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Aicinām pieteikt 
Jēkabpils novada 
iedzīvotājus 
apbalvošanai

Jēkabpils novada pašvaldība ai-
cina līdz 2014. gada 17. oktobrim ie-
sniegt Jēkabpils novada kandidātu 
aprakstus apbalvošanai 2014. gada 
18. novembra svētkos.

Apbalvojumi tiek piešķirti nominā-
cijās – Skolotājs, Jaunietis, Aktīvākais 
pensionārs, Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks, Sabiedriskais dar-
binieks, Uzņēmējs, Jubilārs, Ģimene.

Lūgums aprakstus iesniegt pēc 
iespējas precīzus un pilnīgus, konkrēti 
norādot apbalvojumam pieteiktās per-
sonas sasniegumus, kā arī motivāciju, 
kādēļ tieši šī persona apbalvojama 
2014. gada Valsts svētkos. Tāpat lū-
gums rūpīgi izvērtēt iesniegumu skai-
tu, lai komisijai nenāktos atteikt apbal-
vojuma piešķiršanu.

Ar nolikumu par Goda rakstu, at-
zinības rakstu un citu apbalvojumu 
piešķiršanas kārtību, kā arī – 18. no-
vembra svētkos apbalvojamo nomi-
nāciju sarakstu var iepazīties novada 
mājaslapā.

Pieteikumi iesniedzami Jēkabpils 
novada pašvaldības administrācijā Rī-
gas ielā 150a, Jēkabpilī.

Nolikums: 
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/

nolikums_apbalvojumi.pdf

Informāciju sagatavoja K. Sēlis

Tev jau sen ir kāda ideja, kā uzla-
bot dzīvi novadā jauniešiem, taču ne-
viens to nav īstenojis? Varbūt šī ir Tava 
iespēja!

Jēkabpils novada pašvaldība, patei-
coties a/s „Swedbank” atbalstam, piedā-
vā Jēkabpils novada jauniešiem sniegt 
savu redzējumu, 
skatījumu uz dzīvi 
laukos un rast ie-
spējas to pilnveidot, 
piedaloties projek-
tu ideju konkursā „Jaunatnes inovācija 
2014”.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 
25 gadiem un dzīvo (vai esi dzīvojis) Jē-
kabpils novadā, viss, kas Tev jāizdara – 
negari, uz vienas līdz divām A4 formāta 
lapām jāizklāsta sava ideja projektam 
realizācijai jaunatnes jomā, kas būtu 
nepieciešams un īstenojams Jēkabpils 
novadā, un ko līdz šim pašvaldība nepie-
dāvā.

Visas idejas tiks uzklausītas un izvēr-
tētas Jēkabpils novada pašvaldībā, taču 
5 labākās tiks izvirzītas dalībai otrajā kār-
tā, kurā jau sīkāk būs jāizklāsta projekta 
ieceres un jāpiedomā arī pie tā, kā šo 
projektu varētu īstenot.

Iespējamās projekta sfēras:
• objekta labiekārtošana, piešķirot tam 

jaunu funkciju;
• telpu / ēkas izmantošana jauniešu ak-

tivitātēm;

• jauniešu interešu kluba, organizācijas 
izveide ar jauniešu aktivitāti veicino-
šiem mērķiem;

• jauniešu centra izveide;
• regulāras jauniešu nodarbinātības vei-

cināšana;
• Jauniešu izglītošana.

Konkursā var 
piedalīties individu-
āli vai arī kā grupa. 
Ja ir vēlēšanās, kon-
kursā viens pietei-

cējs var iesniegt vairākas idejas, katru 
iesniedzot atsevišķi, taču uz otru kārtu 
var tikt izvirzīta tikai viena no šīm idejām.

Labāko 3 ideju autori otrajā kārtā tiks 
pie naudas balvām līdz pat 100 euro 
vērtībā, bet pārējie finālisti saņems vei-
cināšanas balvas. Labāko ideju autoriem 
tiks piedāvāta turpmāka sadarbība ar no-
vadu, atbalsts idejas realizācijai.

Projektu idejas iesniedzamas elek-
troniski, nosūtot uz e-pastu: kaspars.
selis@gmail.com līdz 2014. gada 31. 
oktobrim (ieskaitot).

Klāt pie e-pasta jābūt pievienotam 
projekta nosaukumam, autora vārdam, 
uzvārdam (vai grupas nosaukumam) te-
lefona numuram un pagastam/skolai.

Sīkāk ar konkursa nolikumu un pra-
sībām var iepazīties Jēkabpils novada 
mājaslapā jekabpilsnovads.lv/?p=4560 
vai e-pastā, vaicājot man – K. Sēlim, tel. 
26075540.

Piedalies ideju konkursā jauniešiem 
„Jaunatnes inovācija 2014”
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Jūsu veikums vienmēr ir bijis
Ar cilvēkiem savienots,
Un darīt šai pasaulē labu
Arvien vēl ir dvēseles gods.
       (K. Apškrūma)

Jēkabpils novada pašvaldība
Izglītības un kultūras pārvalde
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12. Saeimas vēlēšanu 
rezultāti Jēkabpils novadā

Balsstiesīgie: 4291
Nobalsojušie: 2100 (48,9%)
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 2099
Derīgas vēlēšanu zīmes: 2081
Grozītās zīmes: 1032
Negrozītās zīmes: 1049

Sar.
nr. Saraksts Zīmes 

1. „Latvijas attīstībai” 35
2. „SUVERENITĀTE” 1

3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un 
dusmām” 3

4. Partija „VIENOTĪBA” 505
5. „POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 3
6. Partija „Vienoti Latvijai” 39

7. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” 347

8. Latvijas Reģionu Apvienība 93
9. Jaunā konservatīvā partija 9
10. „Latvijas Krievu savienība” 18
11. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 78
12. Zaļo un Zemnieku savienība 759
13. No sirds Latvijai 191

Dati no www.cvk.lv

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina zemes īpašniekiem, 
lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 
2014. gada 3. ceturksni bija jāsamaksā līdz šā gada 15. augustam. 
Nākamais maksāšanas termiņš ir 17.11.2014.

Par termiņā nesamaksātu nodokli, papildus tiek aprēķināta no-
kavējuma nauda 0,05 %  apmērā par katru nokavēto dienu (likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 29. p. 2. d.)

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi nomaksāt Nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Nekustamā īpašuma nodokli var iemaksāt pagastu pār-
valžu kasēs vai ieskaitīt Jēkabpils novada pašvaldības, reģ. Nr. 
90009116789 bankas kontā:

• AS Swedbank, konta Nr. LV21HABA 0551 0350 9773 1
• SEB Banka, konta Nr. LV21UNLA 0050 0216 7851 8 
Zemes nomas maksu var iemaksāt pagasta pārvaldes kasē: 

darba dienās no plkst  8.00 līdz 16.00 vai attiecīgās pagasta pār-
valdes bankas kontā. Norēķinu kontus skatīties Jēkabpils novada 
pašvaldības mājas lapā: www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā pie Kon-
takti/Pagastu pārvaldes.

Tiem nodokļu maksātājiem, kam ir grūtības nomaksāt NĪN vai 
zemes nomas maksu, lūdzam savlaicīgi griezties Jēkabpils novada 
pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs, lai noslēgtu Vienošanos par sa-
maksas termiņa pagarinājumu.

Airīte Liepiņa,
Jēkabpils novada nekustamā īpašuma 

vecākais nodokļa administrators

Atgādinājums par 
Nekustamā īpašuma nodokli

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada 

pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosaka līdzfinansējuma 
(turpmāk – līdzfinansējums) apmēru un piešķiršanas kārtību 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās pirms-
skolas izglītības iestādēs vai pakalpojumu saņemšanai pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

2. Līdzfinansējumu piešķir par bērnu no pusotra gada vecu-
ma līdz pamatizglītības uzsākšanai brīdim, pamatojoties uz 
vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk – Pārstāvis) 
iesniegumu, ja bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta 
ir deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un 
bērns ir reģistrēts uzņemšanai Jēkabpils novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē vai citā vecākiem ekonomiski 
izdevīgā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet ne-
saņem pakalpojumu Jēkabpils novada pašvaldības dibinātā 
izglītības iestādē.

3. Līdzfinansējumu izmaksā reģistrētajai privātai pirmsskolas iz-
glītības iestādei vai privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, ar kuru Pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu.

2. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

Jēkabpilī, 2014. gada 28. augustā

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
2014. gada 28. augusta lēmumu Nr. 186 (protokols Nr. 10)

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs vai pakalpojumu saņemšanai pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” pakalpojumu sniedzēja” 
10., 12. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu Nr. 1462 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 5. punktu

4. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar 
vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Jēkabpils 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirms-
skolas izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta 
gadā. 

5. Līdzfinansējuma apmēru katru gadu nosaka saistošajos no-
teikumos par pašvaldības budžetu vai ar atsevišķu domes 
lēmumu.

3. Līdzfinansējuma piešķiršanas, 
izmaksas un pārtraukšanas kārtība

6. Pārstāvis Līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Jēkabpils 
novada pašvaldībā iesniegumu par to, ka bērns saņem 
pakalpojumu:

6.1. privātajā izglītības iestādē, iesniegumā norādot privātās 
izglītības iestādes nosaukumu, juridisko adresi un juridis-
kās personas reģistrācijas numuru;

6.2. pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, iesniegu-
mā norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, deklarētās 
dzīvesvietas adresi, personas kodu un pakalpojuma snieg-
šanas vietu.
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7. Iesniegumam pievieno līguma kopiju ar privāto pirmssko-
las izglītības iestādi vai ar bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju.

8 Lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu vai tās atteiku-
mu pieņem Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs pēc 
Jēkabpils novada Sociālā dienesta atzinuma un Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ieteikuma. Lē-
mumā norāda termiņu uz kādu līdzfinansējums tiek pie-
šķirts. Par pieņemto lēmumu informē privāto izglītības 
iestādi, Pārstāvi un pašvaldības grāmatvedību.

9. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja lēmumu var ap-
strīdēt Jēkabpils novada domē. 

10. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu starp pašvaldību, privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi vai privāto bērnu uzraudzī-
bas pakalpojumu sniedzēju tiek noslēgts rakstisks līgums. 
Līgumā nosaka Līdzfinansējuma saņemšanas un izmak-
sas pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma izmaksu uz-
sāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.

11. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde vai privātais bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, ar kuru noslēgts lī-
gums saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10. punktu, katru 
mēnesi līdz piektajām datumam iesniedz pašvaldībā pie-
prasījumu par iepriekšējo mēnesi līdzfinansējuma saņem-
šanai.

12. Pašvaldības grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā veic 
Līdzfinansējuma maksājumu attiecīgajai privātajai pirms-
skolas izglītības iestādei vai privātajam bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējam par konkrēto bērnu atbilstoši 
faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar rēķinu. 

13. Līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta:
13.1 pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam tiek piedāvāta vieta 

Jēkabpils novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē;
13.2 ja bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citā pašvaldības admi-

nistratīvajā teritorijā;
13.3 ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un 

vecāku par pirmsskolas izglītības programmas apguves 
īstenošanu vai ar bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju.

14. Saistošo noteikumu 13. punktā noteiktajos gadījumos, 
Līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli 
bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestā-
dē.

15. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi, tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādē, Pārstāvim ir tiesības atteikties no šī pie-
dāvājuma un turpināt saņemt pašvaldības Līdzfinansēju-
mu, zaudējot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
pieteikuma uzskaites kārtas numuru un pārreģistrējoties 
reģistra beigās, ja vienlaicīgi ir šādi nosacījumi:

15.1 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē bērns 
atrodas tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā paš-
valdības pirmsskolas izglītības iestāde, kurā bērns ir re-
ģistrēts vietas piešķiršanai, un bērna nogādāšana uz to 
objektīvu iemeslu dēļ ir apgrūtinoša un ekonomiski ne-
izdevīga, vai konkrētā izglītības iestāde realizē speciālo 
pirmsskolas izglītības programmu, kuru nerealizē pašval-
dības pirmskolas izglītības iestādēs.

16. Privātais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, ar 
kuru ir noslēgts līgums saskaņā ar šo saistošo noteikumu 
10. punktu, var saņemt metodisku palīdzību pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē, kur reģistrēts bērns vietas 
piešķiršanai.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

 Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības 
likuma 17. panta pirmā un otrā prim daļa, Vis-
pārējās izglītības likuma 21. pants un likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. 
punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldības auto-
nomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, 
tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu no pus-
otra gada nodrošināšanu ar vietām mācību 
iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju pirms-
skolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra 
gada vecuma. Pašvaldībām, lai tās nodroši-
nātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un 43. 
panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos 
gadījumos izdot Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Jēkabpils novada pašvaldībā tiek pieprasīti 
un piešķirti finanšu līdzekļi par pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanas pakalpo-
jumiem no pašvaldības budžeta par vienu 
bērnu no pusotra gada vecuma, kas apmeklē 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes, ku-
ras realizē licencētas vispārējās vai speciālās 
pirmsskolas izglītības programmas, vai kas 
saņem pakalpojumus pie reģistrētā privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. 
Līdzfinansējuma apmērs vienam bērnam 
mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas 
izdevumiem vienam bērnam pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmu īstenošanai attiecīgajā 
budžeta gadā.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budže-
tu. Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi, 
lai Pašvaldība, atbilstoši Izglītības likuma 17. 
panta pirmā un otrā prim daļai, segtu pirms-
skolas izglītības programmas nepieciešamās 
izmaksas bērna izglītošanai licencētajā pri-
vātajā pirmsskolas izglītības iestādē vai pie 
reģistrētā privātā bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēja 

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uz-
ņēmējdarbības vidi neietekmē. 
Netiešā veidā tas atstāj pozitīvo ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi, jo tas dod iespēju bērnu 
vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina domes 
priekšsēdētājs, pēc Sociālā dienesta atzinu-
ma un Sociālo, izglītības un kultūras jautāju-
mu komitejas ieteikuma, kura izskata iesnie-
gumus un pieņem lēmumu vai atteikumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu, un Jēkabpils no-
vada pašvaldības administrācija, kura slēdz 
līgumus ar privātām pirmsskolas izglītības 
iestādēm vai bērnu uzraudzības pakalpoju-
ma sniedzējiem, veic finanšu pārskatījumus 
un kontroli. Saistošie noteikumi tiks publicēti 
avīzē „Ļaudis un darbi”, kā arī Jēkabpils no-
vada pašvaldības mājas lapā www.jekabpil-
snovads.lv 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notiku-
šas. 

E. Meņķis,
Domes priekšsēdētājs 
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INformācIJa LaukSaImNIekIem 
uN uZŅĒmĒJIem

Zaļināšanas prasību 
izpilde

Ar nākošo gadu saimniecībām, ku-
rām aramzemes platība (bez pļavām un 
ganībām – 710. kods) ir 10 ha un vairāk, 
būs jāievēro zaļināšanas prasības, bet 
sākot ar 15 ha jāievieš ekoloģiski nozī-
mīgās platības (ENP). Lai vienkāršotu 
platību aprēķināšanu, Lauku atbalsta 
dienests savā mājas lapā www.lad.gov.
lv ir izveidojis aprēķināšanas shēmu. Mā-
jas lapas pašā augšpusē ir „zaļināšanas 
kalkulators’’. Tajā var vadīt atsevišķi katru 
plānoto nākošā gada lauku, var arī uzreiz 
saskaitīt vienas kultūras lauku ha kopā. 
Ja vajag, pievieno jaunu rindu. Kolonnā 
„pagasts ar atbrīvojumu’’ atzīmi liek tikai 
Kalna pagasts, jo tas ir „zaļais’’ pagasts. 
Ja kāda rinda ir ierakstīta nepareizi, to iz-
dzēš ar krustu rindas galā. Kad viss ir sa-
vadīts, spiež ,,aprēķināt’’. Un tad atveras 
zaļināšanas tabula ar paskaidrojumu – iz-
pildīts vai nē, kā arī ekoloģiski nozīmīgo 
platību (ENP) tabula ar paskaidrojumu. 
Ja kaut kas neatbilst zaļināšanai, jāmaina 
kultūras vai ha tik ilgi, kamēr atbilst. Ja 
neatbilst ENP, tad kolonnā „ENP ainavu 
elementu izvēle’’, uzspiežot uz mazā trij-
stūra pretī  konkrētam laukam vai kultū-
rai, var ievadīt platību kvadrātmetros, ja 
ir koku, krūmu puduri (0,01 līdz 0,3 ha), 
dīķis (0,01 līdz 0,1 ha), laukmalas, bu-
ferjoslas. Atkal spiež „aprēķināt’’ utt. Vis-
vienkāršāk ENP nodrošināt ar papuvi, jo 
tās koeficients ir 1:1. Pavasarī kartēs jau 
būs iekrāsoti visi elementi (dīķīši, pudu-
ri), ko drīkstēs iekļaut ENP, un iezīmēti arī 
ūdensobjekti – upes, strauti, kam varēs 
piemērot buferjoslas. Vēlreiz jāatgādina-
nejaukt jēdzienus: „ilggadīgie zālāji’’, kas 
iepriekš bija pļavas un ganības (710.) un 
,,aramzemē sētie zālāji’’ (720).

Šogad atvērs projektu 
kārtas:

1. meža ekonomiskās vērtības uz-
labošana – no 31. oktobra līdz 1. de-
cembrim.

Pasākuma mērķis ir palielināt meža 
ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējī-
gu meža apsaimniekošanu.

Tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, 
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Ie-
sniegto projektu īstenošanas beigu da-
tums ir 2015. gada 15. augusts. Atbalsta 
intensitāte 50% vai 60%, ja projekts tiek 
īstenots MLA teritorijā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa un apmērs: jaunaudžu kopša-
na- 299 eur/ha, jaunaudžu kopšana 
vienlaikus ar nākotnes koku atzarošanu 
– 427 eur/ha, mazvērtīgu mežaudžu 

nomaiņa – 1195 eur/ha.
Viens pretendents var pretendēt uz 

atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, 
kas nepārsniedz 20 ha.

2. Lauku saimniecību moderni-
zācija – no 17. oktobra līdz 19. no-
vembrim – jaunu kūtsmēslu krātuvju 
būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju 
rekonstrukcija, nepieciešamo būvma-
teriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte: 40% no attieci-
nāmajām izmaksām. Ir izņēmumi, kad 
atbalsta intensitāti palielina par 5%. mak-
simālās attiecināmās izmaksas lagūnu 
būvniecības projektiem tiek noteiktas 
30 eur/m3, virszemes metāla kons-
trukciju krātuvēm 40 eur/m3 un beto-
nētajām kūtsmēslu krātuvēm – 49.80 
eur/m3.

3. atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās (agrāk modernizācija).

Plānots, ka projektu pieteikumu 
iesniegšana tiks uzsākta 2014. gada 
20. novembrī un ilgs vienu mēnesi līdz 
20. decembrim.

Par nākošā gada 
projektiem

Jaunās Lauku attīstības program-
mas (2014. – 2020. g.) projektā:

Apakšpasākums 6.1. „atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmēj-
darbības uzsākšanai”. Atbalstāmās 
aktivitātes ir lauksaimniecības uzņēmu-
ma dibināšana pirmo reizi ar mērķi ražot 
lauksamniecības produkciju. Atbalsta 
saņēmēji – jaunie lauksaimnieki – fizis-
kas personas, kuras projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienā nav sasniegušas 40 
gadu vecumu un kas pirmo reizi dibina 
saimniecību kā saimniecības vadītājs (di-
bināta vai pārņemta pēdējo 18 mēnešu 
laikā). Ja persona dibina jaunu saimnie-
cību, tās maksimālie ieņēmumi no saim-
nieciskās darbības gadā pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 
EUR 30000. Ja atbalsta pretendents pār-
ņem saimniecību, jāpārņem visa saimnie-
cība pilnībā, un tās apgrozījums pēdējā 
noslēgtajā gadā vai iepriekšējā gada ie-
ņēmumi no saimnieciskās darbības ne-
pārsniedz EUR 70000.

Projektu atlases kritēriju izvēle ir 
cieši saistīta ar pasākuma mērķu sa-
sniegšanu. Attiecīgi priekšroka dodama, 
piemēram, tādiem projektiem, kurus īste-
no jaunie lauksaimnieki ar iegūtu lauk-
saimniecības izglītību, jaunizveidota 
saimniecība, projekta gatavība ieviešanai 
(piem. būvprojekta esamība, finansējuma 
pieejamība) un saimniecības pamatdarbī-
bas nozare. Maksimālais atbalsta apjoms 
vienam pretendentam – jaunajam lauk-
saimniekam ir līdz EUR 70000 un atbalsta 
intensitāte ir līdz 80%.

Lauksaimnieciskās izglītības kritērija 
nosacījumus apliecina augstākās un vi-
dējās profesionālās lauksaimniecības iz-
glītības diploms, kurš iegūts programmās 
ar vismaz 320 stundām lauksaimniecības 
tiešās specializācijas priekšmetos (augu 
aizsardzība, lauksaimniecības pamati, 
lopbarības ražošana, l/s mehanizācija 
u.c.). Ja stundu trūkst, tad tās, izmantojot 
Jauno lauksaimnieku projekta finansiālo 
atbalstu, 3 gadu laikā pēc projekta ap-
stiprināšanas jāapgūst.

Apakšpasākums 6.3.„atbalsts uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības”

Atbalsta saņēmēji – mazās lauku 
saimniecības – fiziska vai juridiska per-
sona, kuras gada apgrozījums no ne-
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas ir EUR 2000 –15 000, un tās 
īpašumā vai valdījumā nav vairāk kā 50 
ha LIZ. Mazajām lauku saimniecībām ir 
jāpierāda, ka saimniecība būs ekono-
miski dzīvotspējīga, paredzot pozitīvu 
saimniecības naudas plūsmu piecu gadu 
periodā un neto apgrozījuma kāpumu 
vismaz līdz EUR 15000 vai ne mazāk kā 
30% pret pieteikšanās gadā iesniegto pē-
dējā noslēgtā gada pārskatu vai ienāku-
mu deklarāciju. Attiecināmās izmaksas ir 
pamatlīdzekļu iegāde, būvniecība: 

a) pamatlīdzekļu iegāde, t.sk. lietotas 
tehnikas iegāde, 

b) būvniecība un rekonstrukcija (t.sk. 
elektroenerģijas pieslēguma pakalpo-
jums), 

c) tāda stādāmā materiāla iegāde, 
kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīko-
šanai augļkopībā (t.sk. zemeņu, rabarbe-
ru, ārstniecības augu stādus un tml.),

d) vaislas dzīvnieku iegāde, 
e) vispārējās izmaksas, 
f) apgrozāmie līdzekļi. 
Atbalsta apjoms mazajām saimniecī-

bām ir EUR 15000, un tas tiek maksāts 
ne ilgāk kā 5 gadus pēc kārtas. Atbalstu 
par vairākiem gadiem var saņemt vienā 
maksājumā, bet ne mazāk kā divos mak-
sājumos visā atbalsta saņemšanas perio-
dā. Lai izvēlētos atbilstošākos projektus, 
atlases kritēriji tiks izveidoti, ņemot vērā 
to, kādā nozarē projekts tiek īstenots 
(tradicionālā vai netradicionālā), vai ir 
iepriekš saņemts publiskais finansējums 
saimniecības attīstībai, kā arī priekšroka 
tiks dota atbalsta pretendentiem ar mazā-
ku saimniecības gada apgrozījumu.

Obligāts nosacījums projekta ie-
sniedzējam – lauksaimnieciskā izglītība 
vai apgūti lauksaimniecības pamati (160 
stundas). 

Lauksaimniecības pamatus (170 
stundas) iespējams apgūt tālmācībā 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrā.

Vispirms mājaslapā www.llkc.lv krei-
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sajā pusē jāatrod nozare tālākizglītība, 
tad jāizvēlas sadaļa tālmācība, tad izglī-
tības programma „Lauksaimniecības pa-
mati’’. To atverot, var saņemt atbildes uz 
visiem jautājumiem. Vispirms piesakās, 
apmaksā atsūtīto rēķinu – 70 eiro, tad 
mācās un mājās datorizēti kārto testus, 
izstrādā saimniecības attīstības plānu, Jē-
kabpilī nokārto eksāmenu papīra formā 
un aizstāv savu biznesa plānu, kas būs 
jau pamats projektam. Mācīties var līdz 3 
mēnešiem. 

Dažādi
1. No 1. līdz 20. oktobrim primārie 

lauksaimniecības produkcijas ražotāji var 
pieteikties atbalstam kredītprocentu daļē-

jai dzēšanai.
2. Visās saimniecībās un uzņēmu-

mos, kur darbā ir pieņemts vismaz 1 
strādnieks, jābūt darba aizsardzības 
speciālistam. Ja pieņemti no 1 līdz 10 dar-
biniekiem, tad darba aizsardzības jomu 
var apgūt kursos paši saimniecības īpaš-
nieki, bet, ja ir vairāk par 10 darbiniekiem, 
tad jāmeklē darba aizsardzības speciā-
lista (ar augstāko izglītību) pakalpojumi. 
Kursus Jēkabpilī piedāvā SIA „BUTS’’: 
tālrunis: 65236618, 27898040, 27898022.

3. Vienotā platības maksājuma 50 
procentu maksājuma izmaksu avansā par 
2014. gada iesniegumiem Lauku atbalsta 
dienests sāks izmaksāt no šā gada 27. ok-
tobra. Arī 70 procentu maksājuma izmak-

su avansā par MLA LAD sāks izmaksāt 
no 27. oktobra. Savukārt no 1. novembra 
lauksaimnieki sāks saņemt 70 procentu 
maksājuma izmaksu avansā par biolo-
ģiskās lauksaimniecības attīstību (BLA). 
Maksājumus avansā saņems tie lauksaim-
nieki, kuru saimniecībās būs pabeigtas at-
bilstības nosacījumu pārbaudes.

4. Uz šā gada 26. septembri ir pie-
šķirti 80 (50+20+10) litri dīzeļdegvielas 
par vienu atbilstošās platības hektāru. 
Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma 
piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 
2014. gada 30. oktobrim.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 

26312414

Jēkabpils novada pašvaldība īste-
no divus ELFLA līdzfinansētus projektus 
Lauku attīstības programmas pasāku-
mā „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
Viens no tiem ir pabeigts, otrs īstenoša-
nas stadijā.

Īstenots projekts un 
organizēta Olimpiskā 

diena Zasas vidusskolā
Projekta „Bērnu vasaras nomet-

ņu aprīkojuma uzlabošana Jēkabpils 
novada Zasas ciemā” Nr. 14-05-LL13-
L413201-000013 ietvaros uzstādīti 3 
trenažieri – brīvdabas, brīvdabas slēpo-
šanas un kombinētais brīvdabas trena-
žieris un iegādātas gultas ar matračiem.  
Projekta mērķis ir uzlabot bērnu vasaras 
nometņu aprīkojumu Zasas vidusskolā, 
kas sekmēs iedzīvotāju veselīga dzīves-
veida attīstību Jēkabpils novadā. Projekta 
kopējais budžets EUR 5413,54, tai skai-
tā attiecināmās izmaksas EUR 4474,00. 
Publiskais finansējums ir EUR 4 026,60, 
kas sastāda 90% no attiecināmajiem iz-
devumiem.

Zasas vidusskolas direktore O. Spē-
ka stāsta: „Olimpiskā diena mūsu skolā ir 
kļuvusi par tradīciju. Mēs esam sportiska 
ģimene, izzinām jaunus sporta veidus un 
apgūstam jaunas trenēšanās iespējas. 
Septembrī mācību stundās šogad tika 
apgūts jauns vingrošanas komplekss, zī-
mēti zīmējumi un meklēta informācija par 
handbolu. 26. septembris sākās ar kopī-
gu skrējienu cauri rudenīgajam parkam. 
Tad sekoja āra trenažieru atklāšana pie 
skolas internāta ēkas. Tā kā trenažieri at-
radīsies ārā visus 12 mēnešus, tiem tika 
doti vārdi un izvēlēti krustvecāki. Marts 
– slēpošanas trenažieris, Jūlijs – kombi-
nētais trenažieris un Augusts – brīvdabas 

trenažieris. Krustvecāki – sporta skolotājs 
J. Kokins, sporta zāles pārzine I. Aišpure 
un direktora vietniece ārpusklases darbā 
I. Kalniškāne skolēnus aicināja pareizi iz-
mantot jauniegūtos trenažierus, lai gūtu 
baudījumu vingrojot svaigā gaisā, kopā 
ar draugiem, bet nevis traumas. Svinīgi 
tika pārgriezta lente, un labākie sportisti 
izmēģināja trenažierus. Olimpiskās die-
nas aktivitātes turpinājās skolas sporta 
zālē - kopīga vingrošana, prezentācijas 
par handbolu, sasniegumiem sportā un 
dalību Sēlijas novada pašvaldību skolē-
nu sporta spēlēs Jaunjelgavā. Vēlāk ma-
zākie palika zālē uz jautrajām stafetēm, 
bet 4.–12. klašu skolēni devās uz skolas 
stadionu, lai sacenstos skriešanā un ga-
tavotos Rudens krosam.  Paldies pasā-
kuma organizētājiem un aktīvajiem dalīb-
niekiem! Paldies par jauko „Olimpiskās 
dienas 2014” video K. Sēlim!”

Projekta „aktīvās atpūtas vietas 
labiekārtošana kalna pagastā” īsteno-
šana nodrošinās iedzīvotāju veselīga un 

aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Būs 
labiekārtota atpūtas vieta, kurā aktīvi va-
rēs atpūsties dažāda vecuma grupu ie-
dzīvotāji, tai skaitā ģimenes ar bērniem. 
Pašvaldības īpašuma „Doktorāts” teritori-
ja atrodas ceļa Birži – Ilūkste malā Kalna 
pagastā gleznainā vietā Bancānu ezera 
krastā. Vieta ir piemērota atpūtai gan vie-
tējiem iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Tā 
zināmā mērā ir Jēkabpils novada viena 
no vizītkartēm, jo netālu atrodas rakst-
nieka Aleksandra Grīna piemiņas vieta. 
Projektā plānots 0,5 ha platībā uzstādīt 
mazās koka arhitektūras formas: atpū-
tas solus, galdus, atkritumu urnas, koka 
kāpnes, velosipēdu statīvu, pievilkšanās 
stieni trijos līmeņos „vilcieniņu”. Pašlaik 
tiek veikta cenu aptauja projektēšanas 
darbiem. Kopējais projekta budžets EUR 
4543,55, tai skaitā attiecināmās izmaksas 
EUR 3755,00. Projekts jāīsteno līdz 2015. 
gada 30. aprīlim.

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva
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Aktualitātes Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007–2013 projektos

Jēkabpils novada 
amatnieki un dejotāji 

demonstrē savas prasmes 
Lietuvā 

20. septembrī projekta „Brin-
ging old traditions to modern life”/
crafts&culture/ (Seno tradīciju iekļau-
šana mūsdienu dzīvē) ietvaros Lietuvā 
kelmes rajonā Pabarukai ciemā notika 
svētki. uz turieni devās amatnieki, kuri 
piedalās apmācībās, vidējās paaudzes 
deju kolektīvi „Luste” no Dunavas un 
„kaupre” no ābeļiem. 

Mūsu amatnieki apmeklētājiem pie-
dāvāja T krekliņu apdruku. Tā notika arī 
tad, ja kādam interesentam krekliņa līdzi 
nebija, pēc zīmējuma izvēles apdruku 
veica uz jau mugurā esoša krekliņa. Ap-
drukas iespējas ieinteresēja pasākuma 
apmeklētājus. Amatnieki arī bija saga-
tavojuši lekciju, kuras pamatā bija līdzi 
paņemtais videomateriāls par iespēju 
dažādību, ko dod amatniecība. Koncerta 
programmas dažādību papildināja mūsu 
un Jelgavas novada dejotāji. 

Projekta īstenošanu uzsākām šā 
gada janvārī, pēdējais projekta mēnesis 
ir decembris. Lai gan lielākā daļa aktivitā-
šu ir īstenota, iesniegts pārskats par pir-
mo periodu, iesniegts un saņemts apstip-
rinājums nepieciešamajām izmaiņām, 
tomēr vēl daudz darba jāpaveic. Nāko-
šais un pēdējais pasākums, kurā tiksies 
visi partneri, ir plānots 11. oktobrī, tajā 
uzsvars likts uz pašdarbības kolektīvu 
dižošanos – ir jau arī ar ko lepoties. Pa-
sākumā piedalīsies arī mūsu amatnieki, 
savukārt Mežzemes bibliotēkā būs skatā-
ma amatnieku darinājumu izstāde. Šis ir 
viens no projektiem, kurā ciešām saitēm 
savijas amatniecība un kultūra. Mēs de-
monstrējam, kā ar pasākumu palīdzību 
var popularizēt amatniecību. Kopīgie pa-
sākumi, iegādātās lietas, amatnieku ap-
mācības un viss pārējais, kas ir sasniegts 
projekta laikā, ir novērtējams kā tilts uz 
turpmāku pilnveidi un attīstību. Esam ie-

guvuši labus partnerus, jaunas prasmes, 
devuši cilvēkiem iespēju. Tagad tikai to 
visu jāprot pielietot un izmantot. Novem-
brī amatniekiem būs iespēja papildināt 
savas zināšanas pie partneriem Jelgavas 
novadā un Lietuvā. 2014. gada decem-
brī organizēsim starptautisku projekta 
sanāksmi, kurā pārrunāsim paveikto, no-
vērtēsim projekta rezultātus. 

Projekta plānotais budžets EUR 
35 368,70, tai skaitā ERAF līdzfinansē-
jums 85%, kas sastāda EUR 30 063,40. 
Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 
5 305,31.

Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Projekts e-Utilities mūs 
tuvina inovācijām ikdienā

Projekta „Information and Com-
munication Technologies Solutions for 
Improvement of Quality in Municipal 
Utilities” (Komunālo pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošana pašvaldībās pielietojot 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģi-

jas) īstenošanā līdz šim ir notikušas ak-
tivitātes, kuru rezultāti iedzīvotājiem vēl 
nav redzami. Esam veikuši iepirkumu, ir 
noslēgts līgums ar SIA „Smart Meter” par 
ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas no-
lasīšanas sistēmas aprīkojuma un prog-
rammas piegādi un uzstādīšanu Jēkab-
pils novada Zasas pagastā un personāla 
individuālo apmācību. Paralēli darbam ar 
dokumentiem esam piedalījušies divos 
mācību braucienos – uz Kauņas univer-
sitāti Lietuvā un uz Ventspili, kur dalīb-
niekiem bija iespēja iepazīt jaunu piere-
dzi informācijas tehnoloģiju pielietošanā 
komunālo pakalpojumu jomā Kauņas 
pilsētā un  pašvaldības SIA „ŪDEKA” dar-
bu Ventspilī – ūdens skaitītāju attālinātās 
datu nolasīšanas sistēmas ieguvumus, 
siltuma patēriņa attālinātās datu nolasī-
šanas sistēmas demonstrāciju. Darba 
kārtībā bija arī saimnieciskās bāzes un 
objektu apskate, piemēram, notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises, atdzelžotavas kom-
plekss un Ventspils siltuma renovētās 
katlu mājas apskate. Mācību braucienos 
piedalījās speciālisti no administrācijas, 
Zasas un Ābeļu pagasta pārvaldēm. 
Esam sagatavojuši informatīvu tekstu ie-
dzīvotājiem. Lapiņas ar šo tekstu dalīsim 
informatīvā pasākuma laikā, kuru plā-
nojam organizēt novembra otrajā pusē 
Zasā. Pasākumā piedalīties aicināsim 
pieredzējušu ekspertu, lai varētu atbil-
dēt uz iedzīvotājus interesējošiem jautā-
jumiem par datu attālinātās nolasīšanas 
sistēmu un tās priekšrocībām, kā arī to, 
kas par šo sistēmu ir jāzina iedzīvotājiem. 
Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldību 
sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, 
pielietojot informācijas un komunikāciju 
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E-klases ieviešanas apmācības Zasas vidusskolā

tehnoloģijas. Projekta ietvaros Jēkab-
pils novada Zasas pagastā tiks iegādāts 
aprīkojums attālinātai ūdens skaitītāju 
nolasīšanai – ūdens patēriņa skaitītāji, 
radio modulis ūdens patēriņa skaitītājam, 
radio signāla uztveršanas antena, mobi-
lais telefons ar operētājsistēmu, dator-
komplekts ar programmatūru. Projektā 
plānoti pieredzes apmaiņas pasākumi, 
iedzīvotāju iepazīstināšanas ar jaunajām 

tehnoloģijām pasākumi un darbinieku 
apmācības. Projekta īstenošana ir uzsāk-
ta 2014. gada 28. februārī, tā īstenošanas 
laiks 12 mēneši. 

Kopējais projekta budžets ir 
405716,30 eiro, tai skaitā Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 
344 858,86 eiro, kas sastāda 85,00% no 
attiecināmiem izdevumiem, nacionālais 
līdzfinansējums ir 60857,45  eiro. 

Jēkabpils novada šī projekta plāno-
tais budžets ir 12078,30  eiro, tai skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdz-
finansējums 10266,56  eiro, kas sastāda 
85,00% no attiecināmiem izdevumiem, 
nacionālais līdzfinansējums ir 1811,75 
eiro. 

Projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore Gunta Dimitrijeva 

Šajā mācību gadā Zasas vidusskolā 
tiek ieviesta E-klase. Latvijā tā darbojas 
jau no 2005. gada. Jēkabpils novadā šo 
sistēmu jau no pirmsākumiem lieto Ābe-
ļu pamatskola. Šī skolvadības sistēma ir 
izveidota ar mērķi – atvieglot skolotājiem 
darbu, gatavojot dažādas atskaites, infor-
mēt vecākus par skolēna mācību gaitām, 
piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt 
atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mā-
jās un citas ar skolu saistītās aktivitātes. 

Skolvadības sistēma E-KLASE ar pro-
jekta pakalpojumiem nodrošina 15’000 
skolotājus un 150’000 ģimenes visā Latvi-
jā. Dažādus jautājumus par skolvadības 
sistēmu var meklēt www.eklase.lv „Ve-
cākiem”, „Skolotājiem”, „Skolēniem”. Lai 
pareizi izmantotu E-klasi, nepieciešams 
iepazīties ar E-klases lietošanas noteiku-
miem!

18. septembrī skolā ieradās E-klases 
projektu vadītājs Persijs Ģederts un va-
dīja apmācības skolotājiem. Viņš atzinīgi 
novērtēja skolotāju paveikto un iedroši-

nāja turpmākajam darbam. Ļoti ceram, 
ka šis projekts būs veiksmīgs.

o. Spēka,
Zasas vidusskolas direktore 

Vasara ir atvaļinājumu un brīvdie-
nu laiks. Vasara arī patīkamu pārmaiņu 
un labo darbu laiks. Šovasar mazajiem 
dunaviešiem un viņu vecākiem priecīgs 
notikums – labiekārtots bērnu rotaļu lau-
kums. Šūpolēm un slidkalniņam „pievie-
nojusies” smilšu kaste ar vāku, ko viegli 
pārveidot par soliņiem abos galos. Viss 
laukums iežogots ar gaumīgu koka sētu, 
lai mazie justos drošībā. Šo lielisko darbu 
paveica vīri uzņēmēja Andis Timofejeva 
vadībā. Andis, starp citu, mūsu skolas 
absolvents. Tāpēc mums ir īpaši silti ap 
sirdi, ka labiekārtošanas darbos piedalās 
bijušie mūsējie. 

Centra bērni jauno smilšu kasti jau 
augustā atzina par labu esam. Saulai-
najās septembra dienās tajā kādu laiku 
pavada arī pirmsskolas grupiņas bērni 
un spēlējas ar iegādātajām lāpstiņām, 
grābeklīšiem, smilšu kūku formiņām, ma-
šīnām u.c. Darbošanās ar smiltīm skolā 
aizsākās jau pavasarī, kad tās tika sijā-
tas, krāsotas un visvisādi mākslinieciski 
izmantotas. 

Bērnu atpūtas laukums ik dienu pie-
pildīts ar bērnu čalām, jo skaita ziņā ne-
lielais skolēnu pulciņš šogad papildinā-
jies ar pieciem jauniem trīs un četrus ga-

Dunavas bērniem jauna smilšu kaste

dus veciem ķipariem. Kopā pirmsskolas 
grupiņu apmeklē 11 bērni. Tas nu mums 
pēdējos gados nebijis notikums. Bezgala 
patīkams un motivējošs īstenot vēl dau-
dzas ieceres. Piepildījies skolas salidoju-
mā kāda vietējā sacītais – lai skola pastā-
vētu – ņemsim pie sevis mazbērnus un iz-
glītosim MŪSU skolā! Tā nu trīs vecvecāki 
uzņēmušies rūpes par mazbērniem, kuri 
pirmās gudrības apgūs Dunavā. Aicinā-

jums sadzirdēts un īstenots. 
Mazajiem un arī lielākiem laiks aizrit 

interesantās spēlēs un rotaļās ar vien-
audžiem, bet vecākiem mierīga sirds un 
prāts – bērniem ir kur un ar ko spēlēties. 
Paldies iniciatīvai „Pārmaiņu iespējas 
skolām” par finansējumu un biedrībai 
„Dunavietis” par projekta īstenošanu! 

astra Liopa
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Kultūras pasākumi Zasā

Ikviens ir mācība, dzīves ceļā svētība

Dignājas 
bibliotēka 
jaunās telpās

No 1. septembra Dignājas bib-
liotēka atrodas Dignājas pagasta 
pārvaldes ēkā „Kamenes”.

Bibliotēkas darba laiks: pirm-
dien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 
8.00 līdz 16.00, piektdien no 10.00 
līdz 18.00.

Visi apmeklētāji tiek gaidīti jau-
najās, mājīgajās telpās. Īpaši ir pa-
domāts par pašiem mazākajiem 
bibliotēkas apmeklētajiem, kuriem ir 
sava telpa ar grāmatām, zīmēšanas 
piederumiem, kā arī ar rotaļlietām.

D. Grigorjeva,
bibliotēkas vadītāja

Sestdien, 20. septembrī, Asares kul-
tūras namā ar dzejas lasījumu uzstājās 
Rubeņu jaunā dzejniece MūzA, jeb Una 
Kukle.

Lasot savus dzejoļus, Una pieskārās 
visdažādākajām tēmām, taču vienojošā 
tēma bija mīlestība, cilvēku saskarsme 
vienam ar otru, saskarsme ar dabu. Sau-
les siltums.. zemes smarža... zilais de-
besjums.. tās ir lietas, ko mēs bieži vien 
mūsu ikdienas steigā palaižam garām, 
neievērojam.

„Pasaule ir skaista. Ikvienam ir laime 
dota. Ikvienam tā jāmāk piepildīt. Tas ne-
kas, ka tu nespēj to saskatīt, es pateikšu, 
ko priekšā – to ar sirdi var just, un citādāk 
nekā.” – tā raksta dzejniece.

Pasākuma gaitā Una lika aizdomā-
ties par to, kā mēs ikdienā viens pret otru 
izturamies, kā uztveram lietas. Vai mēs 
spējam novērtēt to, kas mums ir dots? 
Vai mēs patiešām atskatāmies uz to, ko 
esam piedzīvojuši un spējam no tā mā-
cīties? „Dzīves patiesā daile un vērtība ir 
tās kāpumos un kritumos. Tikai tas cil-
vēks, kas ir smējies un raudājis, mīlējis 
un sāpējis, ticējis un cerējis, tikai tas ir 
patiesi dzīvojis.”

Dzejniecei liela vērtība ir viņas ģime-
ne, draugi un tuvinieki, kurus viņa bieži 
vien cenšas atbalstīt ar iedvesmojošām 
dzejas rindām. Una savos dzejoļos aicina 
noticēt saviem sapņiem, censties tos pie-
pildīt. „Atcerieties – nekad, nekad nav par 
vēlu! Varbūt tieši tagad ir īstais brīdis!”

Unas dzimtā puse ir Vietalva, taču nu 
jau vairākus gadus mājas rastas Rubeņu 

pagasta „Alkšņos”. Bērnība pavadīta bez 
televizora, un tas palīdzējis attīstīt radošo 
domāšanu. Būdama otrā vecākā četru 
bērnu ģimenē, 16 gadu vecumā Una sev 
apsolīja izveidot dzejoļu grāmatiņu. Ta-
gad, 6 gadus vēlāk, šis sapnis ir īstenots.

„Man tas prasīja daudz laika un ide-
ju. Bet, īstenojot sapni, sajūta bija lieliska. 
Visi pūliņi ir atmaksājušies. Bija neizmē-
rojams prieks beidzot turēt rokās savu 
grāmatu. Tā bija tik svēta sajūta. Tieši tā-
pēc, ka es piepildīju sev doto solījumu, es 
īstenoju savu sapni.”

Dzejoļu krājums „Izlīgums ar pasauli” 
tika prezentēts jau pirms gada, taču darbi 
ar to nebeidzas. Una turpina rakstīt dze-
joļus, un ir iecere izdot nākamo grāmatu.

Lai gan apmeklētāju skaits bija ne-
liels, pasākums izdevās ļoti skaists un 
emocijām bagāts. Dzejoļu lasījumu pa-

pildināja Zasas meiteņu - Lauras Aišpu-
res un Ievas Ģeidānes – ģitārspēle. Kā 
meitenes pašas smejot atzīst – labākais 
koncerts, kāds līdz šim bijis!

Pasākuma noslēgumā dzejniece vi-
siem pateicās par ierašanos un atzīmēja, 
ka galvenie varoņi šajā pasākumā bija 
tieši apmeklētāji. „Ikviens ir mācība, dzī-
ves ceļā svētība. Tādēļ ir svarīgi sargāt 
vienam otru. Jūs esat tie, kas deva ma-
nai pasaulei jaunu laimes mirkli. Paldies 
jums!”.

Sakām paldies arī Unai, kuras radītā 
dzeja un sirds siltums, ar kādu viņa to pa-
sniedza, spēja saviļņot ikkatru pasākuma 
apmeklētāju, un ikkatrā dzejolī bija kāds 
teikums, kas spēlēja tieši viņam veltītu 
dvēseles stīgu.

Kaspars Sēlis, autora foto

„Lai dzīvo Tobiass!”
Līdzīgi pirmsvēlēšanu gaisotnei, 

starp partiju deputātu kandidātiem, līdz 
baltkvēlei ir nokaitētas divu blakus dzī-
vojošu ģimeņu savstarpējās attiecības 
Zasas kultūras nama amatierteātra Vigi-
tas Pumpures komēdijas „Tobiass ir mi-

ris, lai dzīvo Tobiass” iestudējumā.
Tikai anekdotisks atgadījums ar su-

nīti Tobiasu glābj šo attiecību saspīlēto 
stāvokli. Komēdijas vienkāršajā sižetis-
kajā risinājumā ir tikai viens aicinājums 
skatītājiem – ielūkoties savu attiecību 
kopumā ar līdzcilvēkiem darbā, sadzīvē, 
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Kultūras pasākumi Zasā

Ābeļu pamatskolnieku iespaidi par Dzejas dienām 
16.09.2014. mēs bijām dzejas dienās 

Tadenavā, lai iepazītos ar šā gada dzejas 
grāmatu „Garā pupa”, kuru atkal izdeva 
pēc 16 gadu pārtraukumu. Kad ieradā-
mies, pie Raiņa muzeja mūs piesaistīja 
skaistas gleznas un „Garā pupa” kokā – 
garā pupa bija bize no lakatiem, tā vijās 
ap koku. Mēs varējām iztēloties, ka tā ir 
„Garā pupa”.

Tālāk mūs sagaidīja dziedātāji Re-
nārs Kaupers un dziedātājs Goran Gora, 
kuri sniedza mazu „iesildīšanos” pirms 
koncerta. Pēc muzikālās iesildīšanās ru-
nāja grāmatas sastādītāja Inese Zandare, 
kura stāstīja par garo pupu. Mākslinie-
ces, kuras bija veidojušas garo pupu un 
citas gleznas, stāstīja par gleznu nozīmi 
un tapšanu. 

Tālāk sekoja radošās darbnīcas, ku-
rās visi bērni ar prieku darbojās. Radoša-
jās darbnīcās varēja attēlot dzeju teatrāli, 
gan izdziedāt, gan ilustrēt. Arī dziedātāji 
Renārs Kaupers un Goran Gora vadīja 
radošo darbnīcu, palīdzot apgūt dzies-
mu, kas tapusi no dzejoļa. Kad bērni bija 
piedalījušies visās darbnīcās, viņus gaidī-
ja Renāra Kaupera un Goran Gora kon-
certs, kurā skanēja dziesmas, kuru teksti 
atrodami jaunajā „Garās pupas” krājumā.

Dzejas dienas nobeigumā varēja 
saņemt autogrāfus un nofotografēties ar 
dziedātājiem un dzejnieci Inesi Zandari.

Paldies organizatoriem par šo jauki 
pavadīto dzejas dienu!

 

Dzejas dienās Jēkabpilī 2014. pieda-
lījās arī mūsu jaunais dzejnieks 9. klases 
skolēns Jānis Veinbergs (skolotāja Valda 
Bērziņa).

Dzejolis – Dzīvo dzīvi!

Dzīvo dzīvi mūzikā, ritmā mīli mīļoto!
Mainīto stundu lēmumu, gājumu dienu aizvadījis!!
Mīlējis labāk būtu ciešāk, retāk scēnas taisījis!!!
Gājis pa kāpienam eksistencē, mērcē asaras 
birdinājis...
Dibinājis patiesību rūgteno, nogalināto mīlestību....

Rīcību apzināto dzejā ietīto velos sacīt, darīt sapņu 
pasaulē gulēdams.....
Zaudēt smaidu sāku, nāku depresijā iegrimt!
Rimt domu zudušo, mokošo mīlestību!!
Pelēcību skāvis, āvis apkārtējo vienaldzību!!!

Skaudību veikto, meklēto dzīves jēgu...
Gudro nemanīto sacīto, skauto bezdibeni skatījis....
Glāstijis meiču esmu, muļķis būdams.....
Rīdams aizmirstības mūziku, kūku uzkodījis!

(J. Veinbergs) 

ģimenē. Vai mēs uzsākam savas ikdie-
nas rīta gaitas ar labestīgu „Labrīt” pa-
saulei un arī sev?

Ar lugas personāžu tēliem šos jau-
tājumus uzdod Ināra Daudzvārde, Inese 
Grauze, Raisma Brandule, Guntis Porie-
tis, Jānis Dimparāns, Ivars Zvaniņš un 
režisors Inārs Baltmanis.

Izrāde paredzēta 25. oktobrī plkst. 
15:00. Šajā pašā datumā atkārtoti notiks 
kultūras nama bērnu dramatiskā kopas 
dzejas izrāde „Man ir zirgs, kurš naktī 
dzied’’.

Dažreiz ir vajadzīgs pasaulē palūko-
ties caur bērna redzējumu, sajust saules 
gaismas siltumu pavasara rītausmā, ie-
lūkoties vienkārša zieda skaistumā, ie-
klausīties pavasara ūdeņu šalkās. Izrādē 
piedalās: Aiga Zvaniņa, Baiba Briede, 
Raitis Daudzvārds, Raivo Aleksejevs.

Šīs izrādes notiks par ziedojumiem 

Jāņa Daudzvārda kapa pieminekļa uz-
stādīšanai.

atnāc arī Tu!
6. decembrī plkst. 19.00 Zasas 

kultūras namā notiks viens no populā-
rākajiem novada mūzikas pasākumiem 
„Atnāc ar savu dziesmu’’.

Aicinām visus dziedātgribētājus no 
tuvākas un tālākas apkārtnes kuplināt 
koncertu ar savu priekšnesumu. Katrs 
dalībnieks sagatavo vienu muzikālu 
priekšnesumu. Dziesmai jābūt CD vai 
mini CD. Pieteikties Zasas k/n vai pa tel. 
20371520 līdz 25. novembrim.

Priecāsimies par Jūsu klātbūtni šajā 
pasākumā. Uz tikšanos 6. decembrī!

Anita Ķikute,
Kultūras nama vadītāja 

Novadpētniecības 
izstādes jaunumi

Jēkabpils novada pašvaldības jaun-
izveidojamā muzeja telpās Zasā var ap-
skatīt ekspozīciju „Sēļu zemnieks agrāk 
un tagad”; JMS Zasas filiāles audzēkņu 
darbu izstādi „Skaista mana tēva sēta”; 
JMS Zasas filiāles audzēkņu diplomdar-
bu izstādi; amatnieku darbu un fotoizstā-
di „Sēļu amatnieks – zemnieks”.

Oktobra otrajā pusē varēs apskatīt 
Daigas Kalniņas, Bēritas Hannasvik un 
Ūles Gamellsētera (Norvēģija) fotoizstādi 
par Norvēģiju.

Izstādes var apskatīt katru darba die-
nu no pl. 8.00 līdz 16.00, grupas iepriekš 
piesakot pa tālruni 25465787.

Edīte Balode,
Novadpētniecības ekspozīciju 

organizatore

Silva Zepa, Ābeļu pamatskola

Jānis Veinbergs ar skolotāju 
Valdu Bērziņu.

Linda rāda jauno mūzikas 
instrumentu.

mēs dzejas dienās Tadenavā. 
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Kas ir Kaupres pilskalns?
Skolēni Baltu vienības dienā pie pilskalna.

Atsaucoties Sēļu kluba biedrības ai-
cinājumam apmeklēt tuvējos pilskalnus 
Baltu vienības dienā 22. septembrī, mēs 
visa skola fotografējāmies uz pilskalna 
fona, vēlāk arī izzinājām, kas ir Kaupres 
pilskalns, vēlamies arī citus interesentus 
ar to iepazīstināt. 

Kaupres pilskalns veidots  Daugavas 
Ābeļu salas pašā ziemeļu galā, šķērsām 
pār salu uzberot 2 vaļņus, no kuriem lie-
lākais ir 3 m augsts  un starp tiem izrokot 
grāvi. Ārējā valnī ir redzams kaļķu javā 
likts radžu mūrējums, kas varētu liecināt 
par pilskalna vēlu datējumu. To apliecina 

arī dažas pilskalnā atrastas ar podnieka 
ripu darinātās trauku lauskas.  

Netālais Asotes pilskalns, vairāki sēļu 
un latgaļu kapulauki  Ābeļu salā pilskalna 
tuvumā, kā arī kapulauks  Ogliniekos, 
Daugavas labajā krastā un Ābeļu skolas 
teritorijā kreisajā krastā varētu liecināt par 

„Baltijas ceļa stunda” Zasas vidusskolā
  Šogad, 23. augustā, ap-

ritēja 25 gadi kopš „Baltijas 
ceļa” – unikālas un mierīgas 
masu demonstrācijas, kuras 
laikā vairāk nekā miljons cilvē-
ku sadevās rokās, lai veidotu 
600 km garu cilvēku ķēdi caur 
trim Baltijas valstīm, vienojot 
Igauniju, Latviju un Lietuvu 
centienos pēc brīvības. 

Toreiz notiekošais vienoja 
akcijas dalībniekus un pārstei-
dza pasauli. „Baltijas ceļš” ie-
kļauts UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” Starptautis-
kajā reģistrā. UNESCO Latvijas 
Nacionālā Komisija aicina izglītības ies-
tādes septembrī organizēt Baltijas ceļa 
gadadienai veltītus pasākumus. Turpinās 
arī UNESCO LNK projekts „Baltijas ceļa 
stāsti”.

Atsaucoties uz aicinājumu, 18. sep-
tembrī Zasas vidusskolā sadarbībā ar Jē-
kabpils novada ekspozīciju organizatori 
E. Balodi notika pasākums „Baltijas ceļa 
stunda”. Viens no pasākuma mērķiem 
bija stiprināt paaudžu saites un vērtību 
nodošanu ģimenēs un no paaudzes pa-
audzē par notikumiem, kas 1989. gadā 
palīdzēja baltiešiem būt vienotiem ceļā uz 
brīvību. 

Svarīgi ir informēt par notikumiem 

jauno paaudzi, kura šo laiku nav piedzī-
vojusi. Pasākumā aicinājām vecāko klašu 
skolēnus apzināt savu vecāku, vecve-
cāku, radu, kaimiņu, draugu un paziņu 
atmiņas par „Baltijas ceļu”, lai veicinātu 
stāstu dokumentēšanu. Apkopojot šo cil-
vēku stāstus, tie tiks saglabāti nākošajām 
paaudzēm un kļūs pieejami gan virtuālajā 
vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. 

Skolēni varēja papildināt zināšanas 
par „Baltijas ceļa” vēsturi, skatīt video, uz-
zināt par iespēju piedalīties interaktīvajā 
„Baltijas ceļā” un atstāt novēlējumu, kā arī 
pievienot stāstu un atzīmēt sevi kartē, va-
rēja apskatīt stendus „Baltijas ceļam – 25”. 

Uz šo pasākumu aicinājām Jēkab-

e. Balode un a Jakubovskis.

pils novada iedzīvotājus, kuri 
piedalījās Baltijas ceļā 1989. 
gada 23. augustā. Interesantā 
stāstījumā un aktīvā sarunā ar 
bērniem iesaistījās Ābeļu pagas-
ta muzeja speciālists Arnolds 
Jakubovskis. Skolēni uzklausīja 
ciemiņa bērnības un turpmākās 
dzīves aizkustinošas atmiņas: 
ganu dienas, skolas laiku, stu-
diju gadus, kara laikus, dienestu 
padomju armijā, sportošanu un 
„Baltijas ceļu”. Uz jautājumu, kā 
jutās „Baltijas ceļā”, no atbildes 
varējām saprast, ka daudzas dzī-
ves gaitas ir bijušas riskantas, arī 

tajā reizē ne par kādu drošību nevarēja 
galvot. Bijis par brīvu Latviju!

Paldies Arnoldam Jakubovskim par 
atsaucību un ieguldīto darbu ar jaunatni! 
Uz turpmāku sadarbošanos!

Pasākuma noslēgumā aicinājām 
skolēnus iepazīstināt vecākus par iespē-
ju ierakstīt savu vai cita cilvēka „Baltijas 
ceļa” stāstu mājaslapā: www.thebalti-
cway.eu.

Paldies skolēniem par krāšņajiem ru-
dens ziediem, ko dāsni dāvājāt uzaicinā-
tajiem ciemiņiem!

Edīte Balode,
Jēkabpils novada novadpētniecības 

organizatore
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Kaupres pilskalna agrāku datējumu.
 Pēc nostāstiem kalnā apraktas lielas 

bagātības, tāpēc tas sarakņāts mantraču 
bedrēm. Kaupres pilskalna novietojums 
upes salā, nocietinājumu veids un īpaši 
mūrējuma paliekas nav raksturīgas tradi-
cionālajiem Latvijas pilskalniem.

Mūsdienās Kaupres pilskalns ir ie-
cienīta tūristu un zvejnieku naktsmītnes 
vieta, jo atrodas tuvu pilsētai, un iespē-
jams baudīt dabu un klusumu  uz salas 
ģimenes vai draugu lokā.

Labprāt vasarās arī plostnieki to iz-
manto par naktsmītni.

Ziemā, ja aizsalst Daugava, Ābe-
ļu skolas skolēni izmanto cieto ceļu, lai 
apbrauktu salu, kuras apkārtmērs ir ap-
mēram 10 km un apmeklētu Kaupres 
pilskalnu. 

Ābeļu skolas novadpētnieki

Olimpisko dienu 26. septembrī Ābe-
ļu skolā atklāja mūsu pašu olimpiete, 
bijusī skolniece Laine Donāne un viņas 
mamma un trenere Tatjana Donāne. 

Laine šogad vien piedalījās 14 starp-
tautiska mēroga sacensībās. Visgrandio-
zākās bija Jauniešu olimpiāde Ķīnā, kurā 
Laine šķēpmešanā izcīnīja 4. vietu pasau-
lē, tikai ar 37 cm atpaliekot no 3. vietas 
ieguvējas. Laine rādīja fotokadrus no šīm 
sacensībām, arī suvenīrus – karodziņus, 
ar draugiem apmainītās nozīmītes, kā arī 
savas balvas, kas iegūtas sportistes kar-
jerā.

Tagad viņa mācās Murjāņu sporta 
internātskolā, kur pavada sportojot tikpat 
daudz stundu, cik mācoties. Slodze esot 
ļoti liela, bet sadzīves apstākļi labi, vienīgi 
nepatīkot agrā celšanās un istabiņas uz-
kopšana – tur augstāk par 7 ballēm vēl 
neesot saņēmusi.

Šogad olimpiskā diena veltīta mini 
handbolam, Laine ar to sāka savu spor-
tistes karjeru, tāpēc parādīja mums dažus 

Olimpiskā diena Ābeļos

19. septembrī Zasas vidusskolas 
skolēnu komanda piedalījās Sēlijas nova-
da skolēnu sporta spēlēs Jaunjelgavā un 
pārstāvēja Jēkabpils novadu. Katru nova-
du sacensībās pārstāvēja 24 jaunie spor-
tisti, kas startēja 4 vecuma grupās, katrā 
3 zēni un 3 meitenes. Divas jaunākās 
klašu grupas spēkiem mērojās stafetēs, 
kurās bija jāliek lietā ne tikai ātrums, bet 
arī veiklība un atjautība. 8.–9. klašu grupa 
sacentās biatlonā, savukārt vidusskolēni 
devās skrējienā apkārt Jaunjelgavai. 

4.–5. kl. grupā startēja: 
A. N. Ļapustins, R. Rāviņš, E. Aus-

trums, B. Briede, K. Ģeidāne, E.  Girone. 
6.–7. kl. grupā startēja: 
D. Dadeika, M. Meļņika, I. Korņejeva, 

R. Aleksejevs, R. Aišpurs, V. Kuzmenko. 
8.–9. kl. grupā startēja: 
K. Iesalnieks, D. Mucenieks, M. Gei-

žāns, L. Austruma, S. Stradiņa, A. Go-
dļevska, vidusskolas grupā – L. Briede, 
E. Korņejeva, M. Bērziņa, S. Gremze, A. 
Korņejevs, A. Ancāns. 

Skolēniem bija lieliska iespēja sa-
censties ar vienaudžiem, iepazīties un 
sadraudzēties, prezentēt sevi un savu 
novadu.

Sēlijas novada skolēnu sporta spēles Jaunjelgavā

Pasākuma organizatori bija parū-
pējušies, lai visas dienas garumā Jaun-
jelgavas vidusskolas stadionā valdītu 
sportisks gars. Sacensību starplaikā ar 
BMX paraugdemonstrējumiem uzstā-
jās  „Green Tiral” puiši, bet pasākuma 
noslēgumā – diskotēka un karaoke. 

Sacensībās kopvērtējumā labākie 
bija Ilūkstes skolēni, otrajā vietā palika 
mājinieki Jaunjelgava, savukārt trešajā 
vietā – Jēkabpils pilsēta. Mūsu 6.–7. kl. 
grupas sportisti ieguva 2. vietu, bet 4.–5. 

kl. grupas dalībnieki – pārsteiguma balvu. 
Skolēnu spēlēs pavadīja, iedvesmo-

ja panākumiem, uzvarām, fotografēja 
Jēkabpils novada sporta darba koordi-
nators A. Kokins un sporta zāles pārzine, 
trenere – I. Aišpure.

Mēs pateicamies Jēkabpils novada 
pašvaldībai par doto iespēju piedalīties 
šajā pasākumā.

Olita Spēka,
Zasas vidusskolas direktore

metienus. Zēni labprāt stāvēja vārtos.
Nobeigumā tika organizētas stafe-

tes ar handbola elementiem. Mazo klašu 
grupā uzvarēja 4. klase, bet lielo klašu 
grupā vislabākos rezultātus parādīja 

7. klases komanda. Laine visus dalībniekus 
apsveica, dāvinot savu vizītkarti ar attēlu, 
kur sacensībās met šķēpu un parakstu.

 Mums olimpiskā diena ļoti patika.
Laine Odziļeviča, 5. klase

uzvarētāji – 7. klase.
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Izcīnīts Jēkabpils novada 5. atklātais kauss futbolā
13. septembra rītā Jēkabpils novada 

un tā apkārtnes futbolisti pulcējās Dig-
nājas pamatskolas sporta stadionā, lai 
noskaidrotu, kura no komandām izcīnīs 
Jēkabpils novada atklāto futbola kausu, 
kurš Dignājas pagastā norisinās nu jau 
5. gadu pēc kārtas. Par to cīnījās 9 ko-
mandas, kuras bija ieradušās ne tikai no 
Jēkabpils novada, bet arī no Līvāniem, 
Krustpils un Valles.

Visas 9 šim turnīram pieteikušās ko-
mandas tika sadalītas 3 apakšgrupās, 
kurās komandas katra izspēlēja 2 spē-
les. Pēc apakšgrupu spēlēm labākās 
6 komandas turpināja cīņu par uzvaru. 
Vislabāk apakšgrupu spēlēs veicās ko-
mandām „Mistērija” un „Jautrie pelme-
ņi”, kuras savās apakšgrupās uzvarēja 
abās spēlēs, tādējādi automātiski iekļuva 
pusfinālā. Cīņu par atlikušajām 2 vietām 
pusfinālos izspēlēja komandas „SMS 
auto” pret „Namejs” kā arī „Dignāja” pret 
„Zasu”. Pirmā spēle izvērtās ļoti spraiga 
un noslēdzās tikai ar vienu vārtu starpī-
bu (2:1) par labu komandai „Namejs”. 
Otrajā spēlē dignājieši ļoti pārliecinoši 
uzvarēja zasiešus (7:0). Tādējādi bija no-
skaidrotas visas 4 pusfinālu komandas. 
Pirmajā no tiem tikās komandas „Mistē-
rija” un „Namejs” – spēle aizritēja ļoti līdz-
vērtīgā un saspringtā cīņā, kurā pēc pa-
matlaika beigām rezultāts bija 1:1. Taču 
bija jānoskaidro komanda, kura spēlēs 
turnīra finālā, tāpēc komandas izpildīja 
pēcspēles sitienus, kuros veiksmīgāki 
izrādījās „Namejs” spēlētāji. Arī  otra pus-
fināla spēle starp komandām „Dignāja” 
un „Jautrie pelmeņi” izvērtās pusfināl-
spēlei atbilstoša – cīņa par katru lauku-
ma centimetru un līdz pēdējai sekundei. 
Un arī šīs spēles uzvarētājus, par prieku 
skatītājiem, nācās noteikt ar pēcspēles 
sitienu palīdzību. Par nožēlu vietējiem 
dignājiešu līdzjutējiem, tajos pārāka iz-
rādījās komanda „Jautrie pelmeņi”, kas 
nozīmēja to, ka dignājiešiem bija jācīnās 
pret komandu „Mistērija” par bronzas 

kausa laureāti.

medaļām. Dignājieši to iesāka ļoti apņē-
mīgi un, savu līdzjutēju uzmundrināti, ātri 
vien izvirzījās vadībā un diezgan droši, ar 
rezultātu 4:1, uzvarēja šo „mazo finālspē-
li”. Bronzas medaļas Dignājas komandas 
sastāvā ieguva Arvis Zaharevskis, Arvis 
Sinkevičs, Pēteris Mikulāns, Dairis Ķip-
loks, Jānis Raubiška, Jānis Mašinskis, 
Elvis Krēsliņš un Sandis Bružuks. Atlika 
vien  noskaidrot Jēkabpils novada atklātā 
futbola kausa ieguvējus – finālspēlē tikās 
2 komandas no Līvāniem – „Namejs” un 
„Jautrie pelmeņi”, kura šo kausu ieguva 
jau pagājušajā gadā un centās to izdarīt 
otro gadu pēc kārtas, kas arī izdevās – 
„Jautrie pelmeņi” uzvarēja finālā ar rezul-
tātu 2:0 un jau otro gadu pēc kārtas virs 
savām galvām cēla pašu lielāko kausu 
un kāra kaklā zelta medaļas. Uzvarētājko-
mandā spēlēja Vladislavs Ivanovs, Nauris 
Mālnieks, Aivis Romanovskis, Andrejs Mi-
ronovs, Gatis Lāčkājs, Vitālijs Molčanovs 
un Jānis Bulmeisters, kurš tika atzīts par 
šī turnīra labāko spēlētāju.

Paralēli cīņām futbola laukumā, no-
risinājās arī dažādas individuālās discip-
līnas, kurās savus spēkus varēja izmēģi-
nāt ikviens klātesošais. Šautriņu mešanā 
precīzākie izrādījās Ieva Dreimane sie-
viešu konkurencē un Dairis Ķiploks vīrie-

šu konkurencē, disciplīnā „Sauszemes 
makšķerēšana” veiklākie makšķernieki 
bija Zane Dzelme un Andris Caune, bas-
ketbola metienos vislabāk veicās Lindai 
Nazarovai un Oskaram Briņķim, disciplī-
nā „Noķer apļus” visvairāk apļus noķēra 
Andris Bokāns ar Nauri Nazarovu, savu-
kārt „Spilvenu volejbolā” uzvarēja Dairis 
un Artūrs Ķiploki.

Šī turnīra organizēšanā un veiksmīgā 
norisē tika iesaistīti cilvēki, kuriem jāsaka 
milzīgs paldies – medmāsiņai Ingai Lapi-
ņai par rūpēšanos visas dienas garumā 
par dalībnieku veselību, futbola tiesnesim 
Ruslanam Bajārietim par nenogurstošu 
tiesāšanu visa turnīra garumā, Dignājas 
sabiedriskā centra vadītājai Ievai Dreima-
nei par dalībnieku ēdināšanu ar gardo 
zupu, paldies arī visai tiesnešu koman-
dai. Kā arī milzīgs paldies z/s „Cielavas” 
un z/s „Kalnāres” par atbalstu šī pasāku-
ma tapšanā un organizēšanā.

Uz tikšanos nākošgad, kad šis tur-
nīrs svinēs jau savu 6. dzimšanas dienu!

Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizators
Bilžu galeriju iespējams aplūkot šeit: 

http://dra.lv/gOwOSV

Kalna pagastā 9. septembrī tika uz-
stādīta rakstnieka Aleksandra Grīna par-
ka zīme, kuras autors ir koktēlnieks Dai-
nis Vecums no Zasas. Zīme uzstādīta par 

Ziņas īsumā: Jēkabpils novada paš-
valdības līdzekļiem, un 
tās atklāšana paredzēta 
Lāčplēša dienā.

12. septembrī Du-
navas pamatskolā un 
tās teritorijā norisinājās 
13. Grāmatu svētki. Pla-
šāks raksts 18. septem-
bra „Brīvajā Daugavā”.

27. septembrī Zasas pagasta „Lie-
pās” Meža muzeja teritorijā notika bied-
rības „Pūpols” rīkotais mežinieku un 
jaunatnācēju saiets. Ar raibiem stāstiem 
dalījās Benita Kalniņa, tika sveikta mež-

kope Mirdza Meškova, un 
pasākumu bagātināja Za-
sas bērnu izrāde „Man ir 
zirgs, kas naktī dzied”.

30. septembrī Rube-
nes pagasta Bērzu kapsētā 
notika mūžībā aizgājušā 
Latvijas armijas atvaļinātā 
majora Alfrēda Porieša 105. 
dzimšanas dienas svinīgs 

atceres pasākums. Pasākumu organizēja 
Latvijas virsnieku apvienība. Plašāk lasiet 
3. oktobra „Brīvajā Daugavā”.

Informāciju apkopoja K. Sēlis, 
autora foto
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Dunavas ūdenstornī atgriežas gailis

Tuvākie biedrības „Ūdenszīmes” pasākumi
Gada nogalē Kaldabruņas 

skolā aicinām apmeklēt šādus 
pasākumus, kā arī – gatavoties 
tiem!  

Piektdien, 10. oktobrī, 
plkst. 10:00 – Radošās mājas 
nodarbība Elgas Vuškānes va-
dībā – interjera dekori no au-
duma (Raganas un citas noslēpumainas 
būtnes).

Sestdien, 11. oktobrī, plkst. 9:00 – 
Skaistuma diena Līgas Rācenes vadībā. 
Tēma – frizūras un matu kopšana. 

otrdien, 14. oktobrī, plkst. 10:00  
–  Ražas sesijas un veselības dienas  no-
darbība Līgas Jurķes vadībā. Burkāni un 
bietes – spilgtās krāsas sulās un salātos, 
kas vairo rudens tumsas samazināto 
enerģiju.

Piektdien, 17. oktobrī, plkst. 10:00 
– Veselības dienas nodarbība Jurgitas 
Grubertes vadībā – veselības vingroša-
na! Plkst. 12:00 – Dabas sesijas nodar-
bība Solvitas Kukles vadībā „Lapas mālā 
un vējā – keramikas vēja zvanu izgata-
vošana”.

otrdien, 21. oktobrī, plkst. 10:00 – 
Dabas sesijas nodarbība ar Ilzi Ermanso-
ni – sauso augu vākšana floristikai.

Piektdien, 24. oktobrī, plkst. 11:00 
–  Nodarbību cikls „SĒLIJA STARO!” – 
viesojas stikla apstrādes mākslinieks no 
Valmieras Ivars Ozoliņš-Ozols. Varēsim 
aplūkot Ivara paša darinājumus, kā arī 

– apgūsim stikla kausēšanas 
gudrības, izmantojot biedrības 
rīcībā esošo aprīkojumu. 

No 27. oktobra līdz 31. ok-
tobrim – Rudens brīvdienu no-
metne bērniem!

Tās programmā: pārgājiens 
uz Sēļu pilskalnu; rudens lapu 

un sauso augu vākšana ziemas nodar-
bībām; koku siluetu fotografēšana un 
zīmēšana; visādas citādas darbošanās 
svaigā gaisā – cik nu laika apstākļi būs 
labvēlīgi.

Lietainajām dienām – putnu barota-
vu izgatavošana; vēja zvani un māla la-
piņas; gleznu veidošana no rudens lapu 
krāsām; kartupeļu pankūku cepšana un  
citas rudenīgas darbības.

Piektdien, 31. oktobrī, plkst. 
13:00 – Dzejas un mūzikas pasākums 
„Pirmais sniegs aiz debessmalas”. Tā 
programmā:

	 mūsu novadnieces, dzejnieces 
Ineses Grauzes dzejas lasījumi;

	 postfolkloras kopas „Dārdi” 
(Rīga) koncertprogramma. Vairākus šīs 
kopas dalībniekus klausītāji atpazīs kā 
dziedošās Vītolu ģimenes bērnus. Kopu-
mā – šī ir izteikta jauniešu postfolkloras 
kopa; gaiša un apgarota. Tieši tāda, kas 
var uzmirdzināt prieka dzirksteles rudens 
miglā;

	 bērnu nometnes laikā izgatavo-
to darbu izstādes atklāšana; kopīgs cie-

nasts un diskusija ar pašvaldības Sociālā 
dienesta pārstāvjiem.

Uz šo pasākumu īpaši aicinām Jē-
kabpils novada iedzīvotājus ar īpašām 
vajadzībām un viņu ģimenes locekļus. 
Visi kopā domāsim, kā padarīt dzīvi mūsu 
novadā interesantāku un ērtāku. 

Piektdien, 14. novembrī, plkst. 
12:00 – Stāstnieku vakars ar Gunti Pakal-
nu un Daini Rozi.

Šī pasākuma tēma – „Zīmes un no-
rādes – dabā un cilvēka dzīvē”. Pasā-
kuma dalībniekus lūdzam atcerēties un 
stāstīt stāstus par īpašām zīmēm savā 
dzīves gaitā, par zīmēm, kas vēstī par no-
tikumiem vai brīdina… par zīmēm cimdu 
rakstos un pie namdurvīm… par ceļazī-
mēm, galu galā! 

otrdien, 2. decembrī, plkst. 12:00 – 
Augšzemes lauku NVO apvienības gada 
forums – gadskārtējā Jēkabpils novada 
biedrību un aktīvo cilvēku tikšanās.

Programmā: Gada laikā paveiktā un 
nākotnes plānu apspriešana; kā arī, va-
doties no pagājušā gada veiksmīgās pie-
redzes – NVO darinājumu Ziemassvētku 
tirdziņa atklāšana! Tirdziņš darbosies 
Kaldabruņas skolā līdz decembra vidum, 
kad kopā ar Rubeņu kultūras namu un 
z/s „Kalnieši” organizēsim brīvdabas tir-
dziņu Rubeņu centrā.

Informāciju sagatavoja Ieva Jātniece

Vasaras beigās vairāk kā četrdes-
mit gadus vecais Dunavas ūdenstornis 
piedzīvoja remontu. Torni vienmēr rotājis 
gailis. Arī tam bija nepieciešamas pār-
vērtības. Sagaidot Miķeļdienu, skolā tika 
izsludināts zīmējumu konkurss – kādu to 
gribētu redzēt Dunavas jaunākā paau-
dze. „Klātienē” ūdenstorņa gailis vairākas 
dienas bija apskatāms bibliotēkas foajē. 
Tā necilais izskats iedvesmoja bērnus 
ķerties pie darba – zīmēt to un greznot 
spilgtās krāsās, kā arī pamatot savu iz-
vēli. Konkursā piedalījās desmit skolē-
ni, par veiksmīgāko tika atzīta 7. klases 
skolnieces Katrīnas Ērgles iecere: gaiļa 
vēders – zeltītā krāsā, sekste – sarkana, 
bet aste koša – zila kā Daugava, sarkana 
kā Dunavas baznīca, zaļa kā meži.

Tad zīmētāji skolotājas Gunas Auzā-
nes vadībā ķērās pie ieceres īstenošanas. 
Klātesot interesentiem un vērotājiem, 
gailis ieguva krāšņu izskatu. Miķeļdienā 
tas svinīgi tika nogādāts pie ūdenstorņa, 
kur to sagaidīja pagasta darbinieki. Gaili 
nesa 9.klases skolnieks Miks Miltiņš – Mi-
ķeļos viņam gan vārda, gan dzimšanas 

diena. Skanot dziesmai „Kur tu teci, gai-
līti, manu”, gailis atgriezās savā ierastajā 
vietā uz ūdenstorņa kā simbols nemitīgai 
rosībai, kā gaismas nesējs, kā ļaunā aiz-
baidītājs.

Pagasta pārvaldes vadītājs A. Bal-
taruņķis sveica zīmējumu konkursa da-

lībniekus ar piemiņas veltēm un izteica 
gandarījumu, ka nu ūdenstorni rotā iz-
teiksmīgs un krāsains gailis. Lai ūdens-
tornim un gailim virs tā ilgs mūžs, ik dienu 
rūpējoties par dunaviešu labklājību.

Astra Liopa
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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:
25.10. Svecīšu vakari ābeļu 

pagasta kapsētās

Biedrības „Dzīves prasme” telpās:
15.10. plkst. 12.00 „Aušanas 
nodarbība”
22.10. plkst. 12.00 „Zīda 
apgleznošana”
29.10. plkst. 12.00 „Dekupāža”

01.10. – 15.10. Dunavas sabied-
risko resursu centrā foto izstāde „Jē-
kabpils novada pagastu sakoptības 
skate 2014”

18.10. – 18.11. Rubenes kul-
tūras namā foto izstāde „Jēkabpils 
novada pagastu sakoptības skate 
2014”

Neviens putniņš tā nedzied,
Kā dzied sila balodīts;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tēvs, māmiņa.
      /L.t.dz./

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā reģistrētas 6 dzimšanas:
Ralfs, Annija, Dairis, Gustavs, 
Oskars (2)

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Cilvēka mūžs
Kā ziedošs koks.
Plaukst, zied.
Novīst – paliek tumšs logs.
 /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos 
iedzīvotājus:

Ināra Butkeviča
04.05.1946. – 06.08.2014.
Veronika Vībāne
24.04.1925. – 02.09.2014.
alfreds Skudra
02.07.1926. – 09.09.2014.
Valdis Pusbarnieks
10.12.1939. – 15.09.2014.
Gundega klintsone
17.05.1957. – 16.09.2014.
miervaldis Ivašins
28.07.1948. – 20.09.2014.
Jevdokija kuzminova
07.03.1925. – 21.09.2014.
Broņislava kriškāne
05.01.1938. – 24.09.2014.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Dignājas pagasts
24.10. skolā slēgtais pasākums 

„Spoku nakts”

Dunavas pagasts
17.10. plkst. 19.00 skolā – tradīciju 

zālē Ābeļu pagasta amatierteātra izrāde 
„Trīs ar pus atraitnes” 

Kalna pagasts
11.10. plkst. 18.00 kultūras namā 

Jēkabpils novada amatierkolektīvu atpū-
tas vakars „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”

Leimaņu pagasts
18.10. plkst. 11.00 tautas namā 

tikšanās ar portāla ciltskoki.lv veidotāju 
Egilu Tursu

25.10. plkst. 19.00 tautas namā te-
matisks pasākums – koncerts „Ar ģitāru 
par dzīvi”. Pēc koncerta – balle

Rubenes pagasts
18.10. plkst. 19.00 kultūras namā 

novada stipro ģimeņu pasākums „Dzī-
ves gadu gredzenus izdzīvojot”

24.10. plkst. 14.00 kultūras namā 
„Zaptes balle” (viss ar un par šo saldu-
mu)

Zasas pagasts
10.10. plkst. 20.00 kultūras namā 

JDK „Solis” 5 gadu jubilejas koncerts 
„Labi būt kopā”. Pēc koncerta „Zelta Informāciju apkopoja Inta Tomāne

rudens” groziņballe kopā ar Viesturu un 
Jāni

25.10. plkst. 15.00 kultūras namā 
Dzejas izrāde „Man ir zirgs, kurš naktī 
dzied” un Vigitas Pumpures izrāde „To-
biass ir miris, lai dzīvo Tobiass”. Reži-
sors: I. Baltmanis

autoserviss aicina darbā autoatslēdznieku. mob. tālrunis 29245561.

Darba aizsardzības 
speciālists

PRASĪBAS:
- augstākā izglītība darba aizsardzī-

bas jautājumos;
- pieredze dokumentu sagatavoša-

nā un noformēšanā atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām;

- iemaņas darbā ar datoru;
- vēlama B kategorijas autovadītāja 

apliecība.
Darba vieta Zasā, Zasas pagastā, 

Jēkabpils novadā, darba pienākumi jā-
veic visā Jēkabpils novada administratī-
vajā teritorijā no 01.01.2015.

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, 
CV līdz 2014. gada 24. oktobrim sūtīt 
Rīgas iela 150A, Jēkabpilī, vai elektro-
niski uz e-pasts: novads@jekabpilsno-
vads.lv

elektriķis
PRASĪBAS:
- profesionālā vidējā izglītība vai 

1. līmeņa profesionālā augstākā izglī-

tība elektriķa specialitātē; 
- darba pieredze piedāvātajā vai lī-

dzīgā amatā ar 0.4–20kV EPL;
- vēlama B kategorijas autovadītāja 

apliecība.
Darba vieta Zasā, Zasas pagastā, 

Jēkabpils novadā, darba pienākumi jā-
veic visā Jēkabpils novada administratī-
vajā teritorijā no 01.01.2015.

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, 
CV līdz 2014. gada 24. oktobrim sūtīt 
Rīgas iela 150A, Jēkabpilī, vai elektro-
niski uz e-pasts: novads@jekabpilsno-
vads.lv

Valsts zemes dienests izsludina 
konkursu uz Zemgales reģionālās no-
daļas Jēkabpils biroja būvju kadastrā-
lās uzmērīšanas speciālista amatu 
(uz nenoteiktu laiku). 

Plašāka informācija VZD mājas 
lapā www.vzd.gov.lv sadaļā „Par mums/
vakances”. Pretendentu pieteikšanās 
līdz 20. oktobrim, sūtot CV un pieteiku-
ma vēstuli uz konkurss@vzd.gov.lv.

Piedāvā darbu

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2014. gada augustā, septembrī

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads


