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2014. gads Jēkabpils novada paš-
valdībai, tāpat arī visā Latvijā, protams, 
būs neparasts ar to, ka jāpierod pie jau-
nām naudas vienībām un salīdzināša-
na ar iepriekšējo periodu būs nedaudz 
grūtāka. 2013. gada nogalē pašvaldības 
dome – deputāti ir pieņēmuši virkni lē-
mumu, uz kuru pamata top un šā gada 
janvāra beigās plānots apstiprināt bu-
džetu 2014. gadam. 2013. gada beigās 
ir izsludināts Valsts 2014. gada budže-
ta likums un, protams, tas ir saistošs 
pašvaldībām, jo nosaka arī Jēkabpils 
novada pašvaldības galveno budžeta 
ieņēmuma kontrolskaitļus, to izpildes 
kārtību, iespējas piesaistīt citus fi nanšu 
līdzekļus.

Valdība ir noteikusi, ka minimālās 
algas pieaugums ir EUR 35 un attiecīgi 
par šādu summu palielinātas maksimā-
lās algu likmes visām pašvaldības dar-
binieku amatu kategorijām, bet, veicot 
novērtēšanu, likmes konkrētiem dar-
biniekiem noteiktas atkarībā no iegūtā 
punktu koefi cienta.

Šī darba samaksas pieauguma no-
drošināšanai tad arī tiks novirzīta liela 
daļa no plānotā budžeta pieauguma.

Ar 2014. gadu ir izmainīta kārtība 
nekustamā īpašuma nodokļa iekasēša-
nā pašvaldībā. Nodokļu maksātāji sa-
ņemot paziņojumus varēs izvēlēties Jē-
kabpils novada pašvaldības kontus pēc 
izvēles SEB bankā vai Swedbankā un 
šajos kontos ieskaitīt aprēķinātās sum-
mas vai arī norēķināties jebkurā novada 
pagasta pārvaldes kasē par jebkuru no-
vada teritorijā atrodošos īpašumu. 

Notiks arī nelielas štatu izmaiņas 
pārvaldēs, samazinot zemes ierīkotāju, 
lauksaimniecības konsultantu, sekretā-
ru, kasieru slodzes, tajā pašā laikā ir ne-
pieciešamība pēc darbinieku algošanas 
citās sfērās, it sevišķi teritorijas uzkopša-
nā, jo samazinās algotos sabiedriskajos 
darbos nodarbināto skaits, bet teritorija 
ir jāsakopj. 

2014. gadā nedaudz samazināsies 
ES fondu līdzekļu piesaiste, jo iepriekšē-
jā perioda līdzekļi beidzas, bet jaunie vēl 
tikai tiek plānoti, tomēr arī 2014. gadā 

tiks realizēti vairāki projekti, kuros ES 
līdzekļi tiks izmantoti un tie ir:

1. Ūdenssaimniecības sakārtošana 
Dubultu ciemā Kalna pagastā;

2. Ūdenssaimniecības sakārtošana 
Slates ciemā Rubenes pagastā;

3. 3 LEADER projekti – Radošā at-
tīstības centra 2. kārta Rubenes kultūras 
namā, Aktīvās atpūtas laukuma izveide 
un aprīkošana ar bortiem Rubeņos, Et-
nogrāfi skās klēts, jeb „Klēts – latviskās 
dzīvesziņas krātuve” būvniecība Zasā 
„Rūmes” teritorijā.

Par budžeta līdzekļiem tiks realizēti:
1. Jāturpina un jānodod ekspluatā-

cijā kapliča pie Rubeņu kapsētas;
2. Pilnībā kapitāli remontēta tiks Za-

sas vidusskolas internāta ēka un nomai-
nīts Zasas vidusskolas galvenās ēkas 
jumts;

3. Ļoti svarīgs ir 6 dzīvokļu, kas līdz 
šim bija neapsaimniekoti, kapitālais re-
monts ēkā „Mežvijas” Mežgales ciemā, 
lai vēl par 12 –13 (jeb uz pusi) vietām 
palielinātu iespējas dzīvot vecajiem un 
vientuļajiem pensionāriem un invalī-
diem.

4. Plānoti arī remonti Leimaņu bib-
liotēkā Mežgalē, kanalizācijas sakārto-
šana Dignājas skolas pirmsskolas bērnu 
ēkā, vairāku malkas novietņu sakārtoša-
nas pagastos;

5. Ceļu un ielu posmu rekonstrukci-
ja Kalna pagastā un Zasas ciemā.

Padomā ir arī vairākas nelielas iece-
res labiekārtošanas un vides sakārtoša-
nas jomā praktiski visos pagastos.

Ir arī daudz neatrisinātu lietu, kurām 
jāpievērš uzmanība projektu izstrādē un 
līdzekļu piesaistīšanā, lai tos varētu ie-
kļaut 2015. gada plānos:

1. ES līdzekļu izmantošana paš-
valdības ceļu sakārtošanā turpmāka-
jos 5 – 6 gados;

2. Ģimenes ārstu prakšu un citu ob-
jektu pieejamības nodrošināšanas inva-
līdiem un tehniskā stāvokļa uzlabošanu;

3. Mazo skolu (Bērzgale, Dunava) 
saglabāšanas iespējas un ēku izmanto-
šana;

4. Pašvaldības sociālo dzīvokļu fon-

da uzturēšana un uzlabošana;
5. Tūrisma, vides, u.c. objektu uztu-

rēšanas problēmas.
Ne vienmēr infrastruktūra ir notei-

cošā, lai pašvaldības pakalpojumi būtu 
pieejami, nebūtu pārlieku dārgi vai ne-
kvalitatīvi, tādēļ jātiecas līdzi laikam gan 
darba organizācijā, gan jauno tehnolo-
ģiju ieviešanā un neizbēgami jāmeklē 
pārvaldes formas, kuras pie mazā iedzī-
votāju skaita būs efektīvākas un ar ma-
zākiem fi nanšu līdzekļiem.

Ierosinājumus šai jomā un jebkurā 
citā pašvaldību funkciju izpildes jomā 
var dot jebkurš pašvaldības iedzīvotājs, 
gan par to, kuri nākotnes infrastruktūras 
objekti būtu prioritāri, kādas pārvaldes 
formu izmaiņas jūs redzat pie regulārā 
iedzīvotāju skaita samazinājuma, kādu 
pašvaldības pakalpojumu mūsu novadā 
pietrūkst.

Šajā rakstā nepieskāros tēmai par 
uzņēmējdarbības iecerēm novadā, bet 
tās lielā mērā ir atkarīgas no uzņēmē-
ju, individuālā un biedrību veikuma un 
vēl pašlaik nav pilnībā izstrādātas, mēs 
centīsimies ar uzņēmēju atļauju par tām 
informēt.

Kaut arī tālākā nākotne tāda veida 
pašvaldības, kurām nav reģionālas nozī-
mes centru, valsts nacionālajā plānā un 
ES līdzekļu fi nansējuma programmās 
tiek plānots salīdzinoši maz atbalstīt, 
lauksaimniecības ražošana un mež-
saimniecība novada teritorijā ir perspek-
tīva un arī mazākam iedzīvotāju skaitam 
pašvaldības pakalpojumi ir jānodrošina, 
tāpēc liels uzsvars plānošanā jāliek uz 
esošās infrastruktūras saglabāšanu, 
mobilitātes un informācijas tehnoloģi-
ju iespēju novadā uzlabošanu, veicot 
cilvēku aprūpes iespēju palielināšanu, 
saglabājot pašreiz esošos kultūras, ve-
selības, komunālos, u.c. pakalpojumus, 
konkurētspējīgu pirmskolas un pamatiz-
glītības tīklu.

Darbīgu 2014. gadu vēlot,
Jēkabpils novada 

pašvaldības izpilddirektors 
Jānis Subatiņš

2014. gada plāni un ieceres 
Jēkabpils novada pašvaldībā

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Attīstības 
iespējas nav 
zināmas

Jauns gads, jauns plānošanas pe-
riods ir sācis savu ritējumu. Cerīgi un 
pašsaprotami būtu, ja uzņēmēji, zem-
nieki un pašvaldības jau varētu plānot, 
kādus projektus īstenot šogad, kādiem 
gatavot tehnisko dokumentāciju, kādiem 
nodrošināt līdzfinansējumu. Diemžēl 
2014. gads iesācies ar lielu neziņu, kāds 
ES finansējums būs pieejams tām paš-
valdībām, kuras nav ne lielāko pilsētu, ne 
reģionālo attīstības centru statusā. Faktis-
ki, tās ir 89 pašvaldības, kurām iespējas 
uz infrastruktūras attīstību būs daudz ma-
zākas nekā iepriekšējā periodā.

Esošā valdība izstrādā ļoti svarīgus 
attīstības dokumentus – Partnerības līgu-
mu, Eiropas fondu darbības programmu, 
kas ir jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. Tas 
ir dokuments, kam būtu jāparāda, kā va-
rēsim izlietot nākamā plānošanas perioda 
līdzekļus – 4,4 miljardus EUR, pa noza-
rēm, ieskaitot lauksaimniecību, sociālo un 
vides aizsardzību, satiksmes uzlabošanu, 
izglītību. Jāsecina, ka iepriekš valdības 
un Saeimas pieņemtie Valsts attīstības 
plānošanas dokumenti lielā mērā netiek 
ņemti vērā un Partnerības līgumā parādās 
jauni mērķi un finansējuma novirzīšana at-
kal tiek koncentrēta uz Rīgas un nedaudz 
vairāk uz Latgales reģionu. Pārējā Latvija 
saņem 5 reizes mazāk līdzekļu uz 1 iedzī-
votāju. Tas izsauc neizpratni par Latvijas 
vienmērīgu attīstību, par „ekonomikas uz-
rāvienu”, par iepriekš labi domāto kvotu 
principu katrai pašvaldībai. Tas vēl vairāk 
var sanaidot vai savstarpēji sagrupēt paš-
valdības un izsaukt cilvēku neizpratni, jo 
būs 30 pašvaldības, kuras varēs ieguldīt 
uzņēmējdarbības attīstībā, bet pārējām 
līdzekļi nebūs pieejami. 

Negribētos ticēt, ka tāds ir Valdības 
mērķis, bet izskaidrot to un izprast grūti. 
Pašreiz Latvijas Pašvaldību savienība ir 
tas vienojošais spēks, kas satur un pār-
stāv pašvaldību viedokli, kas aicina ie-
klausīties Latvijas pašvaldību vairākuma 
viedoklī – dot iespēju katrai pašvaldībai 
pēc kvotu principa lemt par prioritāri vei-
camiem projektiem.

Pagaidām gan īstenosim ieceres par 
saviem pašu līdzekļiem, tas ir – Zasas vi-
dusskolas jumta nomaiņa, internāta ēkas 
renovācija un Mežgales veco ļaužu pan-
sijas ēkas rekonstrukcija, siltināšana, Ru-
beņu kapsētas kapličas būvniecība. 

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada pašvaldības 

priekšsēdētājs

2014. gadā nekustamā nodokļa lik-
me ir tāda pati kā 2013. gadā – zemei, 
ēkām vai to daļām, inženierbūvēm, kas 
tiek izmantotas saimnieciskā darbībā ir 
1,5 procenti no īpašuma kadastrālās vēr-
tības, bet mājokļa nodokļa likme ir:

	 0,2 % no kadastrālās vērtības, 
kas nepārsniedz 56 915 euro;

	 0,4 % no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet ne-
pārsniedz 106 715 eiro;

	 0,6 % no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 106 0715 euro.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa pa-
pildlikmi  1,5 procentu apmērā apliek ne-
apstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi. Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes vienību platības apseko Lauku 
atbalsta dienests un sniedz informāciju 
vietējām pašvaldībām papildlikmes aprē-
ķināšanai. 

Minimālais nekustamā īpašuma no-
dokļa maksājums katram nodokļa mak-
sātājam katrā pašvaldībā ir 7 eiro. 

Saskaņā ar 24.01.2013. Jēkabpils 
novada domē pieņemtajiem Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 1/2013 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jē-
kabpils novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā” ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliek:

	 dzīvojamo māju palīgēkas (to 
daļas), kuru platība pārsniedz 25m2 un 
kas netiek izmantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai (izņemot garāžas).

Nekustamā īpašuma nodokļa ap-
mērs zemei, ja nemainās nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par 
katru zemes vienību 2014. gadā nedrīkst 
pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot 
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25%.

Noteikto nodokļa apmēra pieaugu-
ma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķi-
nātais nodoklis ir mazāks par 7 euro, kā 
arī nodokļa aprēķinam par neapstrādāto 
lauksaimniecības zemi.

Lai pašvaldība piemērotu nekustamā 

Par nekustamā īpašuma nodokli 
2014. gadā

nodokļa atlaidi (50% apmērā) kā politis-
ki represētai personai, attiecīgā persona 
pašvaldībā iesniedz politiski represētās 
personas apliecības kopiju un rakstisku 
iesniegumu par atlaides piešķiršanu un 
apliecinājumu, ka minētais īpašums ne-
tiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma nodokli 

Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9. pants nosaka, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem – juridis-
kām personām – ir pienākums mēneša 
laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākumu rašanās brīža 
turpmākajai saziņai ar nodokļu adminis-
trāciju paziņot pašvaldībai savu elektro-
nisko adresi. Pārejās juridiskās personas, 
kuras kļuvušas par nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju līdz 2014. gada 1. 
janvārim, pašvaldībai savu elektronisko 
adresi iesniedz līdz 2014. gada 1. jūlijam. 
(Likuma Pārejas noteikumu 53. punkts).

Jēkabpils novada pašvaldība aicina 
arī fiziskās personas iesniegt pašvaldībai 
savas e-pasta adreses vai reģistrēties e-
pakalpojumi.lv, lai efektīvāk un precīzāk 
saņemtu informāciju par nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumiem. Iesniegu-
mus var iesniegt arī pagasta pārvaldēs 
un bibliotēkās.

Iedzīvotāju zināšanai 
Sākot ar 2014. gadu Nekustamā īpa-

šuma nodoklis jāmaksā Jēkabpils nova-
da pašvaldības, reģ. Nr. 90009116789, 
AS Swedbankas kontā: LV21HABA 0551 
0350 9773 1 vai AS SEB Bankas kontā: 
LV21UNLA 0050 0216 7851 8

Maksājumus veicot, lūdzu, norādīt 
no Maksāšanas paziņojuma: personas 
zemes/ēkas konta Nr. vai Maksāšanas 
paziņojuma Nr., vai īpašuma nosauku-
mu ar kadastra numuru.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

Vecākais nodokļa administrators

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” noteiktais CSA apkalpošanas 
grafiks Jēkabpils novadā 2014. gadam

Atkritumi tiks izvesti 1 REIZI MĒNESĪ (CETURTDIENĀ)

Tos, kam nav noslēgti līgu-
mi, vai tos, kam ir līgums, bet 
nav iegādāti maisi, aicinām 
griezties SIA „Jēkabpils pakal-
pojumi’’ vai tuvākajā pagasta 
pārvaldē.

30. janvāris
27. februāris
27. marts
24. aprīlis
29. maijs
26. jūnijs

31. jūlijs
28. augusts
28. septembris
30. oktobris
27. novembris
25. decembris
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2013. gads dzimtsarakstu nodaļām 
ir bijis pārmaiņu gads – pieņemts jauns 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, 
noteikumi par civilstāvokļa aktu reģist-
riem un noteikumi par civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas valsts nodevu. Jau kopš 
2013. gada 1. janvāra visas dzimtsa-
rakstu nodaļas civilstāvokļa aktus reģis-
trē un datus sinhronizē vienotā valsts 
civilstāvokļa aktu reģistrā – Civilstāvokļa 
Aktu Reģistrācijas Informācijas Sistēmā 
(turpmāk – CARIS). Strādājot ar CARIS, 
kas ir Iedzīvotāju reģistra apakšsistēma, 
jauninājums ir tāds, ka reģistrējot jebkura 
veida civilstāvokļa aktu, sistēma pati au-
tomātiski piešķir reģistra numuru, civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju apliecinoša doku-
menta (laulības, dzimšanas un miršanas 
apliecības) numuru un jaundzimušajam 
piešķir personas kodu. 

Tāpat stājušies spēkā būtiski grozī-
jumi bērna dzimšanas reģistrācijas jomā. 
Saskaņā ar Civillikuma normām, par tēvu 
bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības 
laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, 
kad laulība izbeigusies, uzskatāms bēr-
na mātes vīrs (paternitātes pieņēmums). 
Jau kopš 2013. gada 1. janvāra šis re-
gulējums ir papildināts – noteikts, ka 
paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, 
bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais 
vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski 
iesniedz kopīgu iesniegumu (trīspusējā 
paternitātes atzīšana) dzimtsarakstu no-
daļā, un par bērna tēvu tiks ierakstīts bio-
loģiskais tēvs. Bet šo normu var piemērot 
tikai tad, ja starp bērna māti, bērna mātes 
vīru un bērna bioloģisko tēvu nepastāv 
strīds un visi trīspusējo paternitātes ie-
sniegumu ir gatavi parakstīt.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2013. gadā reģistrētas 7 laulības (tai 
skaitā 2 noslēgtas baznīcā), 34 dzimša-
nas un 80 miršanas akta ierakstu. Salīdzi-
not ar 2012. gadu, laulības un dzimšanas 
akta ierakstu 2013. gadā sastādīts vairāk, 

Jēkabpils novadā dzimstības rādītāji nemainīgi
bet miršanas akta ierakstu – mazāk. Izpē-
tot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju 
par sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģist-
riem kopumā par Jēkabpils novadā dek-
larētajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka ko-
pumā mirstības rādītāji samazinājušies, 
bet dzimstības līmenis palicis nemainīgs.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā 
esošiem datiem uz 02.01.2014., Jēkab-
pils novadā deklarēti 5326 iedzīvotā-
ji. Salīdzinot rādītājus pēc stāvokļa uz 
02.01.2013. ar Jēkabpils novadā dekla-
rētajiem 5467 iedzīvotājiem, jāsecina, ka 
joprojām iedzīvotāju skaits strauji sarūk, 
un, neskatoties uz mirstības samazinā-
šanos, Jēkabpils novadā 2013. gadā ie-
dzīvotāju skaits ir samazinājies par 141 
cilvēku. Iedzīvotāju skaita samazināša-
nās Jēkabpils novadā joprojām ir sais-
tīta ar iedzīvotāju došanos uz ārzemēm 
un deklarēšanos citu pašvaldību admi-
nistratīvajās teritorijās.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā laulības akta ieraksts izdarīts 7 
pāriem. Divi laulības akti ieraksti izdarīti, 
pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu 
par baznīcā noslēgtu laulību.

No 7 reģistrētajām laulībām, pirma-
jā laulībā stājās 6 līgavas un 5 līgavaiņi, 
otrajā laulībā stājās 2 vīrieši, trešo reizi 
gredzenus mija 1 sieviete.

Tāpat kā 2012. gadā, arī pērn kopu-
mā Jēkabpils novadā dzimuši 40 bērni. 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
sastādīti 34 dzimšanas reģistri (20 meite-
nes un 14 zēni). 2013. gadā dzimušām 
meitenēm vecāki izvēlējušies sekojošus 
vārdus: Elza, Nikola (2), Samanta (2), 
Amanda, Evelīna, Anete, Enija (2), Agne-
se, Angelika, Linda, Vasilisa, Laura, Kristī-
ne, Alise, Paula, Veronika. Viena meitenī-
te tikusi pie diviem vārdiem: Estere Tīna. 
Savukārt, zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: 
Helmuts, Nikolass, Andis, Karels, Mak-
sims, Ralfs, Igo, Krišjānis, Reinis, Adrians, 
Kristiāns, Atis, Lauris, Kristaps.  Kā pirmie 

bērni ģimenē dzimuši 14 gadījumos, otrie 
– 8, trešie – 6, ceturtie – 4 un kā piektie 
bērni ģimenē dzimuši 2 gadījumos. 

14 gadījumos bērna vecāki sastāvē-
ja laulībā, savukārt, 18 gadījumos ziņas 
par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz pa-
ternitātes atzīšanas iesniegumu. 2 bērni 
reģistrēti bez ziņām par tēvu. Salīdzinot 
ar 2012. gada rādītājiem, redzams laulībā 
dzimušo un reģistrēto bērnu skaita pa-
lielinājums. Jaunākai mātei dzemdētājai 
uz bērna dzimšanas un reģistrācijas brī-
di bija 18 gadi, bet vecākajai – 39 gadi. 
Viens dzimšanas reģistrs sastādīts nedzī-
vi dzimušam bērnam.

2013. gadā Jēkabpils novadā mi-
rušas 89 personas. Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 80 mir-
šanas fakti, no kuriem 41 gadījumā miru-
šas sievietes, bet 39 gadījumos – vīrieši. 
Vecākajai mirušajai sievietei bija 97 gadi, 
bet jaunākajai – 54 gadi. Vecākajam mi-
rušajam vīrietim bija 99 gadi, bet jaunāka-
jam – 21 gads. Visvairāk miruši iedzīvotāji 
vecumā no 68 līdz 91 gadam. Miršanas 
akta ierakstos visvairāk minētie nāves 
cēloņi, kā rezultātā iestājusies nāve: sirds 
mazspēja, vēža intoksikācija, smadzeņu 
tūska, nenoteikti dabīgi cēloņi, vecums, 
insults, infarkts. Analizējot pērnā gada 
miršanas skaitu ar 2012. gada rādītājiem, 
kad Jēkabpils novadā kopējais mirušo ie-
dzīvotāju skaits sasniedza 114, vērojams 
miršanas skaita samazinājums.

Turpinot izkopt novada tradīcijas, arī 
2013. gadā tika rīkots apaļo kāzu jubi-
leju pasākums Zasā un Bērnības svētki 
Dignājā, kas bija kupli apmeklēti. Rīkojot 
un apmeklējot šādus – ģimeniskus pa-
sākumus, mēs arvien vairāk pārliecinā-
mies par to, ka mūsu novada vērtība ir 
cilvēks!

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Jēkabpils novada pašvaldība 2013.
gada 15. novembrī ir saņēmusi un izska-
tījusi Zasas pagasta pārvaldes vadītāja 
Jura Krūmiņa iesniegumu ar lūgumu lemt 
par līdzekļu iedalīšanu Zasas pagasta 
pārvaldei no ceļu un ielu programmas 
centralizētajiem līdzekļiem 2014. gadā 
Sila ielas, Zasas ciemā projekta izstrādei 
un realizācijai.

Jēkabpils novada teritorijā būtu ne-
pieciešams veidot un uzturēt vienotu Jē-
kabpils novada vizuālo tēlu, izstrādājot 

Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmā 
2013. – 2015. gadam paredzēto centralizēto līdzekļu izlietojumu

vienotas norādes zīmes ciematos un visā 
novada teritorijā. 

Pamatojoties uz 11.03.1992. liku-
mu „Par autoceļiem”, 24.03.1994. li-
kumu „Likums par budžetu un finanšu 
vadību”, 11.03.2008. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbu-
džeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, 
Jēkabpils novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komiteja NOLEMJ:

1. Iekļaut Jēkabpils novada paš-

valdības autoceļu attīstības program-
mas 2013. – 2015. gada centralizēto 
līdzekļu izlietojumā Zasas ciema, Sila 
ielas tehniskā projekta izstrādei un reali-
zācijai Ls 30 000.

2. Iekļaut Jēkabpils novada paš-
valdības autoceļu attīstības programmas 
2013. – 2015. gada centralizēto līdzekļu 
izlietojumā norādes zīmju programmas 
izstrādei un realizācijai Ls 10 000.

Sagatavoja I. Feldmane
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Jēkabpils novada pašvaldībā noteiktie komunālo pakalpojumu tarifi
PVN piemēro saskaņā ar likumu:

Nr.
p.k. Pagasts

Aukstā ūdens pakalpojumu 
tarifs

Kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs

Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs

PamatojumsLs/m3

spēkā ar 
01.12.2013.

euro/ m3

spēkā ar 
01.01.2014.

Ls/m3

spēkā ar 
01.12.2013.

euro/ m3

spēkā ar 
01.01.2014.

Ls/m2

spēkā ar 
01.12.2013.

euro/ m2

spēkā ar 
01.01.2014.

1. Ābeļu 0,40 0,57 0,68 0,97 0,95 1,35
Jēkabpils 

novada domes 
22.08.2013. 

sēdes
lēmums 
Nr. 293

2. Dignājas 0,40 0,57 0,40 0,57 – –
3. Dunavas 0,40 0,57 0,50 0,71 0,80 1,14
4. Kalna 0,40 0,57 0,40 0,57 – –
5. Leimaņu 0,40 0,57 0,40 0,57 – –
6. Rubenes 0,40 0,57 0,40 0,57 – –
7. Zasas 0,40 0,57 0,40 0,57 0,80 1,14

Saskaņā ar Jēkabpils novada 2013. 
gada 22. augusta domes sēdē (lēmums 
Nr. 288) apstiprināto teritorijas plānojumu, 
saistošie noteikumi Nr. 9 „Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 
gadam Teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumiem un Grafisko daļu”, kas 
stājušies spēkā 30.08.2013, īstenojami no 
14.11.2013., ciema robežas Jēkabpils no-
vada teritorijā noteiktas 15 ciemiem:

1. Ābeļu pagastā – Brodi, Laši, Ābeļi;
2. Dignājas pagastā – Vandāni;
3. Dunavas pagastā – Sudrabkalns, 

Dunava;
4. Kalna pagastā – Vidsala, Dubulti;
5. Leimaņu pagastā – Leimaņi, Mež-

gale;
6. Rubenes pagastā – Rubeņi, Kal-

dabruņa, Slate;
7. Zasas pagastā – Zasa, Liepas.
Valsts adrešu reģistrā pašreiz Jēkab-

pils novada teritorijā ir reģistrēti 28 ciemi:
1. Ābeļu pagastā – Brodi, Laši, Sal-

des;
2. Dignājas pagastā – Vandāni, Dig-

nāja;
3. Dunavas pagastā – Sudrabkalns, 

Par Jēkabpils novada teritorijā noteiktajiem 
ciemu statusiem un adrešu maiņu

Dunava, Cukuriņi, Tadenava;
4. Kalna pagastā – Vidsala, Dubulti;
5. Leimaņu pagastā – Leimaņi, Mež-

gale;
6. Rubenes pagastā – Rubeņi, Kal-

dabruņa, Slate, Izabelina, Mazslate, Sila-
gals, Sīļi, Červonka, Spēlēni;

7. Zasas pagastā – Zasa, Liepas, Ak-
meņāres, Bērzone, Ģērķāni, Kalvāni.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 11. pantu cie-
ma statusu piešķir un atceļ novada dome, 
pamatojoties uz vietējās pašvaldības teri-
torijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema 
robeža un pamatota ciema izveides ne-
pieciešamība.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta 27. punktu, Administratī-
vo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. 
pantu, 14. pantu, Ministru kabineta 2009.
gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6., 
29. punktu, Jēkabpils novada 2013. gada 
22. augusta domes sēdē (lēmums Nr. 288) 
apstiprināto teritorijas plānojumu, saisto-
šie noteikumi Nr. 9 „ Par Jēkabpils novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 

Teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumiem un Grafisko daļu”, Jēkabpils 
novada domes Attīstības un tautsaimnie-
cības komiteja NOLEMJ:

1. Piešķirt Jēkabpils novada Ābeļu 
pagastā ciema statusu apdzīvotai terito-
rijai ar nosaukumu Ābeļi, kuras robežas 
noteiktas Jēkabpils novada teritorijas plā-
nojumā 2013. – 2025. gadam;

2. Atcelt ciema statusu šādām apdzī-
votām vietām Jēkabpils novadā: 

2.1. Ābeļu pagastā – Saldes;
2.2. Dignājas pagastā – Dignāja;
2.3. Dunavas pagastā – Cukuriņi, Ta-

denava;
2.4. Rubenes pagastā – Izabelina, 

Mazslate, Silagals, Sīļi, Červonka, Spēlēni;
2.5. Zasas pagastā – Akmeņāres, 

Bērzone, Ģērķāni, Kalvāni.
3. Mainīt Valsts adrešu reģistrā reģis-

trētās adreses atbilstoši pielikumam.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administra-

tīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no 
tā stāšanās spēkā.

Sagatavoja: 
I. Feldmane, Dz. Nartiša

Pirmais solis pēc jauna teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas ir adresācijas 
sakārtošana atbilstoši teritorijas plānoju-
mā noteiktajiem ciemiem. Jēkabpils no-
vada teritorijas plānojums 2013.– 2025.
gadam apstiprināts Jēkabpils novada 
2013. gada 22. augusta sēdē, saistošie 

Pamatojoties uz Jēkabpils novada 
domes 22.08.2013. sēdes lēmumu Nr. 
293 punktiem ar 2013. gada 1. decembri:

3. Noteikt vienotu dzeramā ūdens 
patēriņa normu Jēkabpils novada pašval-
dībā 195 litri vienam iedzīvotājam dien-

naktī, kur dzīvoklī nav uzstādīts ūdens 
skaitītājs. 

4. Uz vienu iedzīvotāju kanalizācijas 
normu diennaktī aprēķina proporcionāli 
patērētajam dzeramā ūdens daudzu-
mam.

5. Noteikt dzeramā ūdens normu vie-
nam lauksaimniecības dzīvniekam: 

5.1. liellopiem 100 litri diennaktī;
5.2. jaunlopiem 40 litri diennaktī;
5.3.cūkām 15 litri diennaktī;
5.4. aitām 5 litri diennaktī.

Novada teritoriālās plānošanas speciālistes Dzidras Nartišas komentārs:
noteikumi stājušies spēkā 2013. gada 30. 
augustā un atbilstoši Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atzi-
numam – īstenojami no 2013. gada 14. 
novembra. Tāpēc decembra sēdē tika 
pieņemts lēmums „Par Jēkabpils novada 
teritorijā noteiktajiem ciemu statusiem un 

adrešu maiņu”. No adrešu reģistra tiek iz-
slēgti 14 ciemi un piešķirts 1 jauns ciema 
statuss Ābeļu pagastā. 

Valsts reģistros adrešu maiņu veic 
pašvaldība, iedzīvotāji neskaidros jautā-
jumus var noskaidrot pie novada terito-
riālās plānošanas speciālistes Dzidras 
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Zemnieku balle

Nartišas, telefons 65220823, 28698128 
vai rakstot e-pastā: dzidra.nartisa@je-
kabpilsnovads.lv 

Iedzīvotājiem, kas dzīvo Ābeļu pa-
gasta Saldes ciemā, Dignājas pagasta 
Dignājas ciemā, Dunavas pagasta Cu-

Gada nogalē novada lauksaimnie-
ki atkal pulcējās uz ikgadējo Zemnie-
ku balli, lai pēc lielāko rudens  darbu 
apdarīšanas atkal satiktos un atpūstos. 
Šoreiz tā notika Leimaņos un bija kupli 
apmeklēta. Ziemassvētku gaidās, kā 
vienmēr, Tautas nams apmeklētājus 
sagaidīja krāšņā rotājumā.

Pēc pasākuma atklāšanas runas 
omulīgo gaisotni uzturēja aktieris And-
ris Bērziņš, gan dziedot, gan deklamē-
jot dzeju, gan izmantojot dažādus mū-
zikas instrumentus.

Turpmākajā vakara gaitā sekoja 
novada pašvaldības priekšsēdētāja 
Edvīna Meņķa uzruna un laba vēlējumi. 
Novada pateicības rakstu šogad saņē-
ma jaunais uzņēmējs, Dunavas pagas-
ta SIA „Daugavmalas rapsis” īpašnieks 
Reinis Balodis. Par aktīvu sabiedrisko 
darbu tika godināts  Ābeļu pagasta z/s 
„Muižnieki” īpašnieks Alvis Veigurs, 
kurš uzsācis un koordinē vecā Dūņe-
nieku kluba atjaunošanu. Par daudzu 
projektu realizāciju savā gaļas liellopu 
saimniecībā tika apbalvots z/s „Avotu 
Dūķernieki” īpašnieks Valdis Zelčs. Par 
nesavtīgu palīdzību, atbalstot pagasta 
un novada pasākumus, pateicībai tika 
izvirzīts Zasas pagasta z/s „Bērzi” īpaš-
nieks Ivars Kalniņš, turpretī Rubenes 
pagasta z/s „Arkliņi” (Līču ģimene) tika 
sumināta par sakoptu vidi un daudzno-
zaru saimniecības attīstību.

Daudziem saviem sadarbības part-
neriem pateicās SIA „Elagro Trade” 
pārstāvji. Jēkabpils piena kombināta 
dāvinājumus šogad saņēma z/s „Kal-
niņi” (V. Erdlāne), z/s „Mežsētas” (A. 
Kudliška), z/s „Mazreiņi” (A. Jasis), z/s 
„Dižreiņi” (I. Jase), z/s „Lakstiņi” (S. Va-
naga)  un z/s „Baldones” (U. Apelis).

Pateicību un laba vēlējumus no lei-
maniešiem z/s „Līvas” īpašniecei Aus-
ma Kiopei pasniedza Vija Krimko.

Ķad ķekatnieki klātesošos bija at-
brīvojuši no visa gada garumā sakrātās 
sliktās enerģijas,  varēja sākties arī bal-
le, kurā  par jautrību gādāja Madonas 
grupa „Sveķi”, protams, neiztrūkstoša 
pasākuma sastāvdaļa bija arī loterija, 
kurā bez dāvanu kartēm, siera, medus 
uc. balvām bija iespējams tikt pie liela 
piparkūku namiņa un neliela traktora.

kuriņu un Tadenavas ciemā, Rubenes 
pagasta Izabelinas, Mazslates, Silagala, 
Sīļu, Červonkas un Spēlēnu ciemā, Zasas 
pagasta Akmeņāru, Bērzones, Ģērķānu 
un Klavānu ciemā, turpmāk norādot savu 
adresi vairs nevajag norādīt ciema nosau-

kumu. Ar jaunā Ābeļu pagasta Ābeļu cie-
ma robežām var iepazīties novada mājas 
lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā „At-
tīstības plānošanas dok.”, pie novada te-
ritoriālās plānošanas speciālistes Dzidras 
Nartišas un arī Ābeļu pagasta pārvaldē.

Par pasākuma atbalstīšanu jāpa-
teicas SIA „Pakavs”, „Elagro Trade”, 
„Minerāls”, „Dotnuvos projektai”, „Bal-
tic Agro”, „Jēkabpils piena kombināts” 
un SIA „Dzirnupe” – par galdu klāšanu.

Šoreiz par vislielāko izturību balva 
būtu piešķirama rubeniešiem, kuri visi 
ar pārvaldes vadītāju un novada paš-
valdības priekšsēdētāju priekšgalā, 
bija gatavi dejot gandrīz līdz rīta gais-
mai. 

Ina Sēle,
novada lauku attīstības konsultante

Foto – Kaspars Sēlis
Atzinības rakstu saņem 

A. Veigurs. 
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Zirgs – kas tas ir par dzīvnieku?
Straujiem soļiem atauļojis 

2014. gads. Šogad – zirga zīmē. 
Kā par to rūpēties? Kā to audzi-
nāt? Kādus darbus no tā sagai-
dīt? Šoreiz izmantojām iespēju 
parunāt ar mūsu pašu novadnie-
ci un jaunieti, zirgu meiteni Aigu 
Martinovu, kurai darbs ar zir-
giem nav svešs, un izdevies pat 
gūt ievērojamus panākumus.

Kad Tu paskaties uz zirgu – 
ko Tu redzi?

Es redzu skatienu, kurš no-
mierina un liek pasmaidīt, es 
redzu draugu, kuram var stāstīt 
visu, es redzu labsirdību un mī-
ļumu. 

Kas ieveda zirgus tavā dzī-
vē?

Pirmo reizi vecāki mani 
aizveda uz zirgu sacensībām 
Lielvārdē, biju kādus trīs gadus 
veca. Patīkamos iespaidus ne-
spēja sabojāt pat lietainais un 
aukstais laiks. Tad sekoja mači 
Zīlānos, kurus vienmēr centā-
mies apmeklēt. Bet nopietnākais 
pavērsiens sākās 2009. gada au-
gustā, kad mammas māsa Agita 
uzdāvināja izjādi ar zirgiem Zīlā-
nos. Un tad viss sākās. Protams, 
manā dzīve nebūtu zirgu, ja mani vecāki 
mani neatbalstītu, jo, tā kā šis hobijs ir 
dārgs (inventārs gan zirgam, gan jātnie-
kam ir mērāms lielās summās), tad bez 
viņu atbalsta tā viena izjāde, iespējams, 
būtu bijusi arī vienīgā. Tādēļ uzskatu, ka 
man mīļie cilvēki ir tie, kas dāvāja man šo 
iespēju piepildīt manu sapni.

Vai par zirgu viegli rūpēties? Vai 
vari sniegt kādu padomu?

Zirgs prasa lielu atbildību un uzma-
nību. Tas nav kaķis, kurš pārsvarā guļ un 
ēd. Zirgs ir vairāk līdzīgs sunim, kuram 
ir vajadzīgas kustības, svaigs gaiss, zir-
gam noteikti ir vajadzīga kompānija (otrs 
zirgs, ponijs, vai kaza). Viņi ir ļoti jūtīgi 
dzīvnieki, ir jāuzmana to veselība ziemā. 
Jo, ja zirgs pārsvarā uzturas telpās, tiem 
var sākties klepus, rasties dusulis, un vēl 
dažādas elpošanas problēmas. Ja pārāk 
daudz uzturas ārā, ir iespēja dabūt ies-
nas. Protams, ir jāuzmana arī kājas, regu-
lāri jāgriež nagi, pēc treniņiem ir jāsmērē 
stiegras ar atvēsinošiem gēliem, lai zirga 
kājas vienmēr būtu veselas. Ja jums ir 
zirgs, vai domājat par tā iegādi, tad visla-
bāk ir ierīkot ganības, kur viņi brīvi varētu 
staigāt ārā, un paši ieiet nojumē, vai ne-
lielā viņu miteklīti, kādā speciālā būdiņā. 
Vasarās tas viņiem ļautu paslēpties no 
moskītiem, bet ziemā, lai apsildītos. Vien-
mēr jābūt svaigam un tīram ūdenim. Ko-

pumā, par zirgu rūpēties nav viegli, jo, kā 
jau minēju, tas prasa lielu atbildību. Bet, 
ja vien kāds to patiešām vēlas, tas viss ir 
izdarāms. 

Kā ar zirgu vislabāk saprasties?
Zirgi ir lieli kārumnieki, viņiem garšo 

maize, sausiņi, burkāni, āboli, cukurs. Ja 
kādam ir vēlme sadraudzēties ar zirgu, 
kabatā noteikti ir jābūt maizes sausiņiem, 
reizēm arī kādam burkānam vai ābolam. 
Bet ir jāuzmanās, jo kas par daudz, tas 
par skādi. Zirgs ir ļoti gudrs, viņš uztver 
un saprot arī cilvēka balsis, smaržas, 
uzvedību. Tas ļoti labi saprot, kādā no-
skaņojumā jūs pie viņa atnākat. Ja jums 
būs slikts garastāvoklis, tad arī zirgs būs 
satraucies, īgns un niķīgs, bet ja garastā-
voklis ir labs, tad arī zirgs jūtas mundrs, 
jautrs un darbīgs. Zirgs saprot arī jūsu ap-
skāvienus, glāstus un paslavēšanu. 

Cik liela nozīme šim majestātiska-
jam dzīvniekam ir tavā dzīvē?

Tā jau praktiski ir mana dzīve. Bez 
viņiem esmu kā bez rokām. Pie zirgiem 
es vienmēr varu aizmirst visas sliktās do-
mās, uzlabot savu garastāvokli, ne par 
ko nav jāuztraucas, jo viņu sabiedrība ir 
ļoti patīkama. Jebkurš dzīvnieks jau no-
mierina, bet zirgi – īpaši. Zirgi manā dzīvē 
noteikti ir arī kā partneris un komandas 
biedrs arī sportā. Un domāju, ka tuvāko 
gadu laikā tas noteikti arī nemainīsies. 

Pastāsti kaut ko par sevi un 
jāšanas sportu. Kāda ir tava piere-
dze šajā jomā? Kādi sasniegumi?

Jāšanas sports sevī ietver vai-
rākas apakšdisciplīnas, kā, piemē-
ram, populārākās ir konkūrs, iejā-
de, trīscīņa, draivings. Konkūrs ir 
disciplīna, kur zirgam un jātniekam 
noteiktā secībā, jāpārvar noteikts 
šķēršļu skaits. Sākot no 50 cm pat 
līdz 160 cm maršruti. Iejāde ir dis-
ciplīna, kur abiem partneriem ir jā-
izpilda noteiktas shēmas, parādot 
zirgu gaitas (soļus, rikšus, lēkšus). 
Trīscīņa ir līdzīga konkūram, tikai 
krītošos šķēršļu vietā ir jāpārvar 

nekrītoši (sētas, krūmi, lieli baļķi, ūdens 
grāvji u.t.t). Draivings ir braukšana ar ra-
tiem, pajūgu, kur arī ir sagatavoti dažādi 
šķēršļi (mucu izbraukšana, kalni un lejas 
u.t.t). Protams, plašāka informācija ir at-
rodama arī internetā. Es sāku jāt 2009. 
gadā. Nodarbojos pārsvarā ar konkūru, 
bet iejādi jāmācās arī katram konkūris-
tam. Esmu startējusi vairākās sacensī-
bās, un ar zirgu pārvarējusi 130 cm. 

Kā ir ar zirgsaimniecību mūsu ap-
kaimē – vai tam ir perspektīva, vai to-
mēr tā jau ir vēsture?

Jēkabpils apkārtnē zinu 4 lielākas 
zirgu saimniecības. Uzskatu, ka tas ir 
diezgan daudz. Bet varētu būt vairāk, jo 
pēdējos gados jāt gribētāju ir vairāk, bet 
zirgu ne tik daudz. Pēdējā laikā ir radušās 
jaunas saimniecības, un, cerēsim, ka būs 
arī vēl. Tā kā domāju, ka jāšanas sports 
Jēkabpils apkaimē varētu tikai augt nā-
kotnē. 

Ko Tu vēlētos visiem novēlēt jau-
najā, zirga gadā?

Es novēlu katram atrast sevī labestī-
go un sirsnīgo zirdziņu. Lai arī mēs varam 
padarīt citu dienas skaistākas. Lai arī mēs 
varam būt uzticīgi draugi, lolojami bērni, 
gādīgi vecāki un sirsnīgi cilvēki. Lai visas 
cerības piepildās jaunajā, 2014. gadā!

Intervēja Kaspars Sēlis 
Foto no Aigas personīgā arhīva.

Aiga ar zirgu pārvar 130 cm augstumu koldingā.
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INFoRMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM UN UZņĒMĒJIEM

Ponijs Leimanu pag. „Kastaiņos”. 
Foto – Madara Bērziņa

Zirgu skaits novadā
Pēc Lauksaimniecības datu 

centra pēdējās apkopotās informā-
cijas (uz 1.07.2013.) mūsu novadā 
bija  25 zirgi.  Lielākais skaits – Ābe-
ļu pagastā – 11, no kuriem 7 pieder 
Ievai Jasei. Rubenes pagastā – 5, 
Leimaņu pagastā – 4, no kuriem  3 
pieder z/s „Līvas”, Dunavas pagas-
tā – 4 un Kalna pagastā – 1, dignā-
jieši un zasieši zirgus vairs netur.

Novada uzņēmēju un 
lauksaimnieku pārdomas 

gada sākumā
Ābeļu pagasta biedrība 

„Ūsiņš”, Ieva Jase: „Ar zirgaudzē-
šanu nodarbojos jau 9-to gadu, 
pašlaik ir 6 ķēves un viens kastrāts. 
Ar jāšanas sportu un bērnu trenēša-
nu nodarbojos 4-to gadu. Biedrība 
tika dibināta ar mērķi popularizēt 
zirgkopību un jāšanas sportu. 2013. 
gada beigās tika iegādāts savs stal-
lis Ābeļu pagastā „Luģeniekos”. 
Tagad tiek iejāti jaunzirgi ar lielu po-
tenciālu un šajā  Zirga gadā pare-
dzēts daudz piedalīties sacensībās, 
gan profesionāli, gan hobija līmenī 
treniņmačos. Visu sasniegto esam 
ieguvuši paši saviem spēkiem un 
līdzekļiem, nekādu Eiropas atbalstu 
vai atbalstu caur biedrību neesam 
ieguvuši, žēl, ka nav iegūts atbalsts 
no biedrību puses, jāšanas sports citos 
novados un pilsētās tiek atbalstīts daudz 
vairāk, gan projektos, gan ar naudas lī-
dzekļiem. Četru gadu laikā ir izveidojies 
stabils kolektīvs.”

Dunavas pagasta z/s „Niedrupītes”, 
īpašnieks Juris Marcinkevičs. Gaļas 
liellopu audzētājiem  pagājušais gads ne-
bija pārāk veiksmīgs, jo gaļas cenas, aiz-
veroties Turcijas tirgum, pamatīgi saruka. 
Saimniecībā šogad uz nešanos atstātas 
vairāk kā  40 zīdītājgovis, aug arī 10 jau-
nās teles. Piena govju skaits gan sama-
zināts līdz minimumam, palikušas tikai 6, 
lai saimniekus stimulētu no rītiem agrāk 
celties. „Niedrupītes” bija arī plūdu skarto 
saimniecību skaitā, pie plūdiem jau piera-
duši  un ar tiem rēķinās. No šā gada neko 
īpašu negaida, arī neplāno startēt kādā 
no gaidāmajām projektu kārtām. Šogad 
saimniekos bez liekiem kredītiem.

Rubenes pagasta „Gulbji”, Rita 
Skrējāne: „2013. gads ir bijis vidēji veik-
smīgs. Sezonas sakumā likās, ka ar tūris-
mu nekas nesanāks, jo ceļš Bokāni–Gulb-
ji lielajiem autobusiem nebija izbraucams. 
Paldies jāsaka Rubenes pārvaldei, kas 
bija tik atsaucīgi un atrada iespēju šo ceļa 
posmu attīrīt no krūmiem. Tāpēc vasa-

ras otrajā pusē ekskursantu daudzums 
pieauga. Pilnveidoju savu programmu, 
ekskursijas kļuva interesantākas. Kā katru 
gadu, melnās pirts piekritēju bija daudz. 
Ekskursanti apvienoja patīkamo ar liet-
derīgo, proti, tika sniegta konsultācija 
par dārza ierīkošanu. 2013. gada vasarā, 
notika EP deputātes Sandras Kalnietes 
kundzes projekts „Gatavo lauku sievie-
tes,, uz kuru laipni mani uzaicināja LLSA 
valdes priekšsēdētāja Rasma Freimane. 
Pasākums notika Līgatnē, kur notika Bi-
rutas Mežales rīkotā divu dienu sieviešu 
nometne „Prieks”. Pasākums bija lielisks, 
ieradās vairāk nekā 300 sievietes no visas 
Latvijas. No Jēkabpils novada diemžēl 
biju vienīgā. Sajūtas bija pozitīvas. Tas 
kopā būšanas prieks un īpašā uzmanība, 
kas tika veltīta – neaizmirstama. Tika izvē-
lētas 12 sievietes, kā kalendāra meitenes 
2014, to starp biju arī es, janvāra mēnesī, 
un katra no mums gatavoja vienu ēdienu. 
Mana „Cepelīnu” recepte bija iegūta no 
Sēlijas puses, no kādas vecas saimnie-
ces, kad vēl biju pati maza, un mamma 
mūs ar tiem lutināja. Par šā gada iece-
rēm atturēšos komentēt, jo esmu kļuvusi 
māņticīga. Esmu iesaistījusies arī Zem-
gales gastronomiskajā maršrutā. Teikšu 

tik vienu – ieceru, plānu daudz, kā 
vienmēr.  Novēlu visiem veiksmīgu, 
notikumiem bagātu 2014. gadu! ’’

Leimaņu pagasta z/s „Priedes”, 
Raimonds Pors: „Kādas graudu 
cenas ir, ar tādām jādzīvo.” Saimnie-
cība visu nokulto ražu  nav pārde-
vusi, daļu pietura. Pagājušajā gadā 
iegādāts jauns traktors. Vai šogad 
gaida projektu izsludināšanu? Diez 
vai ko jaunu atkal pirks, vismaz ne-
plānojot, bet nekad nevarot zināt. 
Poru ģimene bez graudkopības no-
darbojas arī ar tūrisma pakalpoju-
mu sniegšanu, un pagājušajā gadā 
daudz spēka un līdzekļu ieguldīts  
viesu mājas būvniecībā. Šogad, ie-
spējams, to pabeigs. 

Ābeļu pagasta SIA „DL kons-
trukcijas”, Dainis Priekulis: „Pa-
gājušais gads ir bijis normāls, sū-
dzēties nevar, protams, vienmēr 
gribas labākus rādītājus. Uzsākām 
darboties arī kā vairumtirgotāji. No 
piedāvātās produkcijas vislielākais 
pieprasījums ir logiem, taču nesarūk 
interese arī par durvīm, vārtiem uc. 
pakalpojumiem, ko var aplūkot uz-
ņēmuma mājas lapā. Regulāri seko-
jam  līdzi izsludinātajiem iepirkumu 
konkursiem un projektiem. Klientu 
loks aptver visu Latviju. Šā gada sor-
timents jau ir nokomplektēts.’’

Dignājas pagasta z/s „Ciela-
vas”, Vitauts Liepiņš: „Par pagājušo 

gadu nevaru žēloties, cenas dārzeņiem 
bija labas, pieprasījums arī, un gandrīz 
viss saauga labi, izņemot varbūt burkā-
nus, kam nepatika vasaras sausums. 
Nevaru sūdzēties arī par kāpostiem,  tie 
saauga, jo mēsloju caur lapām. Strādā-
ju pamatā ar vidēji agrajiem kartupeļiem, 
un lielie pat nenonāca līdz noliktavai, tika 
izpārdoti uzreiz”. Tā kā pagājušajā gadā 
daudzas pašvaldības un iestādes mainīja 
nosacījumus iepirkumu konkursos, vairā-
ki dārzeņu audzētāji tajos vairs nevarēja 
piedalīties. Taču V. Liepiņu drīz vien mek-
lēja rokā un aicināja atpakaļ vecie sadar-
bības partneri, kas vairs nespēja izturēt 
nekvalitatīvo jauno piegādātāju produkci-
ju, arī bojātos kartupeļus. Uz jauno gadu 
z.s „Cielavas” raugās cerīgi, padomā ir 
jaunas tehnikas iegāde, tāpēc tiek gaidīta 
projektu izsludināšana. Arī zemes pla-
tības ik gadu nedaudz paplašinās, taču 
uztrauc ārzemnieku aktivitātes zemes 
iepirkšanā, ja tomēr maijā ārzemniekiem 
atvērsies Latvijas zemes tirgus.

Kalna pagasta z/s „Krasti”, Jānis 
Gaidis: „Pagājušais gads bija ļoti labs, 
bet visi līdzekļi aizgāja jaunās kūts celt-
niecībai’’. Saimniecība beidzot realizēja 

Ievas Jases zirgi sacensībās. 
Foto no Ievas personīgā arhīva
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sen lolotu sapni par jaunu fermu, nu, tā ir tapusi – 280 slaucamajām govīm. Viss rea-
lizēts projektu ietvaros, ar 10% savu finansējumu. Novembra otrajā pusē pamazām 
uz jauno novietni sāka pārvest arī govis, lai pakāpeniski pieradinātu pie robotu slauk-
šanas. Decembrī kūts nodota ekspluatācijā, un Lauku atbalsta dienestā iesniegta arī 
visa nepieciešamā dokumentācija. Jaunās fermas atklāšanas oficiāls pasākums tiek 
plānots martā. Saimniecība, kā vairums piena lopu turētāju, par piena cenu nesūdzas, 
taču mazo teļu un arī liellopu cenas ir kritiskas. Z/s,,Krasti’’ pamazām likvidē savu otru 
– gaļas šķirņu lopu ganāmpulku, ko visu laiku pieturēja rezervei, ja neizdosies dabūt 
finansējumu no bankām un attīstīt piena nozari. Jaunajā gadā galvenais ir nostabilizēt 
saimniecību un arī izslaukumu, pārejot uz robotu slaukšanu.

Tāpat J. Gaidis plāno arī tehnikas iegādi, gan par saviem līdzekļiem, ne projektu 
ietvaros, jo viens traktors nopirkts arī pagājušajā gadā. Uz jauno gadu viņš raugās 
pozitīvi un cerīgi.

Pēdējā piena govju pārraudzības gada rezultāti
1. Republikas rādītāji:

Govju skaits (vidēji)
Ganāmpulku skaits = 4975

Perioda ražība (01.10.2012. – 30.09.2013.)
Izslau-
kums

kg

Tauki Olbaltumvielas SŠS
x1000uz 30.09.2013. 365 dienās % kg % kg

124266 (25) 121863,6 (24,5) 6584 4,15 273,5 3,31 217,9 268

2. Novadā (Dignājas pagastā  nav pārraudzības ganāmpulku):

Govju skaits Izslaukums Tauki olbaltumvielas

uz 30.09.2013. vidēji kg % kg % kg

Jēkabpils 
novads 1256 1239,4 5314 4,22 224,4 3,28 174,5

Ābeļu 
pagasts 133 132,3 6397 4,33 276,1 3,35 214,2

Dunavas 
pagasts 32 32,4 5271 4,00 210,9 3,21 169,2

Kalna 
pagasts 418 414,2 5417 4,08 221,0 3,24 176,0

Leimaņu 
pagasts 124 118,7 5200 4,37 228,4 3,28 171,1

Rubenes 
pagasts 202 192,8 5159 4,26 219,2 3,27 169,3

Zasas 
pagasts 347 349 4933 4,20 207,2 3,29 162,4

3. Augstākie izslaukumi novadā:

Pagasts Īpašnieks
Govju 

skaits uz 
30.09.2013.

Izslau-
kums

kg

Tauki olbaltumvielas

% kg % kg

Ābeļu 
pagasts Z/s „Kalniņi” 36 7298 4,14 302 3,47 253,3

Ābeļu 
pagasts Z/s „Nīcgales” 12 6630 4,17 276,3 3,26 216

Dunavas 
pagasts

REGĪNA 
RUĻUKA 7 5687 3,82 217,5 3,2 181,7

Kalna 
pagasts Z/s „Spodrītes” 37 7203 4,01 288,8 3,21 230,9

Leimaņu 
pagasts Z/s „Līvas” 49 6765 4,58 309,5 3,36 227,4

Leimaņu 
pagasts DACE MIČULE 7 6736 4,52 304,5 3,46 233,1

Rubenes 
pagasts Z/s „Krūmiņi” 7 6848 4,2 287,7 3,25 222,8

Zasas 
pagasts Z/s „Raiņi” 129 6205 4,01 248,8 3,28 203,7

LDC jaunumi:
1. Tiem ganāmpulku īpašniekiem, 

kuriem novietnē ir arī sīkdzīvnieki jeb ar 
krotālijām neapzīmējamie dzīvnieki (ka-
žokzvēri, putni, bites, zivju dīķi uc.),  par 
tiem janvārī Lauksaimniecības datu cen-
trā ir jāiesniedz pārskats par stāvokli ga-
nāmpulka novietnē uz šā gada 1. janvāri. 
To var izdarīt, gan aizpildot papīra formā-
ta tabulas veidlapu, gan elektronisku, ja ir 
noslēgts līgums ar LDC par elektronisku 
dokumentu aizpildīšanu. Ieejot autorizē-
tajā datu ievades sistēmā un atverot savu 
ganāmpulku, dzīvnieku sugu pēdējais 
logs ir „citi dzīvnieki”. To aktivizējot, pa-
rādās, „pārskats par stāvokli”. Aktivizējot 
šo, atveras vajadzīgā tabula. Ja ir no-
slēgts līgums ar LDC, elektroniski iespē-
jams noziņot arī atnešanos, lecināšanu, 
apzīmēšanu u.c. notikumus. Jāatceras 
iesniegt LDC arī cūku kustības kopsavil-
kumu.

2. Neaizmirstiet, ka 31. martā beig-
sies šis piena kvotu gads un tad sāksies 
pēdējais.

Uz 1. decembri  piegādes piena kvo-
ta valstī bija izpildīta  68,14%.

Tūrisms
Lauku atbalsta dienests izsludinājis 

projektu iesniegumu pieņemšanu pasā-
kumam „Tūrisma aktivitāšu veicināša-
na” saskaņā ar Ministru kabineta 2012.
gada 13. novembra noteikumiem Nr. 773 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu atklātu projektu ie-
sniegumu konkursu veidā pasākumam 
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.”

Projekta iesniedzējs ir tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu 
gadu pirms projekta iesniegšanas ir ie-
kļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē, 
ko izveidojusi ar tūrisma jomas populari-
zēšanu saistīta institūcija.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2014. gada 2. līdz 31. janvārim 
ar kopējo pieejamo publisko finansējumu 
EUR 890 000. Pasākuma projektu īsteno-
šanas beigu datums ir astoņi mēneši no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņem-
šanas par projektu iesniegumu apstipri-
nāšanu.

Ar minētajiem MK noteikumiem 
(saīsinātā veidā) var iepazīties arī nova-
da mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 
sadaļā „lauksaimniekiem un uzņēmē-
jiem” – „projekti”.

Videi draudzīgas lauksaim-
niecības metodes

Decembrī noslēdzās trīs gadus ilgu-
šie „Snowbal” un „Meatball” projekti. To 
abu ilgtermiņa mērķi bija paaugstināt sa-
biedrības informētības līmeni par ilgtspē-
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Aktualitātes projekta „Dabas resursi sociālās dzīves 
kvalitātes uzlabošanā „Jumis” ietvaros

jīgām apsaimniekošanas meto-
dēm, kas samazina barības vielu 
noteci uz Baltijas jūru, un  parā-
dīt, ka saimniekošana, ekoloģis-
ko funkciju saglabāšana, dabas 
aizsardzība un bizness var tikt 
apvienoti, saimniekojot ilgtspē-
jīgi. Abos projektos nedaudz 
atšķīrās sadarbības partneri un 
finansējuma avoti.

MEATBALL projektā kā part-
neri piedalījās Stiftelsen Världs-
naturfonden WWF (Zviedrija), Pa-
saules Dabas fonds, Latvijas  un 
Igaunijas Dabas fondi. Projekta 
norises vieta – Latvija, Igaunija un Zvied-
rija. Projekta laikā gūtās pieredzes popu-
larizēšanas mērķis – sniegt vairāk infor-
mācijas nacionālā un starptautiskā līmeņa 
amatpersonām, lai ietekmētu  politikas 
veidošanu un lēmumu pieņemšanu, kas 
savukārt radītu priekšnoteikumus tirgus 
risinājumiem ilgtspējīgas lauksaimniecis-
kās ražošanas metožu izmantošanai. 

 Katrā no projektos iesaistītajām val-
stīm  tika izvēlētas dažas modeļsaimnie-
cības. Latvijā par vienu no šim saimniecī-
bām  kļuva Jēkabpils novada  Rubenes 
pagasta z/s „Mežāres”.

Projektu noslēgums risinājās divas 
dienas. Pirmajā dienā seminārā varēja 
uzklausīt ekspertu atskaites un ziņoju-
mus par paveikto, kā arī Airi Külvet (Igau-
nija) pieredzi par ganībās audzētas liello-
pu gaļas zīmola „Liivimaa Lihaveis” (Li-
vonijas liellopu gaļa) ieviešanas pieredzi 

Āra nojume.
Foto no Inas personīgā arhīva

Igaunijā. Otrajā dienā semināra dalībnieki 
iepazinās ar z/s „Mežāres”, kurā saimnie-
ko Dzidra un Romalds Jakovicki.

„Mežāres” pazīstama kā Šarolē ga-
ļas liellopu šķirnes saimniecība, kurā 
lielākā daļa ganību ir bioloģiski vērtīgi 
zālāji, kas atrodas Dvietes upes palienē. 
Projekta ietvaros saimniecībā veikti pa-
sākumi gan bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, gan biogēnu noteces ma-
zināšanai – palieņu pļavās izcirsti nevēla-
mi krūmi un koki, atjaunoti ganību aploki 
un optimizēta aploku konfigurācija, kūts-
mēslu apsaimniekošanai izbūvēta lagū-
nas tipa mēslu krātuve un veikti pasāku-
mi noteces mazināšanai no lopu ziemas 
novietnes.

Kā paskaidroja Dzidra, pirms 3 ga-
diem viņus uzmeklēja Jānis Eihmanis no 
Dabas fonda, kurš jau ilgāku laiku popu-
larizēja palienes pļavu krūmu izciršanu un 

apsaimniekošanu Ilūkstes pusē. 
Viņš bija ieinteresēts, lai šajās 
pļavās notiktu saimnieciskā 
darbība un ražošana. Iebraucot 
vienu dienu „Mežāru” pagalmā, 
J. Eihmanis uz aktīvu darbību 
projektā un lagūnas būvniecību 
pierunāja arī Jakovicku ģimeni. 
Lieko krūmu  izciršana projekta 
ietvaros tika finansēta pilnībā, 
šķidrmēslu mucas iegādei pašu 
finansējums bija ap 40%, lauku-
ma betonēšanai un pārējiem pa-
sākumiem – pat līdz 75%. Noju-
mi cēluši par saviem līdzekļiem. 

Novembrī, projekta noslēguma fāzē, esot 
noņemtas arī augsnes analīzes. 2012. 
gadā pasākumiem pieslēdzās arī Daugav-
pils Universitāte. Vasarā 4 mēnešu garu-
mā reizi 2 nedēļās studenti un mācībspēki 
pētīja barības vielu un šķidrmēslu noplū-
di. Noteces grāvjos, kas iet uz Dvietes upi, 
saimniekiem bija jāizveido 3 nelieli dambji 
un segmentācijas dīķīši. Iegūtie analīžu 
rezultāti šajā ekstensīvajā saimniekoša-
nas modelī tika salīdzināti ar intensīvu 
saimniekošanu Vecauces pusē, kur lauki 
tiek pamatīgi mēsloti un lietota ķīmija.

Pēc saimniecības apskates eksperti 
un atbraukušie saimniecību pārstāvji de-
vās uz Kaldabruņas skolu, lai iepazītos ar 
biedrības „Ūdenszīmes” paveikto un vēl 
padalītos pieredzē un pārdomās pie ka-
fijas tases.

Ina Sēle,
novada lauku attīstības konsultante

Tiekas Sēlijas novada pašvaldību apvienības pārstāvji
19. decembrī Aknīstē, no plkst. 

11:00 līdz 13:30 notika Sēlijas novadu 
pašvaldību apvienības kopsapulce, kurā 
piedalījās Aknīstes, Ilūkstes, Neretas, 
Salas, Jēkabpils un Jaunjelgavas nova-
du, kā arī Latgales Televīzijas pārstāvji. 
Jēkabpils novadu pārstāvēja Jēkabpils 
novada domes pilnvarota pārstāve Gun-
ta Dimitrijeva. 

Kopsapulcē tika lemts par:
1. Sēlijas tūrisma bukleta izstrā-

des gaitu.
2. Sadarbības piedāvājumu no 

Latgales Televīzijas.
3. Par grāmatas par Sēliju sagata-

vošanas gaitu.
4. Sēlijas II dziesmu un deju svēt-

ku organizāciju.
5. Par situāciju saistībā ar Latvi-

jas Nacionālā attīstības plāna ieviešanas 
plānošanu un gatavotajām pasākumu 
ieviešanas programmām, Reģionālās at-
tīstības pamatnostādnēm.

6. Sēlijas kongresu 2014. gadā.
7. Par koordināciju un sadarbību 

kopīgos projektos.

Ilze Eglīte informēja, ka notikušas 
vairākas Sēlijas apvienības novadu pār-
stāvju tikšanās, kā arī dabā apsekoti vai-
rums objektu, kuri bija jānovērtē iekļau-
šanai tūrisma maršrutos; notiek arī regu-
lāra informācijas apmaiņa. Ir sagatavots 
bukleta saturiskais materiāls un uzsākta 
sadarbība ar apgādu „Jāņa sēta” par 
tāmes sastādīšanu un meta izstrādi. Pie-
dāvājums varētu būt gatavs 2014. gada 
janvāra vidū. 

Latgales reģionālās televīzijas (LT) 
vadītājs Andrejs Filipovs izklāstīja televī-
zijas plānus un darbības izmaiņas 2014. 
gadā. LT ir ieguvusi valsts pasūtījumu 
Novadu ziņu veidošanai. Pašlaik LT ir 
sadarbības līgumi ar Aknīstes, Viesītes 
un Ilūkstes novadiem. Tāpat Filipovs ie-
rosināja veidot sadaļu „Sēlijas ziņas” Re-
ģionālo televīziju kanālā (Re-TV). Sižeti 
varētu tikt rādīti arī LNT kanāla rīta ziņās. 
Nākamajā gadā Reģionālo televīziju ka-
nāls būs virszemes apraidē. Tika noru-
nāts, ka LRT iesūtīs visiem novadiem, 
kam vēl nav sadarbības līgumu, piedā-
vājumus. Tāpat LT piedāvā nodrošināt 

Sēlijas dziesmu svētku tiešraidi internetā, 
veicot arī ierakstu, kuru varētu izmantot 
dalībnieki. Aptuvenās izmaksas Ls 700 + 
PVN. Piedāvājums tiks izvērtēts kopā ar 
visu svētku tāmi.

Ingrīda Vendele prezentēja grāma-
tas par Sēliju pašreizējo sagatavošanas 
situāciju. Sagatavošanas darbā piedalās 
pārstāvji no visiem novadiem. Darba gru-
pa ierosina grāmatu veidot kā 7 novadu 
prezentācijas izdevumu, kurā apkopo-
tas novadu teritoriju vērtības. Pašreizējā 
apkopotā informācija 8 sadaļās ir dažā-
da apjoma, katrai sadaļai ir atbildīgais. 
Sapulces dalībnieki apmainījās domām 
par grāmatas auditoriju, reprezentatīvo 
funkciju. Pastāvēja divi viedokļi: vai nu 
grāmata ir enciklopēdisks izdevums par 
visu Sēliju vai arī 7 novadus prezentējošs 
izdevums. Tika nolemts, ka darba grupa 
apkopos idejas un novērtēs informācijas 
apjomu līdz 31. martam.

Inga Pastare informēja, ka saņemts 
Krustpils novada piedāvājums par da-
lību Sēlijas dziesmu un deju svētkos 
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Turpinājumsno 9. lpp.
28. jūnijā. Dalībnieki piekrita un dalības 
apjomu lūdza izvērtēt organizatoriem – 
Salas novadam. Svētkiem top tāme un 
ir ierosinājums svētku izmaksas segt 
kopīgi. Tika paredzēti izdevumi budžetā 
dalībai Sēlijas dziesmu un svētkos.

S. Rāzna rosināja aizstāvēt Sēlijas no-
vadu tiesības programmu pieejamībai nā-
košā ES struktūrfondu programmēšanas 

periodā. Patreizējie plāni, kas tika prezen-
tēti 18. decembra LPS domes sēdē, Sēli-
jas novadiem liedz pieeju praktiski visām 
nozīmīgākajām programmām. Nolemts 
sagatavot kopīgu protesta vēstuli Ministru 
kabinetam un Saeimas frakcijām.

Dalībnieki arī apmainījās ar vie-
dokļiem par iespējām veidot kopīgus 
projektus dažādās valsts un pārrobežu 

programmās. Gunta Dimitrijeva informēja 
par tuvākajām iespējamām sadarbības 
formām. Tiks apzinātas idejas, un paš-
valdību projektu vadītāji savstarpēji infor-
mēs par savām iecerēm un sadarbības 
formām.

G. Libeka protokola 
informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Zasas vidusskolā organizē konferenci, lai izvērtētu un 
stiprinātu sadarbību starp skolu, skolēniem un vecākiem

PRoJEKTU NoRISES PAŠVALDĪBĀ

2014. gads ir projekta Mūžizglītības 
programmas Comenius apakšprogram-
mas „Reģionālās partnerības” projekts 
„Cross border cooperation between re-
gions in Latvia and Romania to improve 
educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu 
sadarbība starp reģioniem Latvijā un Ru-
mānijā izglītības piedāvājuma uzlabo-
šanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 
noslēguma gads. Maijā plānota noslē-
guma starptautiska konference kopā ar 
partneriem no Vulcana-Bay pašvaldības 

Rumānijā. Šobrīd svarīgākie darbi ir buk-
leta izveide. Projekta ietvaros 2013. gadā 
abi vietējie partneri – Zasas vidusskola un 
Rubenes kultūras nams strādāja aktīvi, 
lai sasniegtu uzstādītos mērķus. Paldies 
O. Spēkai un I. Tomānei. Rubenes kul-
tūras namā ir radītas vairākas izstādes, 
organizēti izpētes un apmācību pasāku-
mi. Zasas vidusskolā organizēti semināri 
skolotājiem, vasaras akadēmija skolē-
niem, izveidotas izstādes. Projektā esam 
īstenojuši 26 starptautiskās mobilitātes, 
kas deva iespēju iegūt jaunu profesionālu 
pieredzi, sastapties ar kolēģiem Rumā-
nijā, arī labāk iepazīt vienam otru. Gada 
nogalē Zasas vidusskolā tika organizēta 

vietēja līmeņa konference, kurā piedalījās 
skolotāji, skolēni un vecāki. Tās mērķis – 
izvērtēt līdzšinējo sadarbību, rast idejas 
jauninājumiem, akcentēt saiti starp izglītī-
bu un kultūru.  Ceru, ka pašvaldībā mūsu 
iedzīvotāji zina par Mūžizglītības prog-
rammu un iespējām, ko tā nodrošina. 
Mūsu skolas ir aktīvas šīs programmas 
projektu īstenošanā. Pagājušā gadā savu 
divu gadu projektu „European Chamber 
Music” pabeidza Dignājas pamatskola, 
savukārt šogad Comenius projektu „Pre-
paring for Europe, Preparing for Life” tur-
pina īstenot Rubenes pamatskola.

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva 

Ar mērķi atbalstīt kultūru kā vērtību radītāju 2013. gada 1. novem-
brī Rubenes kultūras namā tika uzsākts Eiropas lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai LEADER projekts „Tautas tērpu elementu iegāde 
Rubenes kultūras nama tautas deju kolektīviem ” (Nr. 13-05-LL13-
L413204-000003). Projekta konkrētais mērķis ir nodrošināt ar tautas 
tērpu elementiem tautas deju kolektīvus „Rasa” un „Laude” Rubenes 
pagastā. Projekta realizācija iet uz beigām – ir izgatavotas deju kur-
pes, Augšzemes brunči un ņieburi VPDK „Rasa” meitām, linu krekli, 
bikses un vestes – VPDK „Rasa” puišiem. Zemgales brunči, ņieburi 
un pērļu vainagi JDK „Laude” meitām. Ir papildināti un atjaunoti tērpu 
komplekti tautas deju kolektīviem. Kolektīvi regulāri darbojas kultūras 
namā, ir aizvadīti Dziesmu un deju svētki, bet darbs turpinās pie jau-
na repertuāra apguves, gatavojoties Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu 
skatei un II Sēlijas novada tautas mākslas svētkiem. Tiek gatavotas 
dejas lokālajiem pasākumiem – koncertiem savā pagastā, novadā un 
citam kultūras aktivitātēm.

Ar krāšņiem tērpiem izdejots Vecgada koncerts gada nogalē kul-
tūras namā. Zirga gads sola darba pilnas rokas visiem – lai kādu darbu 
mēs darītu, kā arī daudz pārsteigumu. 

Projekta kopējais budžets Ls 3242,80 (4614,09 euro), tai skai-
tā attiecināmās izmaksas Ls 2680,00 (3813,30 euro), publiskais 
fi nansējums Ls 2412,00 (3431,97 euro), pašvaldības līdzfi nansē-
jums Ls 268,00 (381,33 euro).

Inta Tomāne, projekta vadītāja

Projekts „Tautas tērpu elementu 
iegāde Rubenes kultūras nama 
tautas deju kolektīviem”

VPDK „Rasa” meitām jauni Augšzemes brunči un 
ņieburi, puišiem jauni linu krekli, bikses un vestes.  

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

JDK „Laude” meitām jauni Zemgales brunči, ņieburi 
un pērļu vainagi.
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Atnāc ar savu dziesmu un nesaki, ka tev ir bail

Kad kārtējais gads grib aiz sevis aiz-
vērt vārtus, Zasas kultūras nama durvis 
ir plaši atvērtas dziedāt gribētājiem un 
tiem, kas grib dziesmu baudīt. Decembra 
pirmajā sestdienā bija iespēja apmeklēt 
ikgadējo pasākumu „Atnāc ar savu dzies-
mu”. Katru gadu šis koncerts ir piepildī-
jis skatītāju zāli, ka bieži vien pietrūkst 
sēdvietu. Šogad mūs priecēja dziedā-
tāji no Jēkabpils, Aknīstes, Daugavpils, 
Alūksnes un Jēkabpils novada. Dziedātā-
jus vērtējām mēs – skatītāji.

Koncerts iesākās ar bērnu priekšne-
sumiem. Paldies par sirsnīgajām dzies-
mām Baibai, Raitim, Kitijai, Airisai, Megi-
jai, Danai, Alisei, Sindijai, Egijai. Jauniešu 
izpildījumā plašas skatītāju ovācijas izpel-
nījās Sandis un Gints no Daugavpils. Prie-
cēja Ievas, Sabīnes un Lauras priekšne-
sums, Evas un Ievas veltījums mazajām 
sirsniņām. Allaž skatītājus prot pārsteigt 
Jānis un Laura, kuri teatrālā versijā iz-
dziedāja savulaik Aijas Kukules dziedāto 
„Atgriešanos”. Pieaugušo dziesmu izpil-
dītāju sniegumā mūs priecēja aknīstieši 
Andris un Ineta, Zaiga no Dunavas, Indra 
no Leimaņiem, Dace no Alūksnes. Zasie-
te Ilona ir ilggadēja šo koncertu dalībnie-
ce, kura iemantojusi klausītāju simpātijas. 

No sirds uz sirdi caur dziesmu

Latviešu tauta ciena un ievēro savu 
priekšteču tradīcijas. Katru gadu svin tra-
dicionālos svētkus: Lieldienas, Vasaras 
svētkus, Līgo svētkus, Ziemassvētkus. 
Bez šiem minētajiem svētkiem mums kat-
ram vēl ir savi svinamie svētki. Tādi ir arī 
Zasas kultūras nama dalībniekiem, sauk-
sim tos par „sadziedāšanās svētkiem”, 
kas notika 2013. gada 7. decembrī Zasas 
kultūras namā. Uz šiem svētkiem dzie-
dātāji ieradās no vairākiem novadiem un 
pilsētām. Katrs dziedātājs atnāca ar savu 
dziesmu. Laika prognozes un noskaņoju-
mi katru reizi var mainīties, bet nemainīgi 
paliek mūsu senču tautas dziesmu vārdi 
un dziesma –„augstu laimi, prieku..”. Šo 
dziesmu dziedāja  mūsu senči, to dzie-
dam arī mēs un to dziedās vēl pēc mums. 
Visas paaudzes ir dziedājušas tās dzies-
mas, kurām zin vārdus un izprot to saturu. 
Gadās, ka dziesmu dziedot neapdomā-
jam, ko to sacerot domājis zināmais vai 
nezināmais autors. Par šo der padomāt 
arī vienam otram šī vakara dziedātājam.

Katram mums ir dziesmas, ko sau-
cam par savējām, un, cik dažādi esam, 
tik dažādas ir mūsu dziesmas. Tas bija 
vērojams arī „sadziedāšanās” svētkos. 
Bet ir arī kopējais: senas, kas tapušas 
tad, kad mēs vēl nebijām dzimuši, un tās, 

kuras tapušas gados, kurus miglaini at-
ceramies – tautas dziesmas, kuras izska-
nēja arī šovakar, ziņģes, kara dziesmas, 
šlāgeri. Šodien mūsu senajām, tradicio-
nālajām dziesmām pievienojās citu tautu 
dziesmas: angļu, franču, krievu, itāļu un 
citas, kuras iecienījuši mūsu jaunieši un 
dzied attiecīgās tautas valodā. Tās izskan 
arī Zasas „sadziedāšanās” svētkos.

Šovakar dziedātajās dziesmās sa-
klausījām gan prieku, gan skumjas, gan 
mīlestību, bet nesaklausījām nodevību 
un bezizeju.

Esam šo svētku klausītaji un skatītāji 
no to pirmās dienas – svētku iedibināša-
nas dienas – 1995. gada rudens. Svētkus 
iedibināja tā laika kultūras nama vadītāja 
Maija Smilškalne un mākslinieciskās da-
ļas vadītāja Ārija Rāviņa. Pa šiem gadiem 
ir mainījies tikai pasākuma nosaukums, 
bet būtība palikusi tā pati. Pasākumu „At-
nāc ar savu dziesmu un nesaki, ka tev ir 
bail” nenogurstoši jau 11 gadus organizē 
Anita Ķikute, kura māca arī dziedāt bēr-
nus.

Mums ļoti patika bērnu – Baibas, 
Raita, Egijas, Alises, kā arī jaunietes Airi-
sas dziedātās dziesmas ar skaidru vārdu 
izrunu. Jautājām Anitai Ķikutei – kā viņa 
var šiem bērniem iemācīt skaidri izdzie-

dāt dziesmu vārdus un tik izjusti saistīt 
tos ar mūziku? Anita teic, ka tas ir grūts 
un smags darbs. Mūzika ir jāizjūt. Ja 
skolotājam un bērnam sajūtu līmeņi sa-
skan, tad rezultāts ir acīmredzams. Anita 
piebilst, ka viņai ir laimējies, bērni izprot 
mani, es – bērnus.

Patīkami bija vērot, kā Ilona Vāvere 
pa šiem gadiem no kautrīgas, nedrošas 
dziedātājas ir izaugusi par pastāvīgu so-
listi ar skaistu, izkoptu balsi. Katru reizi 
viņa izvēlas savai balsij vispiemērotākās 
dziesmas. 

Ar savu uzstāšanos un skanīgo balsi 
mūs sajūsmināja viesis Lauris un jaunieši 
Gints un Sandis no Daugavpils. Dziedā-
tajās dziesmās atklājās viņu balsu iespē-
jas un skaistums („Auga, auga rūžeņa”, 
„Tālu dzīvoj’ mana mīļā..”). Ļoti izjusti un 
tēlaini viņi izpildīja katru dziesmu. Prieks, 
ka jaunieši dzied arī tautas dziesmas. 
(„Auga, auga rūžeņa”, Tālu dzīvoj’ mana 
mīļā..”).

Uzskatām, ka šādi „sadziedāšanās” 
svētki vajadzīgi gan dziedātājiem, kur 
katrs var atnākt ar savu dziesmu, gan arī 
klausītājiem, kur tie pelēko rudens dienu 
iekrāso ar gaišu stariņu.

Lai skanīgas balsis 2014. gadā!
Akmeņārieši

Šogad visvairāk skatītāji nobalsoja par 
Inetas dziesmu „Maldugunis dzēšot’’. Vai-
rākus gadus kā viesis ar savu dziedāju-
mu mūs iepriecina bijušais zasietis Lauris 
Glaudāns.

Paldies atraktīvajam vakara vadītā-
jam Artim, kurš pie mums bija ieradies no 
Daugavas otra krasta pilsētas – Līvāniem 
un grupai „Daugavieši”. Pasākuma izska-

ņā tika apbalvoti visi pasākuma dalībnieki 
un kultūras nama vadītāja Anita pateicās 
visiem dalībniekiem un atbalstītājiem – 
Zasas pagasta pārvaldei, z/s „Pūpoli”, 
SIA „Dzirnupītei” un Valpēteru ģimenei.

Lai jaunajā gadā gaišas domas!

Inese Grauze
Foto – Ināra Daudzvārde
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Konference skolā tika atklāta ar izstā-
di „Balti, tīri sniegavīri.” Ar lielu interesi va-
rēja aplūkot skolēnu un vecāku radošos 
darbus dažādās tehnikās. Sniegavīri rātni 
sēdēja satupināti rindās sniega kupenās, 
citi virpuļoja un griezās līdzi sniegpārsli-
ņām. Cik gan to bija daudz! Lieli, braši, 
apaļi, mazāki un visi priecīgi, ar oranžiem 
deguniem, melnām ogļu pogām, arī ar 
žagaru slotām. Izstādes idejas autore bija 
skolotāja I. Kalniškāne, kura kopā ar sa-
viem palīgiem – skolēniem izstādi iekārto-
ja skolas 1. stāvā, lai ikviens ienācis skolā 
varētu priecāties par to. Lai arī daba Zie-
massvētkus gaidot nebija padomājusi par 
sniegu, pie mums skolā bija balta, balta 
eglīte un balti, tīri sniegavīri. Ļoti daudzi 
gribēja nofotografēties ar skaistajiem dar-
biem, lai varētu nosūtīt foto draugiem un 
radiniekiem. Izstādes atklāšanā piedalījās 
arī pagasta pārvaldes vadītājs J. Krūmiņš, 
kurš atzinīgi izteicās par paveikto.

Tālāk sekoja klases audzināšanas 
stunda, kurā skolēni saņēma liecības un 
veica 1. semestra rezultātu izvērtējumu. 
Atcerējās kopā aizvadītos pasākumus, 
plānoja nākamos un gatavojās koncertam. 
Tā kā skolas zāle nav piemērota lielam 
skatītāju pulkam, tajā nav skatuves, šo-
reiz svētku koncerts notika Zasas kultūras 
namā, kur skolas un kultūras nama darbi-
nieki bija izrotājuši telpas un eglīti. 

Svētku koncerta sākumā tika apbal-
voti skolēni par labiem mācību rezultātiem 
– vidējā atzīme 7 balles, ar skolas Atzinī-
bas rakstu un grāmatām, kalendāriem. 
Visi skolēni kopā ar klases audzinātāju, 
vecākiem un viesiem sēdēja zālē pie gal-
diņiem. Katra klase bija padomājusi par 
galda klājumu, par gardumiem, un svētki 
varēja sākties. Pasākumu vadīja 11. klases 
lielie rūķi. Viņiem tas lieliski izdevās. Kon-
certā bija gan dejas – tautiskās, modernās, 
dziesmas – jautras un skumīgas, skanēja 
instrumenti – ģitāras, čells, izteiksmīgi 
skandēja dzejoļus un uzcēla sniegavīrus 
un pat vairākas rūķu piramīdas. Citam 
koncerts likās nedaudz par garu, bet cits 
priecājās par dažādību un to, ka bērni tik 
daudz ko prot. Koncerta noslēgumā visi 
kopā dziedājām dziesmu „Uzsniga snie-
dziņš balts.” Aplausi un labie vārdi kon-
certa veidotājām skolotājām D. Ģeidānei, 
V. Ziemelei, I. Klaucānei, I. Kalniškānei, 
A. Jurgevičaii un skolotājam J. Kokinam 
skanēja ilgi. Paldies Zasas pagasta pār-
valdes un kultūras nama darbiniekiem 
par atbalstu koncerta organizēšanā!

Visi sagaidīja Ziemassvētku vecīti, 
kurš bija sarūpējis katrai klasei savu sal-
dumu maisu. Paši mazākie gribēja vecītim 
iesēsties vecītim klēpī un noskaitīt dzejo-

Konferences „Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā un mājās” 
Zasas vidusskolā 20.12.2013. izvērtējums

līti, paraustīt aiz baltās bārdas un nofoto-
grafēties. Katra klase pie vecīša devās ar 
nelielu priekšnesumu. Tikmēr vecāki, vie-
si varēja aplūkot skolēnu konkursa dar-
bus „Ziemassvēki manā ģimenē”. Tie bija 
apraksti, zīmējumi, fotogrāfijas, kurās bija 
parādītas Ziemassvētku sagaidīšanas 
tradīcijas ģimenē. Patīkami, ka darbiņus 
kopā bija veidojuši brāļi, māsas, lielākie 
un mazākie, piepalīdzējuši vecāki. Paši 
čaklākie bija 1. klases skolēni.  

Skolas ēdnīcā skolas pavārītes bija 
sagatavojušas svētku pusdienas, pēc ku-
rām turpinājās kultūras namā pasākums 
ar darba izvērtējumu un skolēnu, vecāku, 
skolotāju apbalvošanu.

Visus iepriecināja Ziemassvētku ap-
sveikumi, jo skolā bija darbojies pasts, ko 

organizēja 8. klase. Vecāki, skolēni uz pār-
vietojamās tāfeles pasākuma laikā varēja 
uzrakstīt savus, īpašos vēlējumus. Jautri 
bija kopā iet rotaļās un dejot. Paldies par 
jaunu rotaļu iemācīšanu, vadīšanu, pieda-
līšanos. Citiem bija jautri un interesanti, ci-
tiem skumji. Bet mēs visi esam tik dažādi. 

Noslēgumā bija konferences darba 
izvērtējums. Patiecoties dalībai projektā, 
mums bija iespēja iepazīties ar citu skolu 
pieredzi novadā un Vulcana Bai pašvaldī-
bā Rumānijā, runāt par sadarbības meto-
dēm darbā ar vecākiem. Mēs veiksmīgi 
izmantojām projektā iegādāto stendu iz-
stāžu veidošanai, pārvietojamo tāfeli, da-
žādas kancelejas preces – apsveikumu, 
afišu, apbalvojumu izgatavošanai. Skolo-
tāji atzīst, ka ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts, 
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ieinteresētība, piedalīšanās skolas rīkota-
jos pasākumos, vecāki palīdz sagatavo-
ties priekšnesumiem, nodrošina kārtību 
pasākuma laikā, redz klases kolektīvu, 
iepazīstas ar citiem bērniem un viņu ve-
cākiem. Vecāki izsakās, ka bija jauks, sirs-
nīgs pasākums, patika, ka visi bija kopā, 
cits citu redzam, kopā priecājamies. Bija 
īsta svētku gaisotne. Patika, ka visi sko-
lotāji bija ļoti atsaucīgi. Piedalījās 80 pie-
augušie – skolotāji, tehniskie darbinieki, 
kultūras un pagasta darbinieki, skolēnu 
vecāki, radinieki un 124 skolēni. 

Nobeigumā gribu teikt, ka svarīga ir 
tuvāko mīlestība, pateicība par visu to, ko 
paši esam saņēmuši šajā pasaulē. Katru 
dienu mēs varam kādā sirdī iedegt prieku 
ar laipnu skatu, ar mīļu vārdu, ar labi iz-
darītu darbu. Nesāpinot! Uzvarot tumsu ar 
gaismu! Lai izdodas!

Zasas vidusskolas direktore 
o. Spēka

Foto no Zasas vsk. arhīva

Adventes pārdomu laiks. 
Kāds mums katram tas ir? 

Tas ir klusais laiks, kad mie-
sa, dvēsele un gars vienotā solī 
sagaida Ziemassvētkus. Ko kat-
ra no mūsu trim cilvēciskajām 
būtībām ir paveikusi? Kā attīs-
tījusies, ko jaunu ieguvusi? Vai 
šogad esmu rūpējies par savu 
veselību, elpojis svaigu gaisu, 
ēdis veselīgus pārtikas produk-
tus, uzlabojis savu fizisko formu 
sportojot? Vai manas domas ir 
bijušas tīras, bez naida, mīles-
tības pilnas pret saviem tuvāka-
jiem, klasesbiedriem? Vai mana 
zinātkāre ir nesusi augļus un 
šogad liecībā tas būs redzams? 
Vai esmu rūpējies par saviem 
līdzcilvēkiem, bijis paklausīgs 
saviem vecākiem, izrādījis cie-
ņu vecākiem cilvēkiem? Vai ma-
nas sirdsmīlestības pietika arī 
mūsu draugiem – dzīvniekiem, 
ko esam paši pieradinājuši? Tas 
ir mūsu pašizvērtēšanas laiks, 
lai zinātu, ko vēlamies vēl sas-
niegt nākamajā gadā, lai varē-
tu 2014. gadam uzstādīt savus 
mērķus un savas izaugsmes latiņu celt 
arvien augstāk.

Pirmās divas nedēļas mēs īpaši rū-
pējāmies par savu sekmju uzlabošanu, 
rakstot pēdējos šā gada kontroldarbus, 
kā arī ar labiem rezultātiem piedaloties 
bioloģijas olimpiādē. Mazo klašu sko-
lēni piedalījās starptautiskajā projektā 
„Merry Chrismas Europa”, zīmējot un 
sūtot savus Ziemassvētku apsveikumus 
un novēlējumus citu valstu skolēniem. 

Ziemassvētku gaidīšana Ābeļu skolā

Projekta koordinatore bija skolotāja Ive-
ta Bērziņa. Mēs rotājām arī savu klašu 
telpas, lai Ziemassvētku noskaņa valdītu 
visā skolā, bet par Ziemassvētku sajūtu 
zālē un hallē rūpējās 9. klases skolēni. 

 Šogad mums tika dota iespēja uzla-
bot savu fizisko formu jaunajā trenažie-
ru telpā, par ko pateicamies Jēkabpils 
novada projektu koordinatorei Guntai 
Dimitrijevai. Trenažieru telpa ir diezgan 
noslogata, to apmeklē gan skolēni, gan 

skolotāji, gan skolas darbinieki.
Kā katru gadu, arī šogad 

akcijā „No sirds uz sirdi” mēs ar 
saviem sarūpētajiem našķiem 
un priekšnesumiem apciemo-
jām vientuļos pagasta pensio-
nārus. Šogad domājām arī par 
pamestajiem sunīšiem un kaķī-
šiem, sarūpējot siltas guļvietas 
un našķus viņiem.

Bet mums pašiem tika 
skaists Ziemassvētku koncerts, 
ko mums dāvāja skolēni skolo-
tāju vadībā. Uz koncertu aici-
nājām arī bijušos mūsu skolas 
darbiniekus – pensionārus. Un 
tad ar paveiktības sajūtu bijām 
pelnījuši arī Ziemassvētku vecī-
ša apciemojumu. 

Laimīgu un jauku Jauno 
gadu novēlam visiem lasītājiem!

Ābeļu pamatskolas 
skolotāja 

Silva Zepa
Foto – Silva Zepa 

PATEICĪBA 
Vēlētos izteikt vissirsnīgāko pal-

dies Ābeļu pagasta pārvaldei, Ābeļu 
pamatskolas bērniem un sociālajai 
darbiniecei par skaisto Ziemassvētku 
koncertu. Esmu ļoti pateicīga. Novēlu 
visiem labu veselību, veiksmi, laimi 
un pārticību!

Ārijas tante 
no Lašiem, Ābeļu pagastā
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Ziemassvētku pārsteigums Jēkabpils novadā
Klusumā svētā,  Laime nāk Tavā sētā,  
Iededz liesmiņu savā sirdī, Dvēselē – 
gaismu,  
Tiem, kam gaiša un silta sirds,  
Spoži lai Ziemsvētku zvaigzne mirdz!

Ziemassvētku laikā notiek brīnumi 
un piepildās sapņi. Šā gada nogalē, 
27. decembrī, Leimaņu Tautas namā, 
Jēkabpils novada septiņas ģimenes ar 
bērniem tika godinātas. Patīkamu pār-
steigumu dāvanu un naudas balvu iz-
teiksmē sarūpēja nodibinājums Latvijas 
Bērnu fonds. Jēkabpils novada sociālais 
dienests rūpīgi izvērtēja ģimenes ar bēr-
niem, un no katra pagasta tika izvēlēta 
viena ģimene, kura ar savu darbību, sa-
liedētību un darba prasmi ir pozitīvs pa-
raugs. Izvēlēto ģimeņu skaitā ir daudz-
bērnu ģimene, aizbildņu ģimenes, au-
džuģimene. Ģimenes saņēma pateicības 
vārdus un laba vēlējumus no Jēkabpils 
novada domes priekšsēdētāja Edvīna 
Meņķa, Sociālā dienesta vadītājas Rit-
mas Rubinas, kā arī no viesiem – Latvijas 
Bērnu fonda vadītāja Andra Bērziņa un 
viceprezidentes Vairas Vucānes. Iesaistot 
visus klātesošos, muzikālu un sirsnīgu 
sveicienu sniedza audžuģimene. 

Lai saskaņa, veiksme un darbīgums 
ir ikvienas ģimenes pamatvērtības. Lai-
mīgu, veselīgu un labām domām un dar-
biem pildītu Jauno 2014. gadu! 

Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja 

Ritma Rubina
Foto – Gints Audzītis

1. Šogad Ēnu diena 12. februārī stiprinās jauniešu uzņēmību
Biznesa izglītības biedrība „Junior  Achievement – Young Enterprise Latvi-

ja” sadarbībā ar „Swedbank” aicina Latvijas darba devējus piedalīties ikgadējā 
karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, kas notiks 12. februārī. Šogad īpaši aicinām 
akcijā iesaistīties nozaru līderus un uzņēmējus, lai stiprinātu Latvijas jauniešu uz-
ņēmību un iedvesmotu uzņēmējdarbībai. No 13. janvāra portālā www.enudiena.
lv sāksies Ēnu devēju pieteikšanās un vakanču reģistrēšana, kas turpināsies līdz 
31. janvārim. Skolēnu pieteikšanās vakancēm būs iespējama no 22. janvāra līdz 
31. janvārim. Akcijā kā „ēnu devējs” aicināts piedalīties ikviens uzņēmums, orga-
nizācija vai institūcija, bet par „ēnu” var kļūt ikviens 1.–12. klašu skolēns.

Plašāka informācija: www.jaunatneslietas.lv/jaunumi/1486-sogad-enu-diena-
12-februari-stiprinasim-jauniesu-uznemibu

2. Jaunradītu un īstenotu studentu biznesa projektu konkurss
Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt sevi Latvijas studentiem un viņu 

pārstāvētajām augstskolām, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus 
Latvijas novados. Ar šo projektu palīdzību tiktu radītas jaunas darbavietas, pie-
saistītas investīcijas un veicināta ekonomiskā attīstība šajos novados. Projektā 
var piedalīties jebkuras Latvijas augstskolas studenti un pasniedzēji, piesakot 
savu komandu un izvēloties darbības novadu.

Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2014. gada 31. janvārim 
(ieskaitot).

Plašāka informācija: www.radamnovadam.lv.

Iespējas jauniešiem
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Ziemassvētkiem izskanot
Šā gada nogalē daba ir izgājusi no 

sava ritma. Ja kalendārā uzrakstītais 
nevēstītu par decembri un ziemas ie-
stāšanos, tad tā vien liktos, ka vēl jopro-
jām ir vēls rudens. Taču par to, ka ir jau 
pienākusi gada izskaņa, un klāt ir vieni 
no gada gaidītākajiem svētkiem, katrā 
pagastā apliecina kultūras darba orga-
nizētāju un aktīvo ļaužu veidotie dažādie 
kultūras pasākumi, kas aicina pulcēties 
visus - kā mazos, tā arī lielos. 

Cilvēku ritms paliek nemainīgs, un 
tāpēc iedibināto tradīciju – gada nogalē 
kopā sanākt pagasta pašdarbniekiem – 
nekas nespēj izjaukt. Tā arī šogad 25. de-
cembrī Zasas kultūras namā jauki un sir-
snīgi, izjusti un skanīgi, vienkārši un pār-
domāti kultūras nama kolektīvi ar dzeju, 
dziesmām un dejām radīja un skatītājos 
rosināja baudīt Ziemassvētku noskaņu 
pasākumā „Ziemas un saulgriežu kalnā 
saule un cilvēki kāpj”.

Šajā vakarā kopā sanākšana vēl reizi 
apliecināja to, ka, lai piedzīvotu svētkus, 
nav vajadzīgi tāli un dārgi viesmākslinieki. 
Arī vienkāršībā, sirsnībā un atsaucībā var 
veidoties prieks. Ir vajadzīgs tikai kāds, 
kas saredzētu, ka paši vietējie pagasta 
iedzīvotāji var droši kāpt uz skatuves un 
veidot svētku sajūtu sev un dalīties tajā 
ar citiem, vai tie būtu vasaras, ziemas 
saulgrieži, vai citi pasākumi. Ir vajadzīgs 
kāds, kas starp tūkstošiem dzejas rindām 
sameklētu tieši šim vakaram vispiemēro-
tākos vārdus un sakārtotu tos baudāmās 
dzejas kompozīcijās, kas droši un izteiks-
mīgi izskanēja gan no mazajiem, gan no 
lielajiem dzejas runātājiem. Vajadzīgs 
kāds, kas pasākumam izraudzītos 
pazīstamas dziesmas, 
kurām pasākuma apmek-
lētāji varēja dungot līdzi, 
un atklāt ne tik zināmās 
melodijas. Un vēl vajadzīgs 
kāds, kas ierādītu dejas soli 
kā mazajiem ņiprajiem, tā 
arī lielajiem jestrajiem dejo-
tājiem. Un, protams, kā nu 
bez atsaucīgajiem cilvēkiem, 
kas ir gatavi pavadīt savu brī-
vo laiku, lai visu to mācītos.

Tāpēc paldies kultūras 
nama vadītājai Anitai Ķikutei, kas māca 
jaunos dziedātājus un koordinē, lai Zasā 
būtu šie cilvēki, kas spēj uzrunāt un vei-
dot jaukos kolektīvus. Paldies kolektīvu 
vadītājiem Ināram Baltmanim, Ingūnai 
Klaucānei, Daigai Ģeidānei un ansambļa 
vadītājai Inetai Goldmanei, kas uzņemas 
rūpes, lai caur neatlaidīgu un pacietīgu 
mācīšanas un mācīšanās darbu gan ko-
lektīvu dalībnieki, gan pasākuma apmek-
lētāji varētu gūt gandarījumu par koncer-

tu, par piedzīvotajām 
svētku sajūtām! 

Lai radošs un 
idejām bagāts Jau-
nais darba cēliens!

Ligita Ķimse, 
pasākuma 

apmeklētāja
Foto – Kaspars Sēlis
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Lielākie pasākumi 2014. gadā Jēkabpils novadā un Sēlijā
Nr.
p.k. Pasākuma nosaukums Laiks un vieta

1. Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu sadancis „Klaberjakts ” 25.01.Viesītes kultūras pils
2. Sēlijas kauss volejbolā 25.01. Neretā,  26.01. Ilūkstē
3. Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu 

sadziedāšanās – skate 07.03. Jēkabpils Tautas nams

4. Jēkabpils novada politiski represēto piemiņas pasākums 25.03. Leimaņu Tautas nams
5. Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu skate 29.03. Viesītes kultūras pils
6. Jēkabpils apriņķa koru skate 06.04. Jēkabpils tautas nams
7. Sēlijas bērnu un jauniešu mūzikas festivāls 11.,12.,04. Jaunjelgava
8. Lielā talka (sakopj novadā pilskalnu) un noslēguma 

pasākums „Sēlijas gaisma kultūras vēsturei” 26.04. Visos Sēlijas novados

9. Sēlijas gadatirgus 27.04. Salas novads, Sala
10. Bērnu folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku” 17.,18.,05. Viesīte
11. Deju festivāls „Latvju bērni danci veda” 24.05. Aizkraukle
12. Sēlijas kongress 23.,24.05. Ilūkstes novads, Viesītes novads
13. Sēlijas dziedošo ģimeņu svētki 31.05. Ilūkste
14. Sēlijas bērnu un jauniešu svētki – ģimeņu diena 01.06. Jēkabpils novads, Rubenes brīvdabas estrāde
15. Sēlijas tautas mākslas svētki 28.06. Salas novads, Sēlpils Zvejnieklīcī
16. Ērberģes muižas svētki 26.07. Neretas novads, Neretas tūrisma takas

17. Jēkabpils novada svētki No 18.07. līdz 26.07. Ābeļi – Dignāja – Dunava –Kalns – 
Leimaņi – Rubeņi – Zasa (Centrālais pasākums Zasā 26.07.)

18. Mūzikas festivāls „Mazā ziņģe 2014” – 20 gadi 18.07.Jēkabpils novads, Rubenes brīvdabas estrāde (Svētku 
ieskaņas pasākums)

19. Jēkabpils novada sporta svētki 09.08. Dignājas pagasts
20. Sēlijas pašvaldību sporta svētki 16.08. Ilūkstes novads
21. „Stenderam – 300” 05.,06.09. Rīga, Jelgava, Viesīte
22. Grāmatu svētki 12.09. Dunava

23. Senioru aktīvās atpūtas diena 23.07. Jēkabpils novads Kalna pagasts (Novada svētku 
ietvaros)

24. Jēkabpils novada senioru diena 26.09.Kalna pagasts

25. Jēkabpils novada pašdarbnieku pateicības un atpūtas 
pasākums 11.10. Kalna pagasts

26. Jēkabpils novada stipro ģimeņu pasākums 18.10. Rubenes pagasts
27. Jēkabpils novada Valsts svētku pasākums 18.11. Zasas pagasts
28. Jēkabpils novada zemnieku balle Decembris, Ābeļu pagasts

Norises datums Sporta pasākums Norises vieta
01.– 06.2014. Zoles čempionāts (7 posmi) Visi 7 novada pagasti
  17.01.2014. Sniega diena Jēkabpils novada skolas
....01.2014. Sporta diena (šahs, galda teniss, šautriņas, svara stieņa spiešana guļus, volejbols) Ābeļu sporta zāle
....03.2014. Jēkabpils novada atklātais galda spēļu turnīrs Rubenes sporta zāle
....04. 2014. Jēkabpils novada volejbola turnīrs Zasas pagasts
01.06.2014. „Sēlijas bērnu un jauniešu svētki” sporta aktivitātes Rubenes pag.
....06.2014. Komandu sporta spēļu čempionāts ---------------
23.07.2014. Senioru aktīvās atpūtas diena Kalna pagasts
25.07.2014. Jauniešu aktīvā tūrisma un sporta vakars Zasas pagasts
.....07.2014. Jēkabpils novada atklātais turnīrs basketbolā un volejbolā Dunavas pag.
....08.2014. „Jēkabpils novada sporta svētki” Dignājas pag.
....09.2014. „Jēkabpils novada atklātais futbola kauss” 5 gadu jubileja Dignājas pag.
26.09.2014. Olimpiskā diena Visās novada skolās
....10.2014. Spiningošanas sacensības Kalna pag.
....11.2014. „Lāčplēša dienas skrējiens” Ābeļu pag.
....12.2014. „Jēkabpils novada sportistu balle” -----------------

Jēkabpils novada sporta pasākumu plāns 2014. gadam



No Ābeļiem līdz Jadvigovai2014. gada 14. janvāris 17

Notiks Jēkabpils novada atklātā sporta diena Ābeļos
1. Mērķis un uzdevumi:  
1.1. Pievērst iedzīvotājus 

veselīgam dzīvesveidam, sporta 
aktivitātēm;

1.2. Piedāvāt Jēkabpils no-
vada un tā apkārtnes iedzīvotā-
jiem aktīvas atpūtas iespējas;

1.3. Noskaidrot labākos/ās 
volejbolā, šahā, galda tenisā, 
šautriņu mešanā un svara stieņa 
spiešanā;

1.4. Saliedēt Jēkabpils no-
vada un tā apkārtnes iedzīvotā-
jus.

2. Disciplīnas:
•	 volejbols (sievietes, 

vīrieši) - iepriekšpieteikšanās 
līdz 20. janvārim plkst. 23:59 
(e-pastā: aiviskokins@inbox.lv vai 
zvanot uz tel. nr. 27878984 (6 pret 6, 
max spēlētāju skaits komandā – 8);

•	 galda teniss 50+ (piedalās 
spēlētāji/as vecāki/as par 50 gadiem);

•	 galda teniss (var piedalīties 
jebkura vecuma spēlētāji/as);

•	 dambrete 50+ (piedalās spēlē-
tāji/as vecāki/as par 50 gadiem);

•	 dambrete (var piedalīties jeb-
kura vecuma spēlētāji/as);

•	 šautriņu mešana (10 metienu 
kopsumma);

•	 svara stieņa spiešana guļus 
(bez ekipējuma) – uz reižu skaitu.

3. Vieta un laiks: 
Sacensības notiek: 26.01.2014. 

plkst. 10.00 Ābeļu pamatskolas spor-
ta zālē. 

Volejbola komandu reģistrēšanās 
līdz 20. janvāra plkst. 23:59. 

Individuālo sacensību dalībnieku 
reģistrēšanās līdz sacensību dienas 
(26.01.) plkst. 9:30.

4. Sacensību izspēles sistēma un 
vērtēšana: 

4.1. Sacensību izspēles sistēma 
un vērtēšana dambretē un galda tenisā 
tiks apspriesta un saskaņota sacensību 
dienā pēc dalībnieku reģistrtrēšanās un 
būs atkarīga no dalībnieku skaita.

4.2. Sacensību izspēles sistēma 
un vērtēšana volejbolā tiks noteikta 
22. janvārī – kad noslēgsies komandu 
iepriekšpieteikšanās.

4.3. Sacensību noteikumi šautriņu 
mešanā – pēc 5 treniņmetieniem kat-
ram dalībniekam tiks vērtēti un summēti 
kopā 10 metienu rezultāti (vienāda re-
zultāta gadījumā augstāku vietu ieņems 
dalībnieks, kuram augstāks rezultāts 
kādā no metieniem, ja tas ir vienāds, tad 
nākamais labākais rezultāts utt).

4.4. Sacensību noteikumi svara stie-
ņa spiešanā guļus –  sacensības notiek 

5. Dalībnieku apbalvoša-
na:

5.1. Pirmo trīs vietu iegu-
vēji individuālajās disciplīnās 
tiks apbalvoti ar diplomiem un 
medaļām;

5.2. Pirmo vietu koman-
das volejbolā tiks apbalvotas 
ar kausiem, medaļām, balvām 
un diplomiem, otrās un trešās 
vietas ieguvējkomandas tiks 
apbalvotas ar medaļām, diplo-
miem un balvām.

6. Pieteikumi, dalības 
maksa:

6.1. Individuālo disciplīnu 
dalībniekiem sacensību vietā 
līdz plkst. 9:30;

6.2. Volejbola komandām (sieviešu, 
vīriešu) līdz 20. janvāra plkst. 23:59 zva-
not pa tel.:27878984 vai atsūtot e-pastu: 
aiviskokins@inbox.lv;

6.3. Piedalīšanās sacensībās – bez-
maksas

bez ekipējuma. Pirms ieskaites mēģi-
nājuma dalībnieks tiks nosvērts un uz 
stieņa uzlikts dalībnieka attiecīgais svars 
(to noapaļojot līdz ±2,5 kg), kurš dalīb-
niekam būs pēc iespējas vairāk reižu 
jāuzspiež.
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Jēkabpils novada sporta laureāts 2013
2013. gada 29. decembrī Zasas kul-

tūras namā notika ikgadējais Jēkabpils 
novada pasākums „Sporta laureāts’’, 
kurā bija pulcējušies ar sportu saistīti cil-
vēki no visiem Jēkabpils novada pagas-
tiem, lai izvērtētu 2013. gada Jēkabpils 
novada sporta panākumus (arī neveiks-
mes), lai suminātu pašus veiksmīgākos 
novada sportistus un cilvēkus, kuri ir de-
vuši ieguldījumu Jēkabpils novada spor-
ta attīstībā.

Pasākumu atklāja muzikāls priekš-
nesums, kuru klātesošajiem sniedza ģi-
menes muzikālā grupa „Trīs muskatriek-
sti”. Kad priekšnesums bija izskanējis, 
Jēkabpils novada priekšsēdētājs Edvīns 
Meņķis sveica visus klātesošos un novē-
lēja izdevušos startus visiem arī nākošajā 
gadā. Pēc šiem novēlējumiem sekoja ne-
liela bilžu kolāža – video, kurā daudzi no 
klātesošajiem varēja saskatīt sevi darbī-
bā kādā no 2013. gada Jēkabpils novada 
sporta pasākumiem.

Tad nu arī bija pienācis laiks sākt 
pasākuma galveno daļu – labāko sportis-
tu un cilvēku, kuri ir devuši ieguldījumu 
Jēkabpils novada sporta attīstībā, apbal-
vošanu. Kā pirmie, kuri saņēma ziedus, 
atzinības rakstu un piemiņas balvu no 
Jēkabpils novada priekšsēdētāja Edvīna 
Meņķa un Zasas pagasta pārvaldes vadī-
tāja Jura Krūmiņa rokām, bija cilvēki, kuri 
ar savu entuziasmu un sportotprieku vis-
tiešākajā mērā iesaista arī citus cilvēkus 
sporta aktivitātēs – visi septiņi Jēkabpils 
novada sporta skolotāji (Tatjana Donā-
ne, Aivita Ķiploka, Jānis Kokins, Juris 
Puķītis, Juris Rubiķis, Uldis Auzāns un 
Miķelis Pavārs). Katras skolas skolēni 
un skolotāji jau iepriekš bija pacentušies 
un uzrakstījuši par savu sporta skolotāju 
viņa raksturojumu un visas viņu labās un 
sliktās īpašības, kuras lasot klātesošo se-
jas rotāja plati smaidi, jo skolēnu rakstītās 
sporta skolotāju īpašības patiešām bija 
ļoti sirsnīgas un jaukas.

Kad visi septiņi sporta skolotāji bija 
saņēmuši savus godam nopelnītos ap-
balvojumus, viņiem par godu skanēja 
muzikālais priekšnesums no ģimenes 
muzikālās grupas „Trīs muskatrieksti”, 
kuram izskanot tika apbalvots cilvēks, 
kurš palīdzējis Olimpiskās dienas vei-
došanā, filmējot un veidojot īsfilmu par 
Olimpiskās dienas pasākumu Zasas vi-
dusskolā, kura tika atzīta kā labākā visā 
Latvijā. Tādējādi popularizējot Jēkabpils 
novada vārdu ārpus tā robežām. Šis 
cilvēks, kurš saņēma apbalvojumu, bija 
Zasas vidusskolas absolvents Kaspars 
Sēlis.

Kā nākamā atzinības rakstu un pie-
miņas balvu par ieguldījumu Jēkabpils 

Ābeļu sporta skolotāja Tatjana Donāne saņem 
atzinības balvu par sporta skolotājas darbā 

paveikto.

novada sporta attīstībā saņēma Iveta 
Aišpure, kura trenē Zasas skolēnus vo-
lejbolā, vada ārstnieciskās vingrošanas 
un aerobikas nodarbības, vada dažādas 
sporta aktivitātes bērnu vasaras nomet-
nēs un iedvesmo jauniešus pavadīt brīvo 
laiku sportojot. Strādā Zasas vidusskolā 
par sporta darba organizatori un sporta 
zāles pārzini.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības ies-
tāde Jēkabpils sporta centrs saņēma 
pateicību par palīdzību un aktīvu pieda-
līšanos Jēkabpils novada sporta dzīvē. 
Jau vairākus gadus pēc kārtas Jēkabpils 
sporta centrs iekļauj novada pasākumu 
„Lāčplēša dienas skrējiens” savā pa-
sākumu plānā kā vienu no pusstundas 
skrējiena posmiem, kas šim pasākumam 
ļauj būt daudz vērienīgākam un dalībnie-
ku ziņā daudzskaitlīgākam.

Kā nākamais pie atzinības raksta un 
piemiņas balvas par izciliem sasniegu-
miem sportā un Jēkabpils novada vārda 

nešanu pasaulē tika autosportists, Zie-
meļeiropas zonas autokrosa čempions 
Buggy 1600 klasē – Māris Līcis. Viņš ne 
tikai pagājušajā gadā ir sasniedzis izcilus 
rezultātus, bet arī aktīvi iesaistījās Ama-
tieru krosa apvienības autosporta sacen-
sību organizēšanā, kuras notika Kalna 
pagastā.

Kad bija palikusi pēdējā piemiņas 
balva un atzinības raksts, tad visi klāt-
esošie tika brīdināti iekārtoties ērtāk, jo 
tika nolasīti visi 2013. gada sasniegumi, 
kurus bija iespējusi sportiste, kura saņē-
ma atzinību par izciliem sasniegumiem 
sportā un Jēkabpils novada vārda neša-
nu pasaulē. To bija patiešām daudz, bet 
kā atzīmēja šīs sportistes mamma un tre-
nere vienā personā, tad visnozīmīgākie 
no tiem bija 2. vieta Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē Ventspilī šķēpa mešanā, kur 
viņa bija 2 gadus jaunāka par konkuren-
tēm, bet tomēr izcīnīja tiesības startēt Ei-
ropas Jaunatnes olimpiādē Nīderlandē, 

Novada 2013. gada 
sasniegumiem bagātākā 

sportiste – Laine Donāne.
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Sācies Jēkabpils novada „zolītes” čempionāts
2013. gada 21. decembra rītā azar-

tiskākie Jēkabpils novada  „zolītes” spē-
lētāji pulcējās Ābeļu pamatskolā, kur 
noritēja Jēkabpils novada „zolītes” čem-
pionāta 1. posms. Šis bija 1. no 6 pos-
miem, no kuriem tad arī tiks noteikti tie 
20 labākie „zolmaņi” – finālisti, kuri jūnijā 
būs tiesīgi piedalīties Jēkabpils novada 
„zolītes” čempionāta finālposmā, kurš 
notiks  Rubenes pagastā.

Lai arī dalībnieku skaits šoreiz nebija 
liels (16 dalībnieki), cīņas pie sacensību 
galdiem bija ļoti spraigas un aizraujo-
šas. Pirms 1. kārtas dalībnieki izlozēja 
pie kura galda katrs sāks sacensības. 
Kad tas bija izdarīts, visi ieņēmuši savas 
vietas, kārtis samaisītas, atskanēja star-
ta signāls un kāršu cīņas varēja sākties. 
Tālāk, pēc katras kārtas, vairs netika lo-
zēts dalībnieku izvietojums pie galdiem, 
tas tika noteikts pēc rezultātiem – labākie 
4 sēdēja pie 1. galda, nākamie 4 pie 2. 
galda utt. Arī tas sacensību gaitā spēlē-
tājiem deva papildus motivāciju – nokļūt 
pie līderu galda. Kad 1. posms bija pusē 
(aizvadītas 3 kārtas), bija izkristalizējies 
viens izteikts līderis, kurš katrā no šīm 3 
kārtām bija uzvarējis pie sava galda – tas 
bija dignājietis Uģis Dzelme, kuram seko-
ja zasietis Andrejs Okuņevs, kuram pavi-
sam cieši sekoja dunavietis Uldis Strēl-
nieks un Dignājas pārstāvis Igors Logi-
novs. Taču „„zolītes” maratons” bija tikai 
pusē un visiem pārējiem spēlētājiem bija 
visas iespējas izmainīt šo līderu grupu. 

kur ieguva 8. vietu. Kā arī Eiropas bērnu 
olimpisko dienu sacensībās vieglatlētikā 
Čehijā – 2. vieta šķēpa mešanā, 3. vieta 
lodes grūšanā. Sezonas izskaņā tika pie-
likts grandiozs punkts – uzstādīts Latvijas 
rekords savas grupas meitenēm šķēpa 
mešanā! Šī, tikai 15 gadus jaunā sportis-
te, ar nu jau daudziem sasniegumiem, ir 
Laine Donāne, kurai arī tika veltīti tā va-
kara visskaļākie aplausi.

Vēl tikai Jēkabpils novada sporta 
koordinators pateicās Ievai Dreimanei 
un Arnoldam Jakubovskim par palīdzību 
sporta pasākumu organizēšanā un ģime-
nes muzikālā grupa „Trīs muskatrieksti” 
ar muzikālu priekšnesumu noslēdza tā 
vakara pasākuma 1. daļu.

Pēc pavisam neliela pārtraukuma sā-
kās arī 2. daļa – Jēkabpils novada spor-
ta laureāta „Olimpiskās spēles’’, kurās 
savā starpā sacentās pagastu pārstāvji. 
Sacensības aizritēja nopietni nenopiet-
nā atmosfērā, kurā pagasti savā starpā 
sacentās 4 disciplīnās, kuras pārbaudīja 
viņu spēku, precizitāti, drosmi un ātrumu. 
Kad bija noslēgušās šīs Olimpiskās spē-
les un saskaitīti rezultāti, tad izrādījās, ka 

1. vietu izcīnīja mājinieki zasieši, 2. vietā 
Kalna pagasta sportisti, bet uz goda pje-
destāla zemākā pakāpiena kāpa Rube-
nes pagasta komanda.

Pēc sacensībām uz Zasas kultūras 
nama skatuves kāpa grupa „Rasa”, kas 
rūpējās par mūziku jestrām dejām visas 

nakts garumā!
Lai panākumiem, pozitīvām emo-

cijām un sapņu piepildījumiem bagāts 
2014. gads!

Par sportisku dzīvesveidu!
Jēkabpils novada sporta koordinators

Aivis Kokins

Un, kā vēlāk izrādījās, tad tas arī diezgan 
pamatīgi tika darīts. Nospēlējot atlikušās 
3 kārtas un saskaitot visus rezultātus, no 
līderu grupas, kura bija izveidojusies pēc 
3 kārtām, labāko trīs spēlētāju skaitā bija 
palicis tikai 1 spēlētājs. 

Un tātad Jēkabpils novada „zolītes” 
čempionāta 1. posma (Ābeļos) rezultāti – 
3. vietu, pateicoties tikai labākam „mazo” 
punktu skaitam, izcīnīja zasietis Mārtiņš 
Ziners, lai gan sacensību pusē viņš ierin-
dojās tikai 12. vietā. Arī otrās vietas īpaš-
niekam bija vienāds „lielo” punktu skaits 
kā 3. un 4. vietas īpašniekiem, taču lielāks 
„mazo” punktu skaits, tādējādi izcīnīta 
2. vieta Dignājas pārstāvim Viesturam 
Mikulānam. Taču visveiksmīgākais un vi-
sas dienas garumā 
visstabilāk spēlējo-
šais, kā rezultātā arī 
izcīnīta 1. vieta čem-
pionāta 1. posmā 
spēlētājam no Zasas 
pagasta – Andrejam 
Okuņevam!

Tā kā uz 1. pos-
mu bija ieradušies 
spēlētāji tikai no 4 
pagastiem, tad Lei-
maņu, Kalna un Ru-
benes pagastiem 
šajā posmā automā-
tiski tika piešķirta pē-
dējā vieta, par kuru 
tiek piešķirti 7 punkti. 

4. vietu šī posma pagastu kopvērtējumā 
ieguva Dunavas pagasts, 3. vietu mājinie-
ki ābelieši, 2. vietā ierindojās Zasas pa-
gasts, bet 1. vietu izcīnīja dignājieši. 

Taču tā kā šis bija tikai 1. posms, tad 
atgādinu, ka viss var mainīties, jo kopvēr-
tējuma ieskaitē tiek ņemti vērā tikai 4 la-
bākie posmi no 6, tāpēc aicinu visus savu 
pagastu patriotus un „zolītes” spēlētājus 
aizstāvēt sava pagasta godu pārējos 
Jēkabpils novada „zolītes” čempionāta 
posmos, no kuriem nākošais tiks aizva-
dīts jau 18. janvārī Kalna pagasta kultūras 
namā (Dubultos). Dalība čempionātā – 
bezmaksas.  Tiekamies!

Jēkabpils novada sporta koordinators
Aivis Kokins
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts: 

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

 Citas aktivitātes
27.01. plkst. 10.00 Ābeļu pagasta 

rokdarbnieču klubiņā „Bitīte” šūšanas 
nodarbība

11.01. plkst. 11.00 Kalna pagasta 
kultūras namā B. Groninga draugu ko-
pas nodarbība

08.01. plkst. 12.00 biedrībā „Dzī-
ves prasme” linu dvieļu, sedziņu auša-
na

15.01. plkst. 12.00 biedrībā „Dzī-
ves prasme ” krustdūrienu izšuvumi

22.01. plkst. 12.00 biedrībā „Dzī-
ves prasme” biedrības logo izstrādā-
šana

29.01. plkst. 12.00 biedrībā „Dzī-
ves prasme” skroderu diena

Ābeļu pagasts
25.01. plkst. 13.00 Ābeļu pagastā 

pie veselības takas pasākums bērniem 
„Ziemas prieki”. Rotaļas un dažādas 
sportiskas aktivitātes pie „Veselības 
takas”

Dunavas pagasts
17.01. plkst.18.00 Dunavas sko-

lā – tradīciju zālē tematisks pasākums 
pie tējas tases „Es dzīvoju tepat starp 
Jums…”, tikšanās ar vitālo un atraktīvo 
ansambļa „Latgales dāmu pops” solis-
ti Anitu Gavari”

Dignājas pagasts
25.01. plkst. 14.00 Dignājas sko-

las zālē viesosies Vīpes pagasta jau-
niešu amatierteātris ar A. Niedzviedža 
izrādi „Kāpēc es?”, režisore D. Vilcāne

Kalna pagasts
18.01. plkst. 10.00 kultūras namā 

Jēkabpils novada zolītes turnīrs
15.02. plkst. 21.00 Tematisks pa-

sākums „Saldie astoņdesmitie…”

Leimaņu pagasts
07.02. plkst. 14.00 Leimaņu tau-

tas namā sveču liešanas darbnīca
14.02. plkst. 22.00 Leimaņu tau-

tas namā „Sveču mēneša un sirsniņu 
balle’’ kopā ar grupu „Starpbrīdis”

Rubenes pagasts
07.02. plkst. 19.30 kultūras 

namā tematisks pasākums – koncerts 
„Zvaigžņu virpulī” (piedalās kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi)

15.02. plkst. 14.00 kultūras namā 
koncerts. Viesojas Andris Eriņš un mū-
ziķu apvienība „Dricānu Dominante”

Zasas pagasts
25.01. plkst. 14.00 viesojas Aknīs-

tes amatierteātris ar V. Pumpures izrādi 
„Kaimiņu būšana”, režisore V. Papaurele

22.02. plkst. 19.00 kultūras namā 
tematisks pasākums „Sadancis pie 
Amora” (piedalās starpnovadu tautas 
deju kolektīvi)

Ceļi tik īsi, bezgala īsi, 
Garas, tik garas uz turieni kāpnes. 
Viena klusuma tagad būs vairāk, 
Vienas nepārsāpamas sāpes.
                                    /A. Skalbe/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Tereza Skurjate
22.09.1934. – 29.11.2013.
Franciška Gaile-Gailīte
05.02.1920. – 01.12.2013.
Aloida Eiduka
02.03.1938. – 03.12.2013.
Petrs Skvarnavičs
03.03.1936. – 02.05.2013.
Anna Baufala
19.12.1944. – 19.12.2013.
Dzintars Pormalis
24.11.1949. – 24.12.2013.
Gunārs Sondors
06.12.1942. – 23.12.2013.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Tagad publicējamies arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads

Vēlas pieminēt nacionālos 
partizānus

BO „Latvijas Aizsargi” 22. februārī 
(laiks tiks precizēts) rīko piemiņas brīdi 
nacionālo partizānu – Jāņa Indāna un 
Jāņa Grāversona – grupas bunkura 
vietā Viesītes apkārtnē. Pasākuma plā-
nā: tikšanās pie baltā piemiņas krusta, 
stāstījums, klusuma brīdis, atbildēša-
na uz žurnālistu jautājumiem. Dalīb-
niekus uz nogādāšanu pasākuma vie-
tā ar busiņu (ceļa posmā Viesīte–Elk-
šņi–Aknīste no pieturām „Silakrogs” 
un „Romulīši”) aicinām pieteikties pa 
telefonu 29655883 (Ivars Bisenieks, 
zvanīt vakarpusē). Pieteikšanās līdz 
10. februārim. 

01.01. – 01.02. Rubeņu bibliotē-
kā foto izstāde „Mūsu cilvēki – mūsu 
vērtība”

01.01. – 30.01. Mežgales kultū-
ras namā izstāde „Leimaņu pagasta 
mājvietas” 

15.01. – 15.02. Zasas K.N. iz-
stāžu zālē Jēkabpils mākslas skolas 
pedagogu izstāde „Ainavas un ziedi”

22.01. – 21.02. Dunavas sabied-
risko resursu centrā foto izstāde „Sa-
koptākais pagasts Jēkabpils novadā 
2013” 

03.02. – 01.03. Leimaņu tautas 
namā sveču dienai veltīta izstāde

Piedāvā darbu
PS „Hanza Group” piedāvā dar-

bu elektrolīniju mehāniķiem. Nepie-
ciešama pieredze ārējos elektrotīklos 
līdz 20kV. CV ar pieredzes aprakstu 
lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@hanza-
elektro.lv. Sīkāka informācija darba lai-
kā pa tālruni 29379393.

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai bērniņš aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ!

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrētas 
5 dzimšanas:
Alise, Paula, 
Veronika, Samanta, 
Estere Tīna

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Pasākumu un notikum plānu 
apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
janvārī, februāra sākumā

Dzimtsarakstu nodaļā 


