolomītmilti Pļaviņas 19,9 11,8 94,5 >85

Dolomītmilti Saulkalne 18,8 12,0 97 99,5

Rupjie 
dolomītmilti

Saulkalne 20,1 11,9 99,2 35 – 50

Kaļķakmens milti Saulkalne  37,5 1,5 95 100

Dārza kaļķi Saulkalne 26,4 16,6 135 >99,8

Kontakti:   www.saulkalne.lv 
Pļaviņās – Viktors Morevs (mob. t. 29417219). Cena dolomītmiltiem 2013. gadā 

– 2.0 Ls/t+PVN. Pastāv atlaižu sistēma. Iekraušanas vieta – Pļaviņās, Rīgas ielā 44. 
Ir iespēja pievest un iestrādāt (pašizgāzēji un 2 URALi ar RUMiem). Mēslošanas 
līdzekļa apliecību un sertifikātu –  iespējams saņemt, rakstot uz ina.sele@inbox.lv.

Biržos – interesēties individuāli. 
Par augsnes analīžu veikšanu interesēties Valsts augu aizsardzības dienestā.

Izsludināta pieteikšanās uz bioloģiski vērtīgo 
zālāju apsekošanu

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar mērķi no-
teikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu 

Turpinājums 8. lpp.
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Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākuma „Ag-
rovides maksājumi” apakšpasākumā 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana 
zālājos”.

Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem 
(BVZ) sauc zālājus (gan pļavas, gan 
ganības), kuri veidojušies sen near-
tās platībās (vismaz 20 gadus), kas ir 
neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu 
gaitā cilvēka apsaimniekoti un uzturēti, 
tādējādi izveidojušies par sarežģītām 
ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudz-
veidību. Pazīt bioloģiski vērtīgu zālāju 
var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī 
pēc zālājā sastopamām augu un putnu 
sugām. Dabiskos zālājos parasti nav 
izteikti dominējošu sugu. Tajos ir liela 
sugu dažādība, tai skaitā daudz dažādu 
graudzāļu sugu. Raksturīga ir labi izvei-
dota velēna, ko veido galvenokārt blīvs 
graudzāļu sakņu pinums. Turpretī kulti-
vētos zālājos izteikti dominē 1 – 3 sugas 
(sētās graudzāles), citu sugu daudzums 
ir niecīgs, kā arī velēna ir skraja un ne-
saslēgta.

Latvijā par bioloģiski vērtīgo zālāju 
indikatorsugām speciālisti atzinuši 55 
augu sugas (piemēram, saulpurene, 
gaiļbiksīte, dzegužpirkstīte, mazais mār-
silis, purva dedestiņa, smaržīgā nakts-
vijole, zilganais grīslis). Taču par zālāja 
vērtību var spriest ne tikai pēc augiem – 
daudzas pļavas un ganības ir bioloģiski 
vērtīgas, jo ir nozīmīgas putnu ligzdoša-
nas (griezes, ķikuti) vietas.

Ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem 
raksturīgajām sugām var iepazīties arī 
noteicējā: http://www.ldf.lv/upload_
file/29124/DAP-Iepazisim_Plavas-DE-
MO.pdf.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā va-
rētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zālājs, 
sūtiet pieteikuma anketu uz Zemkopī-
bas ministriju.

Apsekojumu Zemkopības ministri-
jas uzdevumā 2013. gada vasaras sezo-
nā veiks Dabas aizsardzības pārvalde. 
Apsekojuma rezultāti tiks apkopoti un 
publicēti Zemkopības ministrijas mā-
jas lapā ne ātrāk kā pēc 2013. gada 1. 
novembra. Informāciju par lauku bloku 
kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīga-
jiem zālājiem varēs iegūt no 2014. gada 
2. aprīļa Lauku atbalsta dienesta Re-
ģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS).

Pieteikšanās kārtība:
	 Pieteikumus pieņems līdz 

2013. gada 1. maijam (pasta zīmogs).
	 Jāaizpilda pieteikuma anketa, 

kuru var saņemt Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra rajonu filiālēs 

vai Lauku atbalsta dienestā, vai Dabas 
aizsardzības pārvaldē. To iespējams 
iegūt arī Zemkopības ministrijas mājas 
lapā www.zm.gov.lv sadaļā Lauku attīs-
tība/Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju no-
teikšana.

	 Aizpildītai pieteikuma anketai 
jāpievieno Lauku atbalsta dienesta iz-
sniegtās lauku bloku kartes kopija vai 
zemes robežu plāna kopija ar atzīmētu 
apsekojamo platību.

	 Pieteikums jānosūta uz Zem-
kopības ministriju ar atzīmi „BVZ noteik-
šana” (Republikas laukums 2, Rīga, LV 
– 1981).

Beidzas augu 
aizsardzības līdzekļu 
apliecību derīguma 
termiņš

Zemniekiem, kam beidzas augu 
aizsardzības līdzekļu apliecību derīgu-
ma termiņš, līdz  jūlijam apliecību mai-
ņai vēl spēkā būs vecā  kārtība – jāpie-
sakās Valsts augu aizsardzības dienes-
tā – Jēkabpilī tel. 65233164. Protams, 
jābūt  lauku vēsturei  un augu aizsar-
dzības līdzekļu uzskaitei, izlietojumam, 
samaksai par apliecību un fotogrāfijai. 
Ar otro pusgadu sistēma mainīsies, un 
apmācības veiks sertificēta firma: LLKC 
vai kāds cits.

29. janvārī apliecību derīguma 
termiņš beidzās: Zigrīdai Mikanovskai 
(Dignāja), Solvitai Stradiņai (Kalna), 
Gitai Veļikai (Zasa), Dzidrai Vasalaus-
kai (Rubeņi), Ausmai Kiopai (Leimaņi), 
Jānim Meņķim (Zasa), Inārai Grigalovi-
čai (Kalna), Jānim Minkevičam (Kalna), 
Visvaldim Āriņam (Kalna), Pāvelam 
Strašnovam (Ābeļi), Nikolajam Semjo-
novam (Kalna), Mārim Puķānam (Dig-
nāja), Ilonai Andžānei (Kalna), Lidijai 
Bergmanei (Ābeļi). 21. februārī – Daigai 
Goldbergai (Zasa), 9. martā – Andrejam 
Ivanovam (Zasa), 11. martā – Jānim 
Gaidim (Kalna).

Ieviesti jauninājumi 
lauksaimniecības 
zemes iegādes 
kreditēšanas 
programmā

Lai lauksaimniecības zemes iegā-
des kreditēšanas programmu padarītu 
lauksaimniekiem vēl pieejamāku un 
pielāgotu to mainīgajai tirgus situācijai, 
programmas noteikumos ir ieviestas 

vairākas izmaiņas, tostarp ir samazināta 
aizdevumu procentu likme. Samazinātā 
aizdevumu likme būs 3,315% un tā būs 
spēkā līdz šā gada 26. jūnijam.

Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.
php?sadala=2245&id=14999.

Meža īpašniekam būs 
tiesības prasīt elek-
trolīniju īpašniekiem 
atpirkt aizsargjoslās 
nocirstos kokus 
(Nozare.lv).

Saeima trešajā un galīgajā lasījumā 
pieņēma grozījumus Aizsargjoslu liku-
mā, paredzot, ka meža īpašniekam būs 
tiesības prasīt elektrolīniju īpašniekiem 
atpirkt nocirstos kokus.

Līdz ar to AS „Sadales tīkls” būs 
jāmaksā kompensācijas mežu īpašnie-
kiem par nocirstajiem kokiem, kuri aiz-
sargjoslās aug zem elektrolīnijām. „Sa-
dales tīkla” valdes loceklis Raimonds 
Skrebs iepriekš Saeimas Tautsaimnie-
cības, agrārās, vides un reģionālās po-
litikas komisijas lēmumu atbalstīt šos 
grozījumus Aizsargjoslu likumā rakstu-
roja kā „sitienu zem jostasvietas” uzņē-
mumam. Līdz šim „Sadales tīkls” infor-
mēja mežu īpašniekus, ka notiks trases 
tīrīšana, bet pēc nozāģēšanas meža 
īpašnieks ar koksni rīkojās tālāk pēc 
saviem ieskatiem, jo saskaņā ar likumu 
nozāģētais koks ir zemes īpašnieka īpa-
šums. Savukārt Zemkopības ministrijas 
ierosinājums, ko atbalstījusi Saeima, 
paredz tiesības meža īpašniekam prasīt 
elektrolīniju īpašniekam atpirkt aizsarg-
joslās nocirstos kokus.

    

Informatīvie semināri 
pagastos

Sakarā ar Valsts ieņēmumu die-
nesta reformām, šogad informatīvie 
semināri pagastos notiks tikai 3 vietās 
(sākumā man, tāpat kā citos novados, 
piedāvāja tikai vienu vietu). Plkst. 10.00 
20. februārī  Rubeņu kult. namā, 22. 
februārī Brodos (Ābeļu pag. pārvaldē) 
un 26. februārī  Zasas kult. namā. Dar-
ba kārtībā: VID aktualitātes (izmaiņas 
nodokļu jomā), novada aktualitātes, kā 
arī  jaunākais lauksaimniekiem un uzņē-
mējiem, ieskats nākošā plānošanas pe-
rioda (2014. – 2020. g.) tiešmaksājumu 
sistēmā.  

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante

Turpinājums no 7. lpp.
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Vietējā kultūra kā sabalansētas izglītības pamats
2013. gads starptautiskās sa-

darbības jomā solās būt gana aktīvs 
un interesants.  Aizvadītā gada rude-
nī uzsākām ES Mūžizglītības Come-
nius apakšprogrammas „Reģionālās 
partnerības” projekta„ Cross border 
cooperation between reģions in Lat-
via and Romania to improve educa-
tional offer” (coAcTIoN) /Pārrobe-
žu sadarbība starp reģioniem Latvijā 
un Rumānijā izglītības piedāvājuma 
uzlabošanā./ projekta īstenošanu. 
Aizvadītā gada novembrī uz starptau-
tisku sanāksmi novada pašvaldībā 
viesojās projekta starptautiskie part-
neru pārstāvji no Bulcana Bai pašval-
dības Rumānijā. Darbs projektā turpi-
nās. Projekta ieviešanas grupa strā-
dā notiek sanāksmes par veicamo 
darbu plānošanu, ieviesto aktivitāšu 
novērtēšanu, starptautisko mobilitā-
šu īstenošanu. Projekts ir vērsts uz 
izglītības, kultūras un sporta jomām, 
tā mērķis ir veidot ciešāku saikni 
starp formālo un neformālo izglītību, 
lai uzlabotu izglītošanās iespējas 
visa vecuma iedzīvotājiem Jēkabpils 
pašvaldībā. Projekta ietvaros notiek 
arī iegādes – nopirkts fotoaparāts, 
kancelejas preces, multifunkcionālā 
iekārta, ir noslēgts līgums par stendu 
un digitālā fotorāmja iegādi pārvieto-
jamās izstādes izvietošanai.

Viena no aktivitātēm ir paredzē-
ta angļu valodas prasmju uzlaboša-
nai. Janvāra otrajā pusē Rubenes 
kultūras namā ir sākušies svešva-
lodas (angļu valoda) uzlabošanas 
s kursi. Mērķa grupa – pedagogi, 
pašvaldības darbinieki, lēmumu pie-
ņēmēji un citi interesenti. Uz pirmo 
nodarbību bija ieradušies 16  dalībnieki, 
kuri vēlas apgūt un papildināt angļu valo-
das prasmes. Par angļu valodas apmācī-
bu Rubeņos sapņots jau sen. Ar projekta 
atbalstu šis  sapnis pamazām īstenojas. 
Tas ir liels ieguvums lauku cilvēkiem, 
jo lielais attālums līdz pilsētai ir šķērslis 
daudzām izglītības iespējām neformālās 
izglītības jomā. Projekta ietvaros Rube-
nes kultūras namam ir iegādāta tāfele un 
kancelejas preces, kas jau tiek izmantoti 
projekta aktivitāšu ieviešanā.

Lai veiksmīgi risinātu daudzas prob-
lēmas laukos, projekta ietvaros notiks iz-
pētes pasākumi caur kultūru un sportu, 
lai veidotu starppaaudžu dialogu „ Skola 
un ģimene”. Ir apkopota informācija un 
izveidots sadarbības tīkls starp kultūras, 
izglītības iestādēm un sporta centriem, 
kā arī biedrībām. Tiek vākti materiāli foto 
izstādes izveidei.

Zasas vidusskolas direktore olita 
Spēka par paveikto: „Projekta ietva-
ros ir iegādāta multifunkcionālā iekārta, 
magnētiskās tāfeles, baltā tāfele un kan-
celejas preces. Ar februāri  tiks uzsākti 
pedagogu profesionālās pilnveides semi-
nāri Zasas vidusskolā, kuros ir uzaicināti 
piedalīties pedagogi   no visām Jēkabpils 
novada skolām.  Februārī Zasas vidus-
skolā sāksies angļu valodas prasmju uz-
labošanas apmācības pašvaldības darbi-
niekiem un skolas personālam.”

Rubenes pamatskolas direktore 
Ināra kantāne: „Ir jūtama lielāka rosīša-
nās pagastā,  sākušās svešvalodu apmā-
cības nodarbības pieaugušajiem. Rudenī 
pagastā viesojās starptautiskā projekta 
partneru pārstāvji, tajā skaitā pedagogi, 
kuri apmeklēja arī Rubeņu pamatskolu. 
Lielu interesi viesos izraisīja datorklase 
un interaktīvā tāfele. Vēstures kabinetā 

uzmanība tika pievērsta senlietām, 
jo daudzi sadzīves priekšmeti no 
senām dienām ir pazīstami arī ru-
māņu kolēģiem. Bet visvairāk viņi 
bija pārsteigti par tādiem mācību 
priekšmetiem kā mājturība un teh-
noloģijas, kuros skolēni apgūst 
dzīvei vajadzīgās prasmes. Viesi 
redzēja, ka arī mazās lauku skolās 
ar pašvaldības atbalstu ir ieviestas 
modernās tehnoloģijas. „Tik liela 
skola pēc platības un tik maz sko-
lēnu. Kāds plašums, kāda brīvība” 
– tāds bija viesu vērtējums. Viņiem 
ir pretēji.”

Projekta starptautiskā koor-
dinatore Gunta Dimitrijeva: „Pro-
jekts risina ne tikai izglītības pie-
ejamības uzlabošanas jautājumus, 
bet arī akcentē skolotāju, skolēnu 
un viņu vecāku sadarbību. Ar da-
žādu skolas personāla, skolēnu 
un vecāku atbalsta pasākumu īste-
nošanu tiek veicināta savstarpējā 
sadarbība, paplašināts zināšanu 
loks, uzlabotas skolotāju profe-
sionālās prasmes. Piesaistītais ek-
sperts, izpētot esošās problēmas 
un situāciju, palīdzēs personālam 
nodefinēt turpmākos Zasas vidus-
skolas darbības mērķus, lai paaug-
stinātos skolas konkurētspēja, kas 
īpaši ir svarīga laikā, kad samazi-
nās iedzīvotāju skaits laukos. Aprīlī 
paredzēta sanāksme pie partne-
riem Rumānijā. Uz turieni plānots 
doties 14 vai 15 dalībniekiem. 
Atbilstoši projekta plānam, vizītē 
piedalīsies lēmumu pieņēmēji, tai 
skaitā deputāti, speciālisti, izglītī-
bas iestāžu vadītāji un skolotāji. 

Skaidrības labad varu informēt, ka mo-
bilitāšu izdevumus 100% apjomā sedz 
Mūžizglītības programma un projekta 
laikā obligāti ir jānodrošina 24 mobilitā-
tes (viena mobilitāte ir vienas personas 
brauciens dalībai starptautiskajā sanāk-
smē). Projekta īstenošanas laiks 2 gadi 
– no 01.08.2012. līdz 31.07.2014. Pro-
jekta kopējais budžets ir 45820,00 eiro, 
tai skaitā ES Mūžizglītības programmas 
piešķirtais finansējums ir 39165,00 eiro, 
kas sastādās no divām daļām; mobilitā-
tēm paredzētais finansējums 19200 eiro 
un finansējums nemobilitāšu aktivitāšu 
īstenošanai 26620 eiro. Paldies projek-
ta ieviešanas grupai – I. Tomānei, O. 
Spēkai, B. Vaivodei par ieguldīto darbu 
projekta aktivitāšu ieviešanā. Manuprāt, 
esam laba komanda.”

  
Inta Tomāne
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Modes skate Ābeļu pamatskolā 
Modes skati rīkoja skolēnu pašpār-

valde, vadīja Sintija un Rinalds. Apģērbs 
radies vienlaicīgi ar cilvēku sabiedrības 
veidošanos. Mūsdienu pasaulē popu-
lārākie apģērbu stili ir: romantiskais, 
sportiskais, folkloras, klasiskais, fantāzi-
jas un militārais. Viens no klasiskā stila 
paveidiem ir lietišķais, kas visbiežāk tiek 
lietots, tāpēc mēs to iekļāvām vienā no 
mūsu modes skates tēmām. 

Nākotne ir laika daļa, kas sekos ta-
gadnei. To mēs veidosim paši un arī ap-
ģērbu mēs izvēlēsimies paši. Dažas ide-
jas, kāds tas varētu būt, piedāvā Ābeļu 
skolēni! 

Modes skates dalībnieki: no 1. kla-
ses Kate, Ričards no otrās klases, Anita, 
Vitnija, Viktorija no trešās klases Raivo, 

Dignājas pamatskolā jau otro gadu 
norit ES Mūžizglītības Comenius apakš-
programmas projekta „European Cham-
ber music” ieviešana. Tā mērķis ir iepazīt 
Eiropas valstu mūzikas dažādību, kā arī 
dot skolēniem, viņu vecākiem un skolo-
tājiem iespēju komunicēt ar partneriem 
citās valstīs. Skolēni aktīvi iesaistījās pro-
jekta darbā – vāca un apkopoja materiā-
lus par partneru valstīm, tos prezentēja 
angļu valodā. Projekta ietvaros ir izvei-
dots logo, projekta simbols, joprojām 
notiek mūzikas repertuāra apguve. Kā 
projekta gala produkts ir plānots disks, 
kurā būs ierakstīta apkopotā mūzika no 
katras partnervalsts. Laikā no 27. februā-
ra līdz 3. martam Turcijā notiks priekšpē-
dējā projekta sanāksme, uz kuru dosies 
Dignājas skolas skolotāji. Projekta noslē-
gums plānots maijā Lietuvā. Pie Šauļu 

Comenius projekts Dignājas 
pamatskolas skolēnu skatījumā

mūzikas skolas audzēkņiem dosies sko-
lēni no Dignājas pamatskolas, lai sniegtu 
koncertu, kura repertuārā būs iekļauta 
mūzika no partneru valstīm Dignājiešiem 
pievienosies arī pārstāvji no Dunavas un 
Ābeļu pamatskolām.

Paralēli repertuāra apguvei skolā 
tika veikta skolēnu aptauja par viņu ie-
guvumiem projektā. Skolotāja Arta Pa-
vāre ir apkopojusi skolēnu viedokļus: „8. 
klases skolniece Linda kusiņa kā pro-
jekta spilgtāko notikumu min došanos 
ar pārējiem skolas biedriem uz projekta 
dziesmu ierakstīšanu diskā. Visinteresan-
tākais bija iepazīties un sarunāties ar cie-
miņiem no Lietuvas. Ļoti patika koncerts 
skolā, kuru sniedza Lietuvas Šauļu mūzi-
kas skolas un mūsu skolas skolēni. Vis-
vairāk laika Lindai prasīja Ziemassvētku 
apsveikumu un prezentāciju par valstīm 

gatavošana. 2. klases skolniece Zane 
Sinkeviča nebija iedomājusies, ka citu 
valstu viesiem patiks dejot mūsu tautas 
dejas. Sanija Bruņeniece vēlas uzzināt 
un iemācīties, kā skan citu tautu valodas. 
5.klases skolnieks Andris Gailis iemācī-
jies labāk rakstīt angļu valodā. 6. klases 
skolniekam Normundam Liepiņam vis-
labāk patika piedalīties rotaļās kopā ar 
ārzemju viesiem. Spilgtā atmiņā palika 
videofragmenta – sveiciena ierakstīšana 
Polijas mobilitātei. Visi skolēni apgalvoja, 
ka daudz uzzinājuši par projektā iesaistī-
to valstu tradīcijām, tērpiem, tūrisma un 
mākslas objektiem. Veiksmīgi tika apgū-
ti dažādu tautu populāru dziesmu vārdi. 
Spilgtākais notikums – ciemiņi vēlējās 
nofotografēties kopā ar skolēniem.”

G. Dimitrijeva,
projekta koordinatore

No 2012. gada 1. oktobra novadā 
tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai LEADER program-
mas atbalstītais projekts „Tautas tērpu ie-
gāde Jēkabpils novada jauktajam korim” 
Nr. 12-05-LL13-L413204-000002. Projek-
ta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu 
pašdarbības kolektīviem. Specifiskais 
mērķis – iegādāties tautas tērpus Jēkab-
pils novada jauktajam korim „Putni”.

Koris „Putni” gatavojas skatei   

Novada koris darbojas kopš 2011.
gada rudens un veiksmīgi piedalījies 
2012. gada koru skatē. Koris savu dar-
bību turpina nopietni gatavojoties XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu svētku skatei, 
kura notiks aprīlī, lai izcīnītu iespēju pie-
dalīties Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Patreiz koris strādā pie svētku reper-
tuāra apguves, apmeklē kopmēģināju-
mus, tiekas ar svētku virsvadītājiem. Tiek 

gādāts par tērpiem, jo koris ir nesen izvei-
dojies un tērpu vēl nav. Tas prasa laiku un 
nopietnu darbu, lai veiksmīgi sagādātu 
tērpus un koris kopumā izskatītos vizuāli 
labi un gaumīgi.

Projektā paredzēts korim iegādā-
ties tautu tērpu komplektu – 45 sieviešu 
tautiskos brunčus (Slates rakstā) un 45 
linu blūzes. Meitām vestes un puišu tēr-
pi  tiks gādāti no pašvaldības līdzekļiem. 
Projekta plānotais kopējais bužets ir Ls 
2997,90,t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 
2457,30, publiskais finansējums (90% 
no attieināmajām izmaksām) Ls 2211,57, 
pašvaldības līdzfinansējums Ls 245,73.

Inta Tomāne, projekta vadītāja

Patrīcija, Laine, Evija, Arvis, no 5. klases Viktorija, no sestās klases Annija, Ieva, no 7. 
klases Jānis.

1. vietu ieguva Arvis Cirponis, 2. – Patrīcija Paula Graudiņa, 3. –Vitnija Krodzeniece.
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Sadancis „Klaberjakts”
„klaberjakts” Viesītē – tā jau ir sena 

tradīcija deju kolektīviem sadancot  kopī-
gā pasākumā un baudīt vēl aizgājušā un 
arī jaunā gada noskaņas. Šogad sadancis 
notika 14 reizi un tajā piedalījās 13 tautas 
deju kolektīvi, kuri gatavojas Dziesmu un 
deju svētku skatei  martā. Sadancī pieda-
lījās četri Jēkabpils novada deju kolektīvi. 
„Luste” no Dunavas pagasta, „Rasa” un 
„Laude” no Rubenes pagasta un „Solis” 
no Zasas pagasta. 

Inta Tomāne

4. vieta Zasas vidusskolas komandai, skolotājs Jānis kokins.

JVĢ jaunieši – spēcīgākie skolu basketbola sacensībās
Basketbola sacensībās 1993. – 1996. 

gadā dzimušajiem jauniešiem piedalījās 
četras komandas. Lai spēles varētu no-
ritēt raiti un bez starpgadījumiem, savu 
tiesātprasmi lietā lika  laukuma  tiesneši 
Edgars Lamba, Juris Bobrovs un Imants 
Beķers. Sacensību galvenā tiesneša Aiņa 
Raubiška sarūpētā tiesnešu brigāde rū-
pīgi pildīja protokolista un laika tiesneša 
pienākumus. Katra komanda izspēlēja trīs 
spēles, kurās sasniegtie rezultāti tām ļāva 
ierindoties atbilstošā vietā. 4. vietu ieguva 
Zasas vidusskolas jaunieši, kuri piekāpās 
visās spēlēs – ar 27:53 pret Jēkabpils 3. 
vidusskolu, ar 35:76 pret Jēkabpils Ag-
robiznesa koledžu, ar 22:81 pret Jēkab-
pils Valsts ģimnāziju. Zasas vidusskolas 
jauniešu komandā spēlēja Jānis Daudz-
vārds (gūti 26 punkti), Mārtiņš Leitietis (32 
punkti), Pēteris Eigims (11 punkti), Didzis 
Stradiņš (12 punkti), Arvis Gabranovs (2 
punkti), Krišjānis Krūkliņš.  3. vietu izcīnīja 
Jēkabpils 3. vidusskolas komanda, kura 
piekāpās ar 33:58 Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžai, ar 36:82 Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijai. 2. vietu izcīnīja Jēkabpils Agrobiz-
nesa koledžas komanda, kura ar 55:70 

piekāpās tikai Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komandai. Spēcīgāki par visām iepriekš-
minētajām komandām izrādījās Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas komandas pārstāvji. 
Visu komandu jauniešu basketbola spē-

les sniegums izrādījās tiešām profesio-
nāls, varēja just vairākos treniņgados ie-
guldītā darba rezultātus! 

Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe 
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Aizvadīta Ziemas sporta diena Dignājā

Svētdien, 27. janvārī Dignājā z/s 
„Kalnāres” skijoringa trasē pulcējās 
skijoringa braucēji, viņu atbalstītāji 
un vienkārši šī sporta veida entuziasti 
no visas Latvijas. Šādas pulcēšanās 
iemesls pavisam nopietns – Latvijas 
motosporta federācijas čempionāta 3. 
posms skijoringā.

Pavisam uz starta stājās 60 dalīb-
nieki, kuri startēja 7 klasēs – mazajā 
tautas klasē, lielajā tautas klasē, jau-
niešu klasē, mazajā meistaru klasē, 
lielajā meistaru klasē, hobijmeistaru 
klasē, kā arī vecmeistaru klasē. Dalīb-
nieku pulkā bija arī Jēkabpils novada 
skijoringa braucēji. Pavisam 3 pāri, kuri 
visi pārstāvēja sporta klubu „Slīterā-
ni”. Kaspars Iesalnieks un Normunds 
Liepiņš startēja jauniešu ieskaitē un 
ieguva 1. vietu. Artūrs un Dairis Ķiploki 
startēja hobijmeistaru klasē un, uzvarot 
abos braucienos, izcīnīja 1. vietu. Ar-
tūrs ar Dairi pēc 3 posmiem ir arī čem-
pionāta šīs klases kopvērtējuma līderi, 
savus tuvākos konkurentus apsteidzot 
par 10 punktiem. Mūsu trešā ekipāža, 
kuras sastāvā ietilpst Gints Audzītis un 
Dainis Vecums, stājās uz starta vemeis-
taru klasē un ierindojās 4. vietā.

Citās klasēs uz goda piedestāla 
augstākā pakāpiena kāpa Raivis Zol-
manis/Mikus Neško no Saldus motoklu-
ba, Ingus Bērziņš/Reinis Palkavnieks 
no Valdlaučiem un Aigars Jonass/Aldis 
Mackars no komandas F.F.F. motors.

Turpat arī norisinājās sacensības 
kvadracikliem 2 klasēs – kvadri open un 
kvadri ATV. Labākie šajās klasēs Dignā-

Latvijas čempionāts skijoringā 

jas posmā izrādījās attiecīgi Juris Ozo-
liņš (Rodeo) un Ralfs Kaliksons (Mo-
tosports RT). Norisinājās arī kross bez 
radzēm, kurā dalību ņēma arī 2 mūsu 
novada motosportisti – Artūrs Ķiploks 
un Gints Audzītis, kuri izcīnīja attiecīgi 4. 
un 15. vietu. Šajā klasē par uzvarētāju 
kļuva Uldis Spulle (VV motors).

Šo rindu autors izsaka lielu pa-
teicību par tik augsta līmeņa sacen-
sību organizēšanu Jēkabpils novadā 
sporta klubam „Slīterāni” un personīgi 
Andim Bikauniekam, z/s „Madaras”, 

z/s „Kalnāres”, z/s „Cielavas”, z/s „Au-
ziņas”, Jēkabpils novada pašvaldībai 
un Dignājas pagasta pārvaldei. Visiem 
kopā izdevās sarīkot augsta līmeņa sa-
censības ar tikpat augstu organizācijas 
līmeni.

Novēlēsim Jēkabpils novada moto-
sportistiem un skijoringistiem veiksmī-
gus startus arī turpmāk!

Par sportisku dzīvesveidu!

Aivis kokins,
Jēkabpils novada sporta organizators

Šī gada 26. janvārī pie Dignājas 
pamatskolas sporta laukumā un parkā 
norisinājās Aktīvās atpūtas un ziemas 
sporta diena. Dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties septiņās disciplīnās- sniega 
kaudze, kērlings, hokeja sitieni, biat-
lons, šķēršļu trase, futbols sniegā un 
ziemas triatlonā. Kā arī, sasildīties un 
pulcēties  pie ugunskura bija aicināts 
ikviens, tur arī varējā mieloties ar siltu 
tēju un skābu kāpostu zupu. 

Visas dienas garumā valdija intri-
ga par to, kura komanda iegūs pirmo 
vietu, jo dažādās disciplīnās kā labākie 
sevi pierādīja visi dalībnieki. Kopumā 
spēlēm pieteicās 4 komandas (16+) – 
„Čaukstošie” (Sintija Strade, Normunds 
Upenieks, Krista Vilcāne, Jānis Vilcāns, 

Santa Nagle), „Grabulīši” (Evija Kusiņa, 
Sandra Kusiņa, Raivis Kusiņš, Pēte-
ris Kabrins), „Čabulīši” (Zane Dzelme, 
Signe Dzelme, Miķelis Pavārs, Aivis Ko-
kins), „Šiveļuras” (Līga Mašinska, Gatis 
Mašinskis, Andris Ūdris, Laura Norekār-
kle) un, protams, netika atteikts ņemt 
dalību un mēroties spēkiem ar lielajiem 
komandai „Juniori” (Toms Jurgevičs, 
Solvita Jurgeviča, Amanda Indriksone, 
Elizabete Bareika).

Piedaloties disciplīnās, smiekli, 
jautrība, azarts un sacensības gars ne-
pameta ne mirkli, bet arī draudzība un 
padoms konkurentiem netika liegts. 
Komandām bija jāveic visas disciplīnas, 
jo uzvarētājus noteica pēc iegūtajiem 
rezultātiem visas dienas garumā. 

Komandai „Juniori” I vieta savā ve-
cuma grupā. Savukārt komandas 16+ 
uz podesta kāpa šādā secībā – IV vie-
ta „Šiveļuras” (Dignāja/Slate), III vieta 
„Čaukstošie”(Dignāja/Slate), II vieta 
„Grabulīši” (Krustpils nov.), I vieta „Ča-
bulīši” (Dignāja/Jēkabpils). Skaistās un 
gardās balvas pietika visiem! Arī indivi-
duāli tika apbalvoti labākie dalībnieki- 
precīzākie „akmens” stūmēji disciplīnā 
„Kērlings” – Miķelis Pavārs un Pēteris 
Kabrins; precīzākais šāvējs ar pneima-
tisko šauteni disciplīnā „Biatlons” – Sin-
tija Strade.

 Paldies ZS „Kalnāres” Daģu ģime-
nei, ZS „Cielavas” Liepiņu ģimenei, Jē-
kabpils novadam un Dignājas pagas-
tam par atbalstu, kura rezultātā Ziemas 
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Draudzīgā aicinājuma dāvinājumi Zasas vidusskolā

sporta dienas dalībnieki tika gan pie li-
liskām balvām, gan pie siltas un gardas 
zupas! 

Paldies Dignājas pamatskolai, Za-
sas vidusskolai un Jurim Rubiķim, ka 
neatteicāt savu palīdzību un izlīdzējāt 
ar inventāru. Paldies Zanei un Signei 
Dzelmēm par Ziemas sporta dienas 
jautrāko mirkļu un emociju iemūžināša-
nu foto uzņēmumos.

Protasm, pasākums nevar izdoties, 
ja nav komandas darba! Paldies par 
savu ieguldīto laiku un darbu, lai vis 
izdotos- Aivim Kokinam, Miķelim Pavā-
ram, Jurgitai Bareikai, Guntai Liepiņai, 
Dzintrai Miežānei, Guntai Dreimanei-
Tomsonei un Lolitai Matusevičai.

Tiekamies Ziemas sporta dienā 
2014. gadā! 

Ieva Dreimane,
Dignājas pagasta kultūras pasākumu 

organizatore

Daudziem slatiešiem un novada 
vēstures mīļotājiem ir atmiņā Jura Ur-
tāna un biedrības „Serde” organizētā 
ekspedīcija Slatē. Nu tās rezultātā top 
grāmata. Tās izdošanā ar savu līdzfi -
nansējumu piedalīsies arī Jēkabpils 
novada pašvaldība. Izdevuma „Slate 
un Slates sils. Folklora un arheoloģija” 
manuskripts jau ir sagatavots. To veido 
zinātnisko publikāciju sadaļa ar 6 raks-
tiem (Urtāns J. Slates sila arheoloģiskie 
pieminekļi un to izzināšanas gaita, Tāle 
I. Folkloras dzīve Slatē teicēju (atmi-
ņu) stāstos. Vītola I. Slates sila folklora, 
Muktupāvela R. Mēs ejam ekspedīcijā! 
Urtāne M. Slates sila ezerpurva paleoai-
nava. Urtāne M.,  Jankevica M., Kiesne-
re I., Legzdiņa Z., Rusiņa I., Trimalniece 
A.un Tumova I. (LLU ainavu arhitektūras 
maģistratūras studentes). Lauku sētas 
ainavu un dārzu veidošanas tradīciju iz-

Būs grāmata par Slates silu
zināšana Slates sila apkārtnē). 

Manuskripta otro daļu veido folklo-
ras materiālu kopojums, kurā iekļautas 
2010.gada lauka pētījumos, pierakstītās 
mutvārdu liecības, Mazslates iedzīvotā-
jas A. Rubļevskas rokraksta fragmenti 
par Slati un Slates silu, kā arī Latviešu 
Folkloras krātuves materiāli – 20.gs. 
30.gados pierakstītās teikas un nostāsti.

Izdevums par Slates sila folkloru 
un arheoloģiju, apkopojot pēdējo gadu 
pētījumu rezultātus, sekmēs 
izpratni un papildinās 
zināšanas par 
Latvijas kultūr-
vēsturisko 
manto-

Atbalstot K.Ulmaņa Draudzīgo ai-
cinājumu, janvāra beidzamajā nedēļā 
skolēni un skolotāji skolai dāvināja no-
derīgas grāmatas un enciklopēdijas, 
arī CD un puzles pagarinātajai dienas 
grupai.

PALDIES dāvinātājiem: Sandrim 
Upeniekam (3. kl.) (1 grāmata), Nikam 
Balodim (1. kl.) (9 grāmatas), skolo-
tājai Inesei Kalniškānei (2 grāmatas, 
enciklopēdija), direktorei Olitai Spēkai 
(4 grāmatas), skolotājai Maijai Lapiņai 
(5 grāmatas), skolotājai Mairitai Strikai 

(enciklopēdija), Katrīnai Ģeidānei (2. 
kl.) (1 grāmata), Elīnai Gironei (2. kl.) 
(enciklopēdija), Mārcim Putnim (2. kl.) 
CD multfi lma, puzles, skolotājam Jānim 
Kokinam (3 grāmatas), Jānim Daudz-
vārdam (12. kl.) (6 māc. grāmatas), 
skolotājai Zintai Naglei (8 grāmatas), 
skolotājai Skaidrītei Boļšakai (2 enciklo-
pēdijas), Ditai Soldatovai (4. kl.) puzles, 
Rutai Kokinai (4. kl.) (2 grāmatas),

Jēkabpils novada lauku attīstības 
konsultantei Inai Sēlei (3 grāmatas).

Pavisam kopā saņēmām 49 grāma-

tas (6 mācību grāmatas, 38 dažāda sa-
tura grāmatas, 5 enciklopēdijas).

Uzdāvinātās grāmatas un enciklo-
pēdijas patiešām ir vērtīgas, skaistas, 
interesantas un noderīgas.

Lai arī vērtīgu, pavisam jaunu dā-
vinājumu netrūkst – tiek dāvināti izlai-
dumos, salidojumos, pārskatot savus 
grāmatplauktus mājās, vienmēr priecā-
simies saņemt arī turpmāk.

Ģertrūde Avotiņa,
Skolas bibliotekāre, skolotāja 

jumu un tā saglabāšanas nepieciešamī-
bu, kā arī sniegs ieguldījumu vietējo ie-
dzīvotāju lokālās identitātes stiprināšanā 
un, cerams, arī kultūrvēsturiskā objekta 
aizsardzībā lokālā līmenī, ņemot vērā, ka 
Slates sila uzkalniņu senkapos aizvien 
vairāk aktivizējas nelegālo mantraču 
darbība. Vairāk par grāmatas saturu – 
nākamajā novada avīzes numurā! 

 Ieva Vītola
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Slates sabiedriskajā centrā ienāk jauni rokdarbu veidi 
Bijušajā Slates pamatskolā, kas nu 

darbojas kā sabiedriskais centrs, jau vai-
rākus gadus reizi nedēļā pulcējas ciemata 
radošās un aktīvās sievietes. Nodarbojas 
gan ar rokdrabiem, gan dažādiem ci-
tiem hobiju un lietišķās mākslas veidiem 
– izmēģināta gan dekupāža, gan stikla 
apgleznošana, gan pērlīšu vēršana un  
mākslīgo ziedu izgatavošana. „Ierosmes 
atrodam internetā,” stāsta Solvita Čūriš-
ka, „Aktīvākā jaunumu piedāvātāja mums 
ir Daiga Spēka – viņa sameklē, izmēģina 
pati un pēc tam parāda mums. Pasnie-
dzēju no malas nav bijis jau krietni sen.”  
Populārākie rokdarbu veidi tomēr ir laka-
tu aušana uz rāmja, speciāli rāmīši ir arī 
šallēm. Pagājušā gada nogalē rokdarbu 
telpā ienācis svarīgs jaunums – uzstādītas 
pirmās stelles, tajās ievilkts pats vienkār-
šākais auduma veids- lupatu grīdceliņš, 
lai visas varētu apgūt aušanu no pašiem 
pamatiem. Arī pie steļļu uzstādīšanas un 
aušanas zinošākā ir Daiga Spēka. Audu-
mu uzvilkt gan līdzējusi Anita Vērdiņa no 
Rubeņiem. Slates dāmām ir padomā vēl 
vienu steļļu uzstādīšana – tās būs jau lie-
lākas, un audumi veidosies sarežģītāki. 
Otras stelles sabiedriskajam centram dā-
vina pieredzējusi un populāra Slates rok-
darbniece Erna Kviese. Par iespēju aust ir 
sajūsminātas visas radošās sievietes – tā 
tomēr ir tāda lieta, kas mājās nav pieeja-
ma, prasmes pazūd, stelles šķūnīšos iet 
bojā. To saglabāt un nodot tālāk bērniem 
un mazbērniem – tas jau ir vairāk nekā 
vaļasprieks. Telpa, kurā darbojas rokdarb-
nieces, ir pavēsa, rokas regulāri jāsilda pie 
krāsns. „Jā, tas mums ir grūtākais, „viņas 
pašas atzīst, „Nav tādas īstas omulības, 
auksts. Un tā aktīvākā darbošanās jau ir 
ziemas sezonā. Vokālais ansamblis „Āre” 
šai pašā telpā mēģina, viņiem arī nav sil-
ti….”  Vairums novada biedrību, lai saves-
tu kārtībā savas telpas, iegādātos materiā-
lus un organizētu pasākumus, ir rakstīju-
šas projektus. Slatē līdz šim iztikts tikai ar 

saviem līdzekļiem. Šopavasar gan ir plāni 
ķerties arī pie dokumentiem, jo siltums 
telpā ir nepieciešams, tāpat – materiāli 
darbam. „Kas tad liek nākt uz šejieni, ārā 
no mājas siltuma?,”jautāju, „Daudzus no 
šiem darbiem taču var darīt mājās.” Dā-
mas smaida, un atbild bez ilgām pārdo-
mām – „Kopā taču ir interesantāk, cita citai 
parādām kaut ko jaunu, varam apspries-
ties, kas izdevies, kas ne. Un – jāiznāk no 
mājas! Trešdienas nu jau gadiem mums ir 
tās dienas, kad jāatliek malā ikdienas pie-
nākumi un jānāk visām kopā!”. 

Tuvojoties 8. martam, Slatē atkal būs 

skatāma izstāde – rokdarbnieces parādīs 
gada laikā paveikto. Salīdzinot ar pagāju-
šā gada izstādi, kurā dominēja vēsturiskie 
rokdarbi, šogad būs vairāk mūsdienīgu 
darinājumu. Slates bibliotēkas vadītāja 
Līga Zālīte, savukārt, stāsta, ka bibliotēka 
gatavojas pasākumam par Jura Urtāna 
grāmatu „Slate un Slates sils. Foklora un 
arheoloģija”. Slates ciems ir tiešām ba-
gāts ar vēsturiskajām vērtībām, un steļļu 
pulcēšanās tā sabiedriskajā centrā liecina 
par to, ka šīs vērtības netiks nodotas aiz-
mirstībai. 

Slatē ciemojās Ieva Jātniece

Savāksim kopā it visu to mīļumu,
Tautas dziesmās un teiksmās kas snauž,
Salasīsim kā zvirgzdus tos vārdiņus,
Mātes ko bērniem gar šūpuli sprauž.

 Ā. Elksne „Klusuma krastā”
Dzejniece Ārija Elksne 7. februārī 

būtu svinējusi savu 85. dzimšanas dienu. 
Viņas skaistās un traģiskās dzīves kodols 
bija mīlestība. Viņas dzejoļus izpilda izlai-
dumos, kāzās un bērēs, tos raksta apsvei-
kumu kartītēs. Dzejnieces darbi ir iedves-
mojuši komponistus. Latviešu tautai Ārija 
Elksne uz visiem laikiem paliks mīlestības 

Februāris Zasas bibliotēkā –  Ārijas Elksnes zīmē
un sirds dziesminiece. Dzeja netika raks-
tīta no vieglas dzīves, tā plūda no samez-
glota likteņa un mīlas sāpju plosītas sirds. 
Kad Ārija mīlēja, viņa pārvērtās, kļuva brī-
va, neatkarīga un pašcieņas pilna. Kā jeb-
kura sieviete-viņa vēlējās sildīties mājas 
pavarda gaismā un mierā, taču pēc vienas 
nodevības nāca nākamā ... un atkal...

Tajā rītā, kad viņa aizgāja no savām 
fiziskajām un garīgajām ciešanām, radio 
skanēja visiem zināmā U. Marhileviča 
dziesma „Lūgums”... aizved mani uz Mo-
rica salu. Bija 1984. gada Miķeļdiena un 

padomju režīms dzīvoja savus pēdējos 
gadus.

Un kad jūs mani projām aiznesīsiet
Un baltā smilšu kalnā atstāsiet,
Es reizēm atnākšu uz brīdi īsu,
Lai redzētu,
Kā mani koki zied.

 /Ā. Elksne „Stari”/
Zasas bibliotēkā februārī  pārlaposim 

dzejnieces dzīves un literārās darbības lap-
puses. Būs apskatāma izstāde, kurā apko-
poti materiāli par dzejnieces dzīves spilgtā-
kajiem notikumiem. Varbūt kādam radīsies 
vēlme pārlasīt kādu dzejas krājumu?

Inese Grauze, bibliotēkas vadītāja
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Turpinājums 16. lpp.

Jēkabpils novadā populārākie vārdi 2012. gadā – 
Marta, Jānis un Guntis

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā eso-
šajiem datiem pēc stāvokļa uz 2013.
gada 2. janvāri, Jēkabpils novadā dek-
larēti 5467 iedzīvotāji. Salīdzinot ar stā-
vokli uz 2012. gada 2.janvāri, iedzīvotāju 
skaits Jēkabpils novadā ir samazinājies 
par 143 cilvēkiem. Tas izskaidrojams ar 
straujo iedzīvotāju kustību (deklarēša-
nos mūsu un citās pašvaldībās), lielo 
reģistrēto miršanas gadījumu skaitu un 
zemo dzimstības līmeni. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā 2012. gadā reģistrētas 32 dzim-
šanas, 5 laulības un 95 miršanas, savu-
kārt 2011. gadā reģistrētas 6 laulības, 25 
dzimšanas un 82 miršanas. 

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā pērn reģistrētajām 5 laulībām, 
pirmajā laulībā stājās 3 pāri. Salīdzinot 
ar 2011. gadu, pagājušajā gadā tika no-
slēgta par vienu laulību mazāk.

Jēkabpils novadā pērn kopumā 
dzimuši 40 bērni, 32 no tiem reģistrēti 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
(15 zēni un 17 meitenes). Pa pagastiem 
kopumā dzimušo skaits ir sekojošs: 

Ābeļu pagastā dzimuši 5 bērni, Dignājas 
pagastā – 6, Dunavas pagastā – 2, Kal-
na pagastā – 5, Leimaņu pagastā – 5, 
Rubenes pagastā – 8 un Zasas pagas-
tā 9 bērni. Meitenēm vecāki izvēlējušies 
vārdus: Aldona, Estere, Amanda, Keita, 
Melānija, Evelīna, Rēzija, Aleksandra, 
Santa, Adelīna, Nellija, Helēna, Odrija, 
Elīna, Zane. Divām meitenītēm vecāki 
izvēlējušies divus vārdus: Marta Gab-
riela un Marta Dārta. Savukārt, zēniem 
izvēlēti sekojoši vārdi: Dāvis, Olivers, 
Aldis, Reinis, Patriks, Artūrs, Markuss, 
Daniels, Kaspars, Kristers. Viens zēns 
tika pie veseliem diviem vārdiem – Ralfs 
Markuss. Prieku sagādā fakts, ka divas 
ģimenes savai atvasei izvēlējušās latvis-
ko vārdu Jānis, un vēl divas – Guntis. 
No 32 Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētajiem dzimšanas fak-
tiem, tikai 4 gadījumos bērna vecāki 
sastāvēja laulībā. Diemžēl jāatzīst, ka ar 
katru gadu laulībā dzimušo bērnu skaits 
samazinās. Paternitātes atzīšana noti-
kusi 23 bērniem, bet 5 bērni reģistrēti 
bez ziņām par tēvu. Salīdzinot ar 2011. 

gadu, paternitātes atzīšanas skaits krasi 
ir pieaudzis, tāpat arī reģistru skaits, kas 
sastādīti bez ziņām par tēvu, pieaudzis. 
Jaunākā māte dzemdētāja bija 16 gadu 
veca, bet vecākajai 38 gadi. 

Kopumā Jēkabpils novadā 2012. 
gadā nomiruši 114 iedzīvotāji. Pa pa-
gastiem sadalījums ir sekojošs: Ābeļu 
pagastā nomiris 21 iedzīvotājs, Dig-
nājas pagastā – 11, Dunavas pagas-
tā – 17, Kalna pagastā – 12, Leimaņu 
pagastā – 6, Rubenes pagastā – 30 un 
Zasas pagastā – 17. Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā 2012. gadā reģis-
trēti 95 miršanas gadījumi, no kuriem 
51 gadījumā mirušas sievietes, bet 44 
gadījumos – vīrieši. 2011. gadā reģis-
trētas 38 mirušas sievietes un 43 vīrieši. 
Diagnoze, kā rezultātā iestājusies nāve, 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
sastādītajos miršanas reģistros minēti 
vēža intoksikācija, sirds un asinsvadu 
mazspēja, infarkts, insults, smadzeņu 
koma, nenoteikti dabīgi cēloņi, vispārēja 
ķermeņa atdzišana, mehāniskā asfiksija. 

Lauku partnerība „Sēlija”
Par biedrības „Lauku partnerība Sēlija” stratēģijas grozījumu apspriešanu 

un pieņemšanu valdē.
Lauku partnerībai rr papildus piešķirts finansējums 2013. gadam stratēģijas reali-

zēšanai. No tā 20% atstājami administratīviem izdevumiem; projektu finansēšanai ko-
pējā pieejamā summa Ls 126320,00.

Apmēram 2/3 iesniegto projektu nav saņēmuši finansējumu, iespējams, tos 
sniegs atkārtoti. Visvairāk noraidīto projektu 3. un 5. rīcībā. Lai rastu papildus iespēju 
atbalstīt vairāk projektu, valde nolēma samazināt vienam projektam piešķiramo mak-
simālo summu. 

Valdes apstiprinātais stratēģijas īstenošanai 2013. gadam papildus piešķirtā 
finansējuma sadalījums pa rīcībām:

Rīcība maksimālās attiecināmās izmaksas 
vienam projektam Ls

Rīcībai pieejamā summa, 
Ls

1. 12000 24000

3. 7000 25000

5. 5000 32000

7. 7000 22000

8. 6000 23320

koPā: 126 320,00

Pēc vietējās attīstības stratēģijas grozījumu apstiprināšanas LAD „LP Sēlija” izslu-
dinās 411. pasākuma 3. kārtas (mājražotājiem) un 413. pasākuma 5. kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu vienlaicīgi, kas varētu būt šī gada aprīlī. 

Par mazo apdzīvoto vietu iedzīvotāju ierosmju konkursu.
Partnerībai ir iegūta laba pieredze, iesaistot iedzīvotājos radošos konkursos: VE-

DĒJAM jau ir 10 gadi un pavasarī tas tiks 
arī šogad izsludināts, jaunieši piedalījās 
konkursā „Uzņēmējs laukos”, foto kon-
kursos „Darbs dara darītāju”. „Brīvā laika 
iespējas laukos” un mazo projektu kon-
kursā „Mēs varam!” 2005. un 2011. gadā.

Šo konkursu rīkošanai tiek izmantots 
finansējums no partnerības biedru mak-
sām.

Šogad valde nolēma sniegt atbalstu 
mazo apdzīvoto vietu (ārpus pagastu 
centriem) iedzīvotāju vietējām iniciatī-
vām/ierosmēm savas dzīves vides akti-
vizēšanā, rīkojot „mazo apdzīvoto vietu 
iedzīvotāju ierosmju konkursu”.

 Atbalstīsim katru ideju, kas rosinās 
cilvēkus meklēt savai apdzīvotajai vietai 
raksturīgo, to, kas var kļūt par vienojošo, 
kā dēļ būtu vērts sanākt kopā un darbo-
ties.

Konkursā var piedalīties partnerības 
teritorijas mazo apdzīvoto vietu iedzīvotā-
ju iniciatīvu grupas vai biedrības. Kopē-
jā konkursam paredzētā summa 2013. 
gadā ir Ls 500,- Konkursa rīkošanas 
nolikumu izstrādās valdes apstiprināta 
darba grupa: Rudīte urbacāne, Ieva 
Jātniece un kristīna Rubina. Konkursu 
ir paredzēts izsludināt februārī.
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turpinājums no 15. lpp.

Dunavas mednieku kolektīvs – vēsture un šodiena
Dunavas mednieku kolektīva pirm-

sākumi meklējami jau pēckara – varbūt 
pirmskara laikā. Atšķirībā no šodienas, 
tajos tālajos laikos vietējais mežsargs bija 
pilnīgs saimnieks savā apgaitā. Mežzinis 
un mežsargi pulcēja ap sevi medniekus 
un organizēja medības, tāpēc mednieki 
pulcējās medībām pie mežsarga.

Pagājušā gadsimta piecdesmito 
gadu beigās – sešdesmito sākumā izvei-
dojās Dunavas mednieku kolektīvs, kurš 
laikam ritot pulcējās un medīja pie dau-
dziem mežsargiem tālu projām no Du-
navas un arī Dunavā. Kolektīva izcilākie 
vadītāji bija Antons Klimanis, Jānis Grīns, 
Gatis Miežāns.  Tagad vada  Andris Balta-
ruņķis. Jātzīst, ka Gata Miežāna iedibinā-
tās tradīcijas ir cieņā pašreiz, kurš ir aktīvs 
mednieks 80 gadu vecumā arī pašreiz.

2005. gadā nodibinājām biedrību 
„Dunavas Mednieku Kolektīvs” kurai ir 3 
paraksttiesīgas personas. No sava vidus 
ir izvēlēti atbildīgais par saimniecisko dar-
bību, piebarošanu, elektrību un apmācī-
bu, piebarošanu, medību organizēšanu, 
bebru postījumiem, medību torņiem un 
stigām. Cenšamies būt maksimāli de-
mokrātiski, lai gan dažreiz tas nobremzē 
ātru un vajadzīgu lēmumu pieņemšanu, 
tomēr kopējs lēmums nākotnē izrādās 
pareizākais. 

Kolektīvā ir 27 aktīvi biedri, visi duna-
vieši, par to ļoti lepojamies.

Medību platības ir 7300 ha, no kurām 
1300 ha ir valsts meži – pārējā privātīpaš-
nieku.

Medījam gan dzinējmedībās, gan uz 
gaidi. Šogad saudzējam stirnas. Savās 
medību platībās saimniekojam tā,  lai me-
dījamie dzīvnieki būtu ne tikai mums,  bet 
arī mūsu mazbērniem. Esam piedalīju-
šies visos Latvijas mednieku festivālos 
sākt no pirmā 1999. gada festivāla Lejas-
ciemā. Iegūtas vairākas godalgotas vie-
tas sacensībās. Par tradīciju ir kļuvušas 
pīļu, buku un dzinējmedību atklāšana, 
kā arī sadarbībā ar Dunavas bibliotēku 
tiek organizēts kopā ar ģimenēm medību 
sezonas noslēguma pasākums – balle 

„RIESTS”. 2011. gadā sarīkojām medī-
bu trofeju izstādi. Cenšamies savos pa-
sākumos iesaistīt arī ģimenes locekļus. 
Tomēr  jāatzīst,  ka izņemot mednieku 
festivālu un vēl citas aktivitātes, daiļais 
dzimums  medībās nepiedalās. Ar pūde-
ļiem un neredzēto medījumu sankciju 
nav, jo uzskatām – galvenais ir drošība. 
Par nomedītām izcilām trofejām arī nav 
jāmaksā, ja nu autors uz paša gribu uz-
liek kādu lāsīti. 

Šajā medību sezonā nomedījām 
vairākus aļņus, mežacūkas, staltbriežus, 
dažas stirnas un protams nelimitētos 
medījamos dzīvniekus un putnus. Lielā-

kais  gandarījums ir par mūsu platībās 
nomedīto vilku un lūsi. Uz plēsēju me-
dībām aicinām kaimiņu kolektīvus, kuri 
savukārt uzaicina mūs. Sezonā kaimiņu 
un mūsu platībās nomedīti 3 vilki un 2 
lūši. Patīkami, ka lūša autors ir dunavie-
tis  Reinis Baltaruņķis un  divu vilku auto-
ri ir dunavieši – Andejs Guģis un Andris 
Stankevičs. Trešo vilku nomedīja mūsu 
ciemiņš no Dvietes pagasta Žanis Smil-
gins. Saviem draugiem medniekiem no-
vēlam – ne spalvas.

A. Baltaruņķis  
 t. 29578562

Vecākajai mirušajai sievietei bija 97 gadi, 
bet jaunākajai – 46 gadi. Vecākajam mi-
rušajam vīrietim bija 88 gadi, bet jaunā-
kajam – tikai 2 gadi. 

Kā jau katru gadu, arī 2012. gadā 
tika rīkots apaļo kāzu jubileju pasākums 
„Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot” ok-
tobrī Rubeņos, uz kuru bija pieteikušies 
16 pāri. Uz šo pasākumu parasti tiek 
aicināti tie pāri, kuri svin sudraba kāzas 
(25 gadi nodzīvoti laulībā), pērļu kāzas 
(30 gadi nodzīvoti laulībā), rubīna kāzas 

(40 gadi nodzīvoti laulībā), zelta kāzas 
(50 gadi nodzīvoti laulībā) un dimanta 
kāzas (60 gadi nodzīvoti laulībā). Tie ik 
gadu ir svētki, kuros vienuviet satiekas 
Jēkabpils novada Stiprās ģimenes. Jē-
kabpils novada pašvaldībai un dzimt-
sarakstu nodaļai ir prieks, ka spējam 
tādus svētkus šīm Stiprajām ģimenēm 
uzdāvināt. Lai šis pasākums varētu no-
ritēt veiksmīgi, neiztikt bez atsaucīgiem, 
radošiem un idejām bagātiem Jēkabpils 
novada kultūras darbiniekiem, bez kuru 

dalības pasākums nebūtu izdevies. Mīļš 
paldies viņiem! 

Tāpat liels paldies visiem, kuri at-
balsta, bet, jo īpaši – Jēkabpils novada 
biedrībām „Noskaņa” un „Ābeļzieds” 
par dāvanām (siltajām zeķītēm), kuras 
tika dāvinātas jaunajiem vecākiem! 

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja
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Šajā tumšajā laikā, kad zemi klāj 
sniegs un kokus bagātīgi rotā sarma, 
kultūras dzīvē notiek lieli darbi un rosī-
ba. Paralēli tam darbam ko darām, lai 
gatavotos skatēm, tiek gatavoti arī citi 
priekšnesumi.

Seno latviešu tautas ticējumi teic, ka 
2. februārī svinama Sveču diena. Sveču 
diena ir pats ziemas vidus. Šai  dienai  
ir savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticē-
jumi un ēdieni. Piemēram, lai gads būtu 
jautrs un pats cilvēks – skaists, Sveču 
dienā jādzer daudz alus, jāēd cūkas 
gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un jābūt 
jautram. Šajā dienā jautrības netrūka arī 
Rubeņos.

Rubenes kultūras namā notika ama-
tierkolektīvu tematisks pasākums- te-
atralizēts uzvedums – „mēs nākam no 
pasakām”. Katrs amatierkolektīvs  bija 
sagatavojis vienu priekšnesumu par pa-
matu ņemot kādu no pasakām.  Tēmas 
dažādas, radoša pieeja, tērpu izvēle un 
mūzika.  Populārākā pasaka  „Rācenis”, 
kura tika izrādīta arī modernā variantā. 
Neizpalika arī pasaka „Sarkangalvīte un 
vilks”, kurā galveno tēlu lomās iejutās 
kolektīvu vadītājas. Aiz ieejas vārtiem 
„Pasaku mežs” valdīja sirsnīga, brīva 
gaisotne, jo visi dalībnieki bija teatralizē-
tos kostīmos.

Uzvedumā piedalījās- vokālie an-
sambļi – „āre” (pasaka„Trīs sivēntiņi”), 
„kantilēna” (pasaka „Velniņi”), „Puķu-
zirņi” (pasaka „Rūķiši un meža vecis”),  
tautas deju kolektīvi – „Rasa” (pasaka 
„7 kazlēni un vilks”), „Laude” (pasaka 
„Rācenis”), senioru dāmu deju kopa 
„Draiskās Peonijas” (pasaka „Mazā 
raganiņa”), folkloras kopa „kāre” (pa-
saka „Rācenis”), teātra pulciņš „ Dadzī-
ši” (pasaka „Šreks”). Kopā 104 pasaku 
varoņi – kolektīvu dalībnieki. Uzvedumā 
darbojās kolektīvu vadītājas – Sandra 
Radiņa, Inta Tomāne, Sandra Vaitķeviča, 
Ināra Rudeviča, Ilona Kantāne, Aīda Bi-
kauniece.

Pasākuma otrajā daļā uzstājās  
viesi – Aknīstes pilsētas amatierteāt-
ris ar H. Paukša muzikālu komēdiju 
„Piedod Bokačo, ja vari”. (Režisore – Ve-
ronika Papaurele)

Pasaku ballē notika dāvanu izloze 
kolektīviem. Katra dāvana tika  iesaiņota 
atbilstoši pasākuma tēmai.

Paldies par atbalstu pasākumam 
Rubenes pagasta pārvaldei. Paldies z/s 
„Kalnieši” par oriģinālajām dāvanām.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

Mēs nākam no pasakām

Turpinājums 18. lpp.
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Pēc dziesmas „Rudens roze” uz-
varas LTV Šlāgeraptaujas Rudens se-
zonas finālā tās izpildītāji Andris Daņi-
ļenko, Dzintars Čīča, Vita Baļčunaite un 
Roberto meloni turpina priecēt savus 
klausītājus koncertprogrammā „Rozes 
kaislības”. 16. februārī plkst. 14.00 kon-
certs notiks Rubenes kultūras namā.

„Rozes kaislības” ir muzikāls stāsts 
par gaišmataino skaistuli Rozi (atveido ak-
trise Vita Baļčunaite), kuras mīlas pasaulē 
būtisku lomu spēlē itāļu mačo (Roberto 
Meloni) un čigānzēns (Dzintars Čīča). To-
mēr pa īstam viņas sirdi atkausē vīrietis, 
kura balsī un dvēselē jaušams latvisks 

Zvaigžņu buķete – mīlestības 
dziesmu koncertā

pamatīgums. Stāstu kopā savij populāri 
estrādes hīti latviešu, čigānu un itāļu va-
lodā – „Felicita”, „Trīs vītušas rozes”, „Či-
gānzens”, „Edelvais”, „Rozīt manu nātru 
dārzā”, godalgotā „Rudens roze” un citas 
iemīļotas dziesmas.

Kopā ar solistiem koncertā muzicēs 
pianists Anatolijs Livča un dziedātājs 
Kaspars Antess. 

Februārīs ir mīlestības mēnesis, kad 
svin Svētā Valentīna dienu. Tad nu koncer-
tā „Rozes kaislības” – visas dziesmas tikai 
par mīlestību!

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras  nama vadītāja

Turpinājums no 17. lpp.
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Svētdiena...
Labas dienas raksti akmenī, slik-

tas – smiltīs, tad tev vienmēr labi ies!
Latviešu tautas sakāmvārds

Pirmdiena...
Mēdz sacīt – kāda pirmdiena, tāda 

visa nedēļa, tāpēc pirmdienā nedrīkst ne 
strīdēties, ne dusmoties.

otrdiena...
Slavas dziesma piparmētrām
Piparmētras satur daudzas ēteris-

kās eļļas, tās uzlabo gremošanu, novērš 
spazmas, uzlabo asinsriti un paplašina 
sirds asinsvadus. Turklāt piparmētras ir 
viena no galvenajām drogām organisma 
attīrīšanā. Piparmētru tēja – visskaistāka-
jā tējas tasē! Tādas īpašas tev nav? To tu 
noteikti vari sev „iekārtot”!

Trešdiena...
Mirkļi… atmiņas... fotogrāfi jas.  Var-

būt ir vērts tās pārskatīt un sakārtot ar 
šodienas acīm? Nopērc jaunu albūmu 
un velti vakaru savam mirkļu arhīvam.
Dodies pa pēdām atmiņu kamoliņam!

ceturtdiena...
„Ugunīgais” ziemas dzēriens
1 ēdamkaroti rozīņu aplej ar 2 ēdam-

karotēm konjaka (vai brendija) un atstāj 
15 minūtes ievilkties. Krūzē ber divas tēj-
karotes kakao pulvera, 2 tējkarotes cuku-
ra un aplej ar vārošu ūdeni. Pielej pienu 
pēc garšas, pievieno izmērcētās rozīnes. 
Uz pagatavotā dzēriena liek saputotu pu-
tukrējumu. Pārkaisa ar rīvētu šokolādi.

Piektdiena...
Patiešām laba grāmata
Sandra Vensko – dzejniece, rakst-

niece un dramaturģe, ir vairāku dažā-
dos Latvijas teātros iestudētu lugu, divu 
dzejas krājumu autore, kā arī rakstījusi 
grāmatas bērniem un pusaudžiem. Par 
vairākiem darbiem saņēmusi atzinības 

Kad nemiers un 
tukšums dvēselē ienācis plosās,
Tad domes, ne darbi 
tais dienās nepaveicas.
Tad pazūd it viss, 
kas labi nolikts ir bijis,
Ne atrast, ne saprast, kur esi 
to pazaudējis...

                       /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos
mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Alfrēds Taškovs Zasas pagastā 
05.05.1920. – 31.12.2013.  
Genovefa Zviedrāne Leimaņu pa-
gastā 04.03.1927. – 04.01.2013. 
egīls Grīnbergs Kalna pagastā 
27.11.1963. – 05.01.2013. 
osvalds Šadeika Rubenes pagastā 
03.10.1929. – 08.01.2013. 
Imants Šalkovskis 01.08.1960. – 
11.01.2013. Dignājas pagastā
Valdimirs Žiļins Kūku pagastā 
11.08.1948. – 12.01.2013. 
Boriss maļiņins Leimaņu  pagastā 
09.06.1938. – 14.01.2013. 
Pēteris cērmaukšs Zasas pagastā 
28.11.1941. – 15.01.2013. 
Zenta Vāvere Rubenes pagastā 
25.08.1931. – 21.01.2013. 
Pēteris Zālītis Ābeļu pagastā 
04.04.1926. – 23.01.2013. 
Didzis kuzmans Ābeļu pagastā 
04.07.1981. – 21.01.2013. 
Ludmila Darģele Ābeļu pagastā 
26.07.1947. – 29.01.2013.
Zenta Salmiņa Jēkabpilī 
21.01.1931. – 29.01.2013. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

balvas un godalgas. 2012. gadā  izdev-
niecībā „Dienas Grāmata” izdota Sand-
ras Vensko īsprozas grāmata „Vēstules 
naktssargam”. Tās ir sarunas vēstulēs, 
kas sarakstītas dienasgrāmatas formā.
„Dzīvot skaisti. Sajust lietus smagumu 
logu rūtīs. Lai, kas arī notiktu, dzīvot skais-
ti. Visi dzīvības vārti reiz aizveras, un visi 
gājēji piekūst. Laika gājēji, uguns kūrēji, 
būrēji un vienaldzīgie izkūst, izvējojas 
un izsāpinās..” – tā ir atklāta saruna par 
vientulību, par cilvēku savstarpējām 
attiecībām dažādos dzīves posmos.
Grāmatai ir brīnišķīgs iekšlapu noformē-
jums. Kāds?  To uzzināsi izlasot grāmatu!

Sestdiena...
Sveču diena
Februāris tiek dēvēts arī par Sveču 

mēnesi, tāpēc, ka pēc seno latviešu tau-
tas ticējumiem 2. februārī svinama Sveču 
diena. (Dēvēta gan par Svecaini, gan Zie-
mas Māru.) Mūsdienās šai dienai gan ne-
pievērš tik lielu uzmanību, lai gan sveces 
gaišā liesmiņa savu nozīmi nav zaudējusi.

Nomāktā garastāvoklī, kad galvā 
jaucas drūmas domas un ir slikta paš-
sajūta, ieteicams nolikt sev pretim sveci 
un, raugoties uz to, palūgt, lai tā uzņem 
sevī visas jūsu sliktās emocijas un nelabo 
pašsajūtu. 

Senlatviešiem šī bija svētku die-
na – ar savām dziesmām, ēdieniem un 
ticējumiem, bet galvenā paraža bija, 
protams, sveču liešana! Svecainē lēja 
sveces, lai tās būtu taisnas un gaiši deg-
tu. Senāk tās lēja no dzīvnieku vai zivju 
taukiem vai bišu vaska. Sveces dakti 
veidoja sagriezti kokvilnas diegi sveces 
garumā, tos mērcēja kausētos taukos 
tik ilgi, kamēr svece bija pietiekoši resna. 
Vēl par dakti izmantoja no koka, niedres 
vai meldru šķiedrām veidotas aukliņas.
Par dabīgākajām, ekoloģiskākajām uz-
skata bišu vaska sveces, kuras  veido no 
bišu medus. Tās smaržo pēc medus, pro-
polisa – degot izdala ēteriskās eļļas, kas 
dod telpai patīkamu aromātu.

Uzskatīja, ka tas, kurš Sveču dienā 
vairāk mielosies un daudz smiesies, jau-
najā gadā dzīvos bagāti un būs laimīgs.
Šai dienā arī vēroja kāds laiks:

*Ja Sveču dienā saule gaiši spīd- 
nāks vēl vairāk sniega, nekā pirms tam ir 
snidzis.

*Ja Sveču dienā snieg un putina- gai-
dāma silta un lietaina vasara; ja skaidrs 
laiks- tad būs sausa vasara.

*Ja Sveču dienā silts laiks – būs agrs 
pavasaris.

Vēl ir ticējums, ka sievietes drīkst šajā 
dienā staigāt neķemmētas, jo citādi mati 
stāvēšot gaisā kā sveces.

Sagatavoja – Ināra Valaine
2013. gada 8. februāris

Nedēļa pa nedēļai...

Tas, kas pasmejas tā vietā, lai 
plosītos, vienmēr ir stiprākais. (japāņu 
gudrība) 

Cilvēks maldās nevis tādēļ, ka ne-
zina, bet gan tādēļ, ka iedomājas sevi 
zinošu. (M. Montens) 

Bagātība mūs neatbrīvo no rū-
pēm – tā tikai nomaina vienas rūpes ar 
citām. (M. Montens) 

Slinkums uz priekšu kuļas tik lēni, ka 
nabadzība to ātri panāk. (B. Franklins) 
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Jēkabpils novada 
kultūras pasākumi 
2013. gada februārī 

Ābeļu pagasts
11.02.plkst.  10.00 Tautas namā 

pasākumu cikla „Ābeļu amatierteātrim 
– 10”, 2004. gadā iestudētās izrādes 
A.Vilks “Sapnis nomodā” videofi lma

15.02.plkst. 15.00 Valentīndienai 
veltīts pasākums

16.02. plkst.14.00 tautas namā Za-
sas KN amatierteātra izrādes  H. Paukšs 
„Šakāļu uzbrukums” un Elza Sudma-
le „Gundegu gaismā”, režisors Inārs 
Baltmanis, 

25.02. plkst. 10.00 tautas namā 
pasākumu cikla „Ābeļu amatierteātrim – 
10”, 2005. gada M. Rītupes izrādes „Es 
pazinu tēva sētu” videofi lma 

22.02. plkst. 15.00 1 stāva foajē at-
rakciju un rotaļu pēcpusdiena bērniem 
sadarbībā ar Bērnu dienas centru 

Biedrības „Ābeļzieds” 
pasākumi:
18.02.plkst. 10.00 Klubiņā „Ābeļ-

zieds” – kārbiņu izgatavošana no kartona
25.02. plkst. 10.00 Adīšanas nodar-

bība

Dignājas pagasts
11.02. plkst. 14.00 Dignājas pagasta 

pārvaldes „Kamenes” 1. st. zālē tikšanās 
ar izaugsmes un pārmaiņu treneri Lailu 
Zariņu (dalības maksa 10.00 Ls)

16.02. plkst. 21.00 Dignājas pamat-
skolas zālē pasākums „Mīlēt ir skaisti” 

plkst. 22.00 Groziņballe. Spēlē „Ja-
nušeks” 

23.02. plkst. 13.00 Dignājas pagas-
ta pārvaldes „Kamenes” 2. st. zālē pasā-
kums senioriem „Mana sirds zied”

Dunavas pagasts
15.02. plkst. 20.00 tradīciju zālē 

pagasta pašdarbnieku atpūtas vakars 
„Kopā būšana” Spēlē: grupa „Starpbrī-
dis”

24.02. plkst. 12.00 tradīciju zālē Vie-
sojas Līvānu kultūras centra dramatiskais  
kolektīvs ar izrādēm: J. Jaunsudrabiņš 
„Dzīves nopūta jeb likteņa saites”, R. 
Blaumanis „Pēc pirmā mītiņa” (joks vienā 
cēlienā)

09.03. plkst. 19.00 pasākums „Ak 
sievietes, sievietes, sievietes…” Balle.
Spēlē grupa: „Vārti vaļā” (Smiltene)

Biedrības  „Dzīves prasme”  
nodarbības bierības telpās 
13.02. plkst. 12.00 „Dekupāža”
20.02. plkst. 12.00  „Ziedu izgatavo-

februārī Zasas kultūras nama 
Izstāžu zālē JMS Zasas fi liāles au-
dzēkņu darbu izstāde.

04.02. – 01.03. Dunavas sa-
biedrisko resursu centrā izstāde „Jē-
kabpils novada sakoptākais pagasts 
2012”

04. 02. – 31.05. Ābeļu novad-
pētniecības muzejā apskatāma iz-
stāde „Ābeļu amatierteātrim  – 10”, 
„Nedaudz no vēstures...”

04. 02. – 01.03. Leimaņu tautas 
namā sveču dienai veltīta izstāde 
„Sveces mirdz pastkartēs”

25.01. – 01.03. Leimaņu tautas 
namā Bērzgala pamatskolas bērnu 
zīmējumu izstāde.

No 04.02. Zasas bibliotēkā Āri-
jas Elksnes 85 gadu jubilejai veltīta 
izstāde.

Tu ziemas puteņu auklēts,
Baltu pārslu autiņiem segts.
Tu sargāts un kvēli mīlēts – 
Tavās naktīs daudz zvaigžņu degts.
Mēs dāvāsim sniega zvaigzni,
Lai gaisma tev līdzi iet.
Un šūpuļa svētkos līksmi
Lai sniegputenis vējdziesmu dzied!
 /V. Kokle-Līviņa/

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu noda-
ļā janvārī reģistrētas 

7 dzimšanas:

Amanda un Evelīna Ābeļu pagastā
Elza un Nikola Dignājas pagastā
Helmuts un Anete Kalna pagastā

Samanta Zasas pagastā
Sveicam vecākus un novēlam 

mīlestību,pacietību, izturību un 
veselību, bērniņus audzinot!

otrdien, 12. februārī plkst. 10.00 
Liepu bibliotēkā izstāde – seminārs 

„Rokām radīts 
darbs!” 

Tikšanās ar koka rokdarbu 
meistaru Juri Baltmani 

no Dunavas

 februārī 

šana no kreppapīra”
27.02. plkst. 12.00 „Grāmatzīmju 

aušana” 

Kalna pagasts
09.02. plkst. 19.00 kultūras namā 

Starptautiskās dziedošās Baumaņu ģi-
menes koncerts

21.02. plkst. 11.00 kultūras namā 
Bruno Groninga draugu kopas nodarbība

23.02. plkst. 21.00 kultūras namā 
pasākums veltīts vīriešu dienai

Leimaņu pagasts
09. 02. plkst. 22.00 Leimaņu tautas 

namā „Sveču mēneša balle”

Rubenes pagasts
16.02. plkst. 14.00 kultūras namā 

LTV šlāgeraptaujas izpildītāju koncerts 
„Rozes kaislības”. Koncertā piedalās-
Andris Daņiļenko, Dzintars Čīča, Vita Bal-
čunaite, Roberto Meloni, Kaspars Antess, 
Anatolijs Livča 

18.02. plkst. 12.00 Interešu kopas 
„Gardēdis” tematisks pasākums „Pankū-
ku pēcpusdiena”

08.03. plkst. 19.00 Rubenes kultū-
ras namā starpnovadu vokālo ansambļu 
koncerts – skate

Zasas pagasts
15.02. plkst. 22.00  kultūras namā 

Valentīnballe kopā ar grupu „Galaktika” 
(Rēzekne). Galdiņus rezervēt piesakot pa 
tel. 20371520.

23.02. plkst. 11.00 kultūras namā 
erudīcijas konkurss Jēkabpils novada 
jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida”

23.02. plkst. 18.00 Valentīna dienai 
veltīts koncerts „Sadancis pie Amora”. 
Koncertā piedalīsies: Mazsalacas, Inču-
kalna, Līvānu, Viesītes un Zasas tautas 
deju kolektīvi. Sadancī tiks izdejotas gan 
šā gada deju svētku dejas,gan citas ami-
zantas un sirsnīgas dejas

09.03.  kultūras namā  Zasas v-sko-
las 12. klases audzēkņu izrāde – A. Lin-
dgrēna „Karlsons, kas dzīvo uz jumta”.
Balle kopā ar Viesturu


