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Turpinājums 2. lpp.

Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks...

Tuvojas jaunais mā-
cību gads un Jēkabpils 
novada skolas ir tam sag-
tavojušās un gaida savus 
skolēnus. Par to pārliecinājās 
skolu apsekošanas komisija 
19. augustā, apmeklējot visas 
novada skolas. Komisija pa-
stiprinātu uzmanību vērsa uz 
darba drošības jautājumiem, 
konstatējot, ka tie tiek ievēroti. 

Kādas pārmaiņas skārušas izglītību 
pagājušā mācību gada laikā? Kas jauns 
gaidāms šogad?

21. augustā izglītības pārvalžu darbi-
nieki un  izglītības iestāžu vadītāji tika ai-
cināti uz gadskārtējo izglītības darbinieku 
konferenci Rīgā. Šīs konferences galvenā 
doma bija, ka neatkarīgi no mūsu gribas, 
mēs esam visas pasaules izglītības satāv-
daļa un mums ir jāseko līdzi daudzajām 
pārmaiņām izglītībā. Pārmaiņas notiek, 
kurā sektorā ātrāk, kurā gausāk, bet no-
tiek. Notikumu un paveiktā ir daudz. Lūk, 
daži no tiem: 

Pagājušā mācību gadā ir izstrādāti 
divi jauni pedagogu darba fi nansēšanas 

modeļi un skolas ir aicinātas 
pieteikties uz šo modeļu ap-
robāciju, lai ar 2015. gada 
1. septembri jau varētu 

ieviest jaunu pedagogu 
darba apmaksas sistē-

mu. Ar šo mācību gadu 
pedagogu darba samaksa 

par vienu likmi, tas ir 21 stundu, 
ir noteikta  EUR 420 (bija EUR 
398,40).

Ir pieņemti Ministru kabineta 
noteikumi, kas turpmāk noteiks 

pedagogu profesionālās darbī-
bas novērtēšanas kārtību. Jau ar šo 

mācību gadu visi pedagogi, kuri ir iegu-
vuši 3. pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes pakāpi par vienu likmi saņems 
piemaksu EUR 31,87, par 4. kvalitātes 
pakāpi – EUR 79,68, bet par 5. kvalitātes 
pakāpi – EUR 99,60. Mūsu novadā tie pa-
matā ir 3. kvalitātes pakāpes pedagogi, jo 
4. kvalitātes pakāpe ir tikai 1 pedagogam, 
bet 5. pakāpe nav nevienam. 

Vēl izmaiņas gaidāmas arī noteiku-
mos par pedagogiem nepieciešamo izglī-
tību un profesionālo kvalifi kāciju.

Šis mācību gada sākums raksturīgs 
ar to, ka pedagogi savas algas zinās jau ar 
1. septembri, kas iepriekš katru gadu bija 
ļoti sāpīgs jautājums, jo skolotāji strādāja, 
precīzi nezinot savu darba algu. Šogad Iz-

Beigti būvdarbi jaunajā Rubeņu kapličā
25. augustā Jēkabpils novadā darba 

komisija iepazinās ar jaunuzcelto Rubeņu 
kapsētas kapliču. Trīs svarīgāko māju an-
samblim – baznīcai, skolai un pagastmā-
jai – nu pievienojusies ceturtā.

Kapliču projektējis mūsu pašu no-
vadnieks, individuālais komersants – arhi-
tekts Ainārs Cikanovičs. Lai būve veiksmī-
gi iekļautos Rubeņu ciema ēku ansamblī, 
vērā ņemtas apvidus īpašības – pelēkie 
jumti un laukakmeņu sienas. Būvdarbus 
veica SIA „J-Būve”, būvuzraugs – Anita 
Vanaga. Cilvēkiem interese esot bijusi 
liela, braukušas pat ekskursantu grupas 
skatīties, kas tad nu Rubeņos top. Šāda 
būve ciemam un apkārtējām teritorijām 
bijusi nepieciešama jau sen.

Kapliča būvēta par Rubenes pagasta 

Mācību gadu uzsākot… glītības un zinātnes ministrija ir panākusi, 
ka pedagogu algām nepieciešamo mērķ-
dotāciju pašvaldības uzzinās jau augustā.

Šis arī ir pirmais gads, kad valsts 
mācību grāmatu iegādei uz 1 skolēnu ir 
piešķīrusi EUR 18,90, valsts apmaksātas 
pusdienas saņems ne tikai 1. un 2. klases 
skolēni, bet  arī 3. klases skolēni.

Personība, individualizēta pieeja, 
humānā pedagoģija ir un paliks priori-
tāte turpmākajiem gadiem, to nosaka 
arī Izglītības attīstības pamatnostādnes 
2014. – 2020. gadam. Jaunums skolē-
niem šajā mācību gadā ir tāds, ka no 1. 
klases skolēni sāks mācīties svešvalodu, 
mūsu novada skolās tā būs angļu valoda. 
Ņemot vērā mūsdienu ekonomikas  vaja-
dzības, pastiprināta vērība tiks pievērsta 
dabas zinību cikla mācību priekšmetiem, 
skolēnu zināšanas šajos mācību priekš-
metos tiks pastiprināti diagnosticētas. Vēl 
arvien diskutējams ir jautājums – kādam 
būt fi zikas un ķīmijas eksāmenam 9. kla-
sē? Turpmāk jārisina jautājums, lai vairāk 
skolēnu pēc 9. klases beigšanas izvēlē-
tos mācīties profesionālajās skolās.

Secinājums ir viens – darba būs pil-
nas rokas kā skolotājiem, tā skolēniem, un 
tam visam līdzi dzīvos arī vecāki. Tāpēc, 
uzsākot jauno mācību gadu, visiem vēlam 
izturību, radošu garu un daudz veiksmes! 

Elga Ūbele,
Jēkabpils novada Izglītības un 

kultūras pārvaldes vadītāja

jaunā rubeņu kapsētas kapliča.

No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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Saistošie noteikumi Nr. 12/2014 
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 142 (protokols Nr. 8).

Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  un  sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un
ceturto daļu, 10. panta trešo daļu, 33. pantu un 36. panta otro daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem  Nr. 857
 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē”, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanas 27., 29., 30., 31. un 31.1. punktiem

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie  noteikumi   nosaka   sociālās  palīdzības  pabalstu   (turp-

māk  tekstā –  pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un 
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Jēkabpils novada sociālās palīdzī-
bas sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un mazno-
drošinātām personām, (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības 
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

1.3. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pieprasītāja per-
sonas un tās ģimenes locekļu materiālo resursu izvērtēšanas.

1.4. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzī-
vesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.  

2. Pabalstu veidi
2.1. Jēkabpils novada  pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabal-

stu veidi:
2.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
2.1.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
2.1.3. dzīvokļa pabalsts;
2.1.4. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
2.1.5. pabalsts aprūpei mājās;
2.1.6. vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
2.1.7. pabalsts  bāreņiem.
3. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
3.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tek-

stā – GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir tām ģimenēm (personai), ku-
rām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā un kuru ienākumi ir zemāki par Ministru ka-
bineta noteikto GMI līmeni, un kuras līdzdarbojas savas sociālās situā-
cijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus.

3.2. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir, aprēķina un izmaksā atbil-
stoši Ministru kabineta noteikumiem.

3.3. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai 
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās 
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

4. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
4.1. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami 

apstākļi) piešķir līdz 284,57 euro vienai personai (ģimenei), neizvērtējot 
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo 
apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepie-
nākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai.

4.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mē-
neša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

5. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
5.1. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek piešķirts Jēkabpils novada administra-

tīvajā teritorijā deklarētai un faktiski dzīvojošai ģimenei (personai), ja tā 
atbilst vienam no zemāk norādītajiem kritērijiem:

pārvaldes līdzekļiem. Būves celtniecība 
izmaksāja LVL 65’889,17 (ar PVN) (EUR 
93751,84).

Rubenes pagastā notikumu atzīmēt 
bija ieradušies arī pārstāvji no kaimiņos 
esošā Aknīstes novada, izsakot pateicību 
par kapličas uzbūvēšanu, jo šajā pusē 
esot apglabāti daudzi cilvēki ar saknēm 
arī no Aknīstes puses.

Kapliču atlicis vien vēl iesvētīt, un jā-
sagaida zvans, kas ceļo no Austrijas.

Informāciju sagatavoja 
K. Sēlis, autora foto

Vērtēšanas komisija pēta objektu. Domes priekšsēdētājs E. Meņķis 
iepazīstas ar jauno zibens novedēju.

5.1.1 personai (ģimenei) ir piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
5.1.2 personai (ģimenei) ir piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) 

statuss;
5.1.3 vientuļš pensionārs;
5.1.4 persona, kurai ir noteikta invaliditāte.
5.2 Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir EUR 71,14 apmērā kurināmā iegā-

dei vai īres un komunālo maksājumu segšanai vienu reizi kalendāra 
gada laikā, kad personai (ģimenei ) ir noteikta atbilstība šo saistošo 
noteikumu 5.1. punktam.

6. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai
6.1. Tiesības saņemt pabalstu bērna izglītības procesa nodrošināšanai ir 

trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras deklarējušas 
savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un 
kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (iz-
ņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

6.2. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojo-
šu izdevumu segšanai:

6.2.1 transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamat-
skolā. Pabalsts tiek izmaksāts no attiecīgās pārvaldes, kurā pieņemts 
lēmums par nepieciešamību ievietot bērnu mācību iestādē, budžeta, 
pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem 
(autobusu biļetēm);

6.2.2 mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 
50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksāju-
mu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

6.3. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), 
vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni), tiek atbrīvoti no maksas 
par bērnu uzturēšanos Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu un at-
tīstības centros.

7. Pabalsts aprūpei mājās
7.1. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts pēc ģimenes ārsta un sociālā 

dienesta speciālista atzinuma par aprūpes nepieciešamību – vientuļām 
pensijas vecuma personām vai pieaugušajai personai ar invaliditāti, 
kuriem nav likumīgu apgādnieku, un kuru aprūpi mājās nevar nodro-
šināt sociālā dienesta aprūpētājs. Ja šajā punktā minētām personām ir 
noslēgts uztura līgums, pabalstu piešķir tikai tādā gadījumā, ja uztura 
līgumā nav atrunāts uztura devēja pienākums nodrošināt aprūpi mājās 
uztura ņēmējam.

7.2. Pabalsta summa sastāda EUR 14,23  mēnesī, bet atsevišķos gadīju-
mos, izvērtējot situāciju, pabalsta summa var tikt palielināt līdz EUR 
35,57 mēnesī.  

8. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai
8.1. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (piem., doku-

mentu noformēšanai) līdz EUR 28,46 apmērā tiek piešķirts trūcīgām, 
maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju risināšanai.

9. Pabalsts bāreņiem
9.1. Pabalstu bāreņiem piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Pabalsta veidi un apmēri:
9.2.1. pabalsts pastāvīgās  dzīves  uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi divu  

sociālā  nodrošinājuma  pabalstu apmērā;
9.2.2. pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pēc piestādītā rē-

ķina vai īres līguma, nepārsniedzot 21,34 euro mēnesī, tiek izmaksāts  
katru mēnesi  pilngadību sasniegušajam bārenim, līdz pašvaldība no-
drošina viņu ar dzīvojamo platību;

9.2.3. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izmaksā 
vienu reizi ne mazāk par EUR 249,00 apmērā,   vai  par  šo  summu  
izsniedz  sadzīves  priekšmetus  un   mīksto inventāru;

9.2.4. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā izmaksā  katru  mēnesi,  ja  bērns nepārtraukti  turpina  mācības  
vispārējās  vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai 
koledžā.
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Saistošie noteikumi Nr. 12/2014 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 142 (protokols Nr. 8).

Paskaidrojuma raksts
Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz li-
kuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 
35. panta ceturto daļu.
Saistošie noteikumi aizstāj  Jēkabpils novada paš-
valdības Saistošos noteikumus Nr. 11 (apstiprināti 
ar Jēkabpils novada domes sēdēs 2009. gada 17. 
septembra lēmumu) „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteiku-
mu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavoša-
nas noteikumi” 140. punktu sagatavojams jaunu 
noteikumu projekts, ja grozījumu apjoms pārsniedz 
pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi reglamentē sociālās  palīdzī-
bas  pabalstu   (turpmāk  tekstā –  pabalsts) veidus 
un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas sa-
ņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Atsevišķiem pabalstu veidiem ir paplašināts vai sa-
mazināts saņēmēju loks.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budže-
tu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no 
pašvaldības budžeta. 2014. gadā pabalstus maksā 
budžetā plānotajā apmērā.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūci-
ju funkcijas netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Ļaudis 
un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājas-
lapā internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

E. Meņķis, domes priekšsēdētājs

10.  Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
10.1. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāie-

sniedz Jēkabpils novada  sociālajā dienestā iesniegums, kurā norāda  
vēlamo sociālās palīdzības  pabalsta veidu, kā arī jāuzrāda persona uz-
rāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas ar invaliditāti vai 
pensionāra apliecību, ja šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.

10.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto 
iztikas līdzekļu deklarāciju.

10.3. Izvērtējot ģimenes (personas) materiālos resursus, par īpašumu šo no-
teikumu izpratnē netiek uzskatīts:

10.3.1. viens  transportlīdzeklis, kura vecums pārsniedz piecus gadus;
10.3.2. zemes platība: personai – līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs, bet ne vairāk 

kā 15 ha zemes, tai skaitā mežs, vienai ģimenei.
10.4. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
10.4.1. ienākumi no algota darba un pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas), 

valsts sociālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, uzturlī-
dzekļi, studējošo kredīts, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 5. pantā minētos ienākumus, – par  pēdējiem trim 
mēnešiem;

10.4.2. ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, ne-
kustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas 
nomas un atsavināšanas par pēdējiem 12 mēnešiem;

10.4.3. saņemtie dāvinājumi, mantojumi, dividendes un laimesti – par pēdējiem 
12 mēnešiem;

10.4.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais at-
balsts ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem;

10.4.5. citi ienākumi – par pēdējiem 12 mēnešiem.
10.5. Pabalsta pieprasītājam sociālā dienesta darbiniece iekārto klienta lietu, 

kuru uzglabā piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.
10.6. Sociālā dienesta vadītājs vienu reizi ceturksnī informē Jēkabpils novada 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju par pieņemtajiem lē-
mumiem sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanā.

10.7. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu pieņem sociālā dienesta vadītājs, saskaņojot to ar 
attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sagatavo un 
iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvo-
tājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.

10.8. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.
10.9. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā.
10.10. Piešķirto pabalstu izmaksā tā pagasta pārvalde, kuras teritorijā ir dekla-

rēts pabalsta saņēmējs.
11. Noslēguma jautājumi
11.1 Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā  kārtībā.
11.2. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Jēkabpils no-

vada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 11 (apstiprināti Jēkabpils no-
vada domes sēdē 2009. gada 17. septembrī (protokols Nr. 6,28§) „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”,

E. Meņķis, domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 13/2014 
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 143 (protokols Nr. 8).

Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu trešo daļu.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu pabalstu personām 
un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli.

1.2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, iz-
sniegšanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtību.

1.3. Tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu ir personām (ģimenēm), ku-
ras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

2. Materiālās palīdzības pabalstu veidi
2.1. Jēkabpils novadā tiek noteikti sekojoši materiālās palīdzības pabalsti:
2.1.1. pabalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu;

2.1.2. pabalsts brīvpusdienām;
2.1.3. svētku pabalsts;
2.1.4. apbedīšanas pabalsts;
2.1.5. pabalsts  vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasē;

2.1.6. pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem;
2.1.7. pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalīb-

niekiem;
2.1.8. pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas.
3. Pabalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu
3.1. Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 71,14 apmērā piešķir, 

pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas aplie-
cību:

3.1.1 100% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un abiem vecākiem ir deklarēta 
pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;

3.1.2 50% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un vienam no vecākiem deklarēta 
pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

3.2. Sociālā dienesta darbinieks, izvērtējot situāciju vai vienojoties ar vecākiem, 
piemēro pabalsta apmaksu preču veidā (dāvanu karte).

4. Pabalsts brīvpusdienām
4.1. Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts: 
4.1.1. bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādēs;
4.1.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
4.1.3. bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu 

garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai,
4.1.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).
4.2. Pabalsts brīvpusdienām līdz EUR 28.46 apmērā tiek izmaksāts katru mēnesi 

mācību gada laikā, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot naudu uz-
ņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdināšanu.

5. Svētku pabalsts
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5.1. Svētku pabalstu EUR 142,29 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības 
teritorijā dzīvojošām pensijas personām, sasniedzot 100 gadu vecumu.

6. Apbedīšanas pabalsts

6.1. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts EUR 213,43 apmērā paredzēts apbedī-
šanas izdevumu segšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā dek-
larēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirusī persona nesaņēma pensiju vai 
sociālā nodrošinājuma pabalstu.

6.2. Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā no miršanas 
izziņas izsniegšanas brīža trūcīgai personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka 
apbedīšanu.

7. Pabalsts  vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasē
7.1. Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša 

bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada 
pašvaldības mācību iestādē.

7.2. Materiālās palīdzības pabalstu EUR 28,46 apmērā vienam bērnam izmaksā 
vienam no bērna vecākiem.

8. Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem
8.1. Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 71,14 apmērā tiek izmak-

sāts vienu reizi kalendārā gadā.
9. Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem
9.1. Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalīb-

niekiem EUR 28,46 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.
10. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas 
vietas
10.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 28,46  apmērā ir personām, ku-

ras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras 
līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils no-
vada administratīvajā teritorijā.

10.2. Pabalsts personai tiek izmaksāts viena mēneša laikā no atbrīvošanas die-
nas, pamatojoties uz izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

11. Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība
11.1. Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais pārstāvis ie-

sniedz Jēkabpils novada sociālajā dienestā iesniegumu par materiālās pa-
līdzības piešķiršanu, un iesniegumam pievieno dokumenta kopiju (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina personas tiesības saņemt materiālās palīdzības pa-
balstu (apliecība, izziņa u.c.), ja šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.

11.2. Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
11.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalsta piešķiršanu šajos noteikumos 

noteiktajos gadījumos vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Jēkabpils 
novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs, saskaņojot to ar attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sagatavo un iesniedz izska-
tīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā 
pagasta pārvaldē.

11.4. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē.
11.5. Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā.

„Vedējs 2014”– Gunta Dimitrijeva

Konkursa laureāti kopā ar eseju iesniedzējiem.

12. augustā Ancenē, Asares pamat-
skolā, notika konkursa „Vedējs 2014” 
noslēguma pasākums. Šogad tam bija 
pieteikti sešpadsmit pretendenti, bet gal-
veno titulu ieguva Jēkabpils novada pro-
jektu speciāliste Gunta Dimitrijeva.

Gunta tiek uzteikta par projektu ideju 
ģenerēšanu un realizēšanu – sākot ar ino-
vatīvu tehnoloģiju ieviešanu pašvaldības 
darbinieku kapacitātes paaugstināšanai, 
turpinot ar starptautiskiem projektiem 
mūžizglītībā, mūzikā un tūrismā, beidzot 
ar sarežģītiem infrastruktūras projektiem. 
Lepojamies ar to, ka mūsu novadā strādā 
tik daudzpusīgs un mērķtiecīgs cilvēks!

Konkursam „Vedējs 2014” šogad 
bija pieteikti: Aivis Kokins, Astra Liopa, 
Dagnija Zobena, Daiga Ģeidāne, Daina 
Kalve, Daina Mažeika, Daina Timofejeva, 
Gatis Timofejevs, Gunta Dimitrijeva, Ine-
se Grauze, Inese Vilcāne, Irēna Butkus, 
Ivars Kalniņš, Līga Griškena, Olga Voitiš-
ka, Ruta Jakovļeva.

K. Sēļa foto

Plašāk par šā gada konkursu lasi 
laikraksta „Brīvā Daugava”
14. augusta izdevumā

11.6. Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā pagasta pārvalde, kuras administratī-
vajā teritorijā ir deklarēta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta.

12. Noslēguma jautājumi
12.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā no-

teiktajā  kārtībā.
12.2. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Jēkabpils novada 

pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 12 (apstiprināti Jēkabpils novada do-
mes sēdē 2009. gada 17. septembrī (protokols Nr. 6,29§) „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2014 
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 143 (protokols Nr. 8).

Paskaidrojuma raksts
Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 
43. pantu trešo daļu.Saistošie noteikumi aizstāj  Jēkabpils 
novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 12 (apstip-
rināti ar Jēkabpils novada domes sēdēs 2009. gada 17. 
septembra lēmumu) „Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Jēkabpils novadā”, konkretizējot personas, kurām ir tiesības 
saņemt materiālās palīdzības pabalstus bez personu mate-
riālā stāvokļa izvērtēšanas.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu materiālās 
palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, izsniegšanas kārtību, 
kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kār-
tību.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo mate-
riālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budže-
ta. 2014. gadā pabalstus maksā budžetā plānotajā apmērā.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkci-
jas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts laik-
rakstā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas netika veiktas.
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Dižkoki
Jūlija mēneša Jēkabpils 

novada avīzē bija publikācija 
par Diženajiem kokiem. Tā 
ierosināja mani izteikt arī sa-
vas domas.

Mūsu senči – sēļi, jau 
sensenos laikos ievērojuši at-
šķirības starp vienādos augša-
nas apstākļos augošajiem ko-
kiem. Daži no pārējiem atšķīrušies 
resnumā, garumā, vainaga zaru sa-
kārtojumā un vainaga kuplumā. Tolaik 
šos kokus saukuši gan par varenajiem, 
gan par izcilajiem, gan par skaistajiem 
kokiem un arī par dižkokiem. Terminu 
„dižkoks” zinātniskajā un populārzināt-
niskajā literatūrā ieviesa mežkopis – pir-
mais dižkoku pētnieks Latvijā Staņislavs 
Saliņš XX gs. sešdesmitajos gados. Viņš 
rakstīja – dižkoki bagātina botānikas, 
dendroloģijas un dendro-hronoloģiskās 
atziņas, palīdz noskaidrot dažādu koku 
sugu maksimālo mūža ilgumu, pieaugu-
ma norisi lielā vecumā, sēklu ražotspēju 
un kvalitāti, koku dzīvotspēju un izturību 
dažādos augšanas apstākļos, dižkoki ir 
nepieciešami tālākajā pavairošanā, tie ir 
neatsverams elements skaistuma ainavā.

Katrs gadsimts nāk ar kaut ko jau-
nu, jaunām vēsmām. Varbūt arī biedrībai 
„Ūdenszīmes” savi atrastie, izvērtētie 
koki jāsauc citā vārdā, lai tie atšķirtos 
no atrastajiem iepriekšējo gadsimtu diž-
kokiem, jo šos kokus taču sameklēs un 
aprakstīs 21. gs. ļaudis.

Katram pagastam, katram novadam 
var būt izraudzīti savi dižkoki. Lieli, veci 
koki ap lauku mājām ir mūsu novada ai-
navas skaistuma papildinātājs. Dižkoki 
līdzās viensētu mājvietām ir būtiska lat-
viskās ainavas sastāvdaļa. Vecie, lielie 
koki un dižkoki sargā dzimtas piemiņu, 
sargā sākotni arī tad, kad dzimtas jaunā 
paaudze aizgājusi uz pilsētu. Vecie koki 
nevar atsāt savu vietu, jo tad zustu latvis-
kā ainava. Dižkoki ir dzīvības vissenākie 
liecinieki, kas atceras gadsimtus un raks-

ta atmiņas savos gadskārtu gredzenos. 
Cilvēks var gan koku saprast, gan viņam 
kaitēt. Koks vienalga, kamēr vien spēj, 
dod cilvēkam labumu, mīlestību, skaistu-
ma izjūtas. Dižkoki rotā arī visus novada 
tīrumu, pļavu un ganību laukus. Dižkoki 
ir mūsu novada dārgums. Izbrīnu radīja 
tas, ka neviens no šiem kokiem nebija 
pieminēts „Dārgumu” grāmatai izvirzī-
to vērtību sarakstā... Mēs taču ar šiem 
kokiem lepojamies. Tie ir mūsu novada 
lielākā vērtība, kas spējuši augt un sevi 
saglabāt gadu simteņus. Žēl, ka pēdējā 
laikā tik daudz dižkoku iet bojā. Pieminē-
šu tikai vienu pagastu, kurā dažu gadu 
laikā bojā aizgāja pieci dižkoki. 2008. 
gadā Zasas pagastā 1,5 km attālumā no 
Zasas centra, vecā ceļa Zasa–Ilūlste ceļa 
malā elektriķi, bez pagasta pārvaldes zi-
ņas, nozāģēja 267 gadus augušu priedi – 
dižkoku. Līdz šim priede nevienam nebija 

Jūlija mēneša Jēkabpils 

sensenos laikos ievērojuši at-
šķirības starp vienādos augša-
nas apstākļos augošajiem ko-
kiem. Daži no pārējiem atšķīrušies 
resnumā, garumā, vainaga zaru sa-

traucējusi, arī elektriķiem nē.
2010. gada 17. augusta viesuļvētra 

Zasas pagasta Liepās ar saknēm izrāva 
divus dižkokus – liepu (3,31 m) un tūju 
(1,93 m).  2014. gada pavasarī pie Zasas 
pagasta Strēlnieku mājām nocirsti divi 
dižkoki – liepa ar īpatnēju stumbru (3,11 
m) un savdabīgu zaru sakārtojumu vai-
nagā un egle, kuras apkārtmērs bija virs 
trīs metriem. Eglei vidus bija satrunējis, 
bet liepa vēl varēja augt 100 gadus un 
vēstīt nākošajām paaudzēm, ka te dzī-
vojusi Strēlnieku dzimta. Šie koki auga 
uz privātīpašnieka zemes. Mēs paši iznī-
cinam savas ainavas skaistumu. Iesaku 
biedrības „Ūdenszīmes” biedriem vis-
pirms aizsargāt esošos dižkokus no iz-
nīcināšanas. Vajadzētu publicēt kritērijus 
pēc kādiem jūs izraudzīsities dižkokus. 
Varbūt arī mēs, vietējie iedzīvotāji varē-
sim jums palīdzēt.

Lai, jums, jaunie dabas draugi izdo-
das savas ieceres īstenot dzīvē.

B. Kalniņa, 
Meža muzeja Liepas fondu glabātāja

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītājas 
Ievas jātnieces komentārs:

„Projektu īsteno Augšzemes lauku 
NVO apvienība – un tā aptver 18 biedrī-
bas no 3 novadiem, 14 no tām pārstāv 
Jēkabpils novadu. Projekta ietvaros mēs 
tieši to arī gribam – apzināt esošos diž-
kokus, nevis izdomāt kādus jaunus. Diž-
kokiem ir Dabas aizsardzības pārvaldes 
noteikti standarti, pēc kuriem koki tiek 
apzināti, un visu informāciju projekta bei-
gās mēs arī nodosim DAP. Pie kokiem 
izvietosim informāciju – jā, lai cilvēki zina, 
ka tas ir dižkoks, sargājams un glabā-
jams, un jebkuram zemes īpašniekam 
tas uzliek saistības... Plašākiem aizsar-
dzības projektiem mums pagaidām nav 
resursu, bet tas nenozīmē, ka nebūs arī 
nākotnē, par to ļoti domājam. Liels pal-
dies Benitas kundzei par interesi, labprāt 
pieņemsim informāciju no iedzīvotājiem, 
tas taču ir lieliski!” 

Nozīmīgi darbi piegādātās elektro-
enerģijas kvalitātes paaugstināšanai 
tiks veikti Jēkabpils novada Dunavas, 
Dignājas, Zasas, Ābeļu un Rubenes pa-
gastā, kur AS „Sadales tīkls” plāno veikt 
10 elektroapgādes tīkla attīstības projek-
tus, investīcijās ieguldot vairāk nekā 766 
tūkst. euro.

Projektu ietvaros Dunavas, Dignājas, 
Zasas, Ābeļu un Rubenes pagastā tiks 

AS „Sadales tīkls” turpina uzlabot elektroapgādes 
kvalitāti un drošumu Jēkabpils novadā

izbūvētas zemsprieguma kabeļu līnijas 
24,9 km garumā un 20kV gaisvadu elek-
trolīnijas 1,9 km, kā arī izbūvētas septiņas 
jaunas transformatora apakšstacijas. Du-
navas pagastā AS „Sadales tīkls” veiks 
vidējā sprieguma kabeļu līniju izbūvi 5,3 
km garumā un Dignājas pagastā zem-
sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi 
kabeļu līnijās 1,7 km garumā, paaugsti-
not elektroapgādes drošumu 400 nova-

da iedzīvotājiem.
Lai sniegtu informāciju par šā gada 

lielākajiem AS „Sadales tīkls” investīciju 
projektiem, uzņēmuma mājas lapā www.
sadalestikls.lv ir publicēta karte, kura attē-
lo informāciju par lielākajiem elektrotīkla 
attīstības projektiem 2014. gadā. 

Tatjana Smirnova, 
AS „Sadales tīkls” komunikācijas 

speciāliste
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INforMācIjA lAuKSAIMNIEKIEM 
uN uZŅĒMĒjIEM

Ja labības novākšanas vai sēņošanas 
laikā pamanāt beigtu mežacūku, kā arī 
neskaidrību gadījumiem, PVD Rīgā ir iz-
veidots ,,karstais telefons’’ 20260400. 

Kompensācijas dzīvnieku 
īpašniekiem, kas nespēj 
īstenot bioloģiskās 
drošības pasākumus 
novietnēs vai kuriem 
ierobežojumu dēļ ir 
radušies tirdzniecības 
traucējumi

Kompensācija par katru nokauto dzīv-
nieku tiek izmaksāta šādā apmērā:

Nr. Dzīvnieku 
kategorija

Kompensā-
cijas 

apmērs, euro

1. Sivēnmāte, kuilis 170,00

2. Nobarojama cūka un 
vaislas jauncūka

120,00

3. Piena sivēns 35,00
 
Kompensācijas pienākas tikai par Lauk-
saimniecības datu centrā reģistrētiem 
dzīvniekiem (ir iesniegts cūku kustības 
kopsavilkums).

Zaļināšanas prasības
No 2015. gada tiks ieviests jauns 

maksājums par klimatam un videi labvē-
līgu lauksaimniecības praksi jeb zaļinā-
šanas maksājums, kas būs cieši sasais-
tīts ar vienoto platību maksājumu. Būs 
jānodrošina kultūraugu dažādošana, jā-
izveido un jāuztur ekoloģiski nozīmīgas 
platības (papuves, lauka malas, tauriņ-
zieži utt.) un jāsaglabā  ilggadīgos zālā-
jus (agrāk – pļavas un ganības). Zaļinā-
šanas maksājumu automātiski saņems 
sertificētās bioloģiskās saimniecības. 

Saimniecībā 
2015. gadā 
aramzemes 
platība būs:

Vai saimniecībā 2015. gadā 
būs jāievēro kultūraugu 

dažādošana?

Vai saimniecībā 2015. 
gadā būs jāievēro ENP 
(ekoloģiski nozīmīgās 

platības)?
mazāk par 10 ha nē nē

10,00 – 15,00 ha jā – vismaz 2 kultūraugi.
(galvenais kultūraugs ne vairāk 
kā 75% no aramzemes platības)

nē

15,01 – 30,00 ha jā – vismaz 2 kultūraugi.
(galvenais kultūraugs ne vairāk 
kā 75% no aramzemes platības)

Jā
5% no aramzemes jābūt ENP

vairāk par 30 ha jā – vismaz 3 kultūraugi.
(galvenais kultūraugs ne 
vairāk kā 75% un divi galvenie 
kopā ne vairāk kā 95% no 
aramzemes platības)

Jā
5% no aramzemes jābūt ENP

Par Āfrikas cūku mēri
13. augustā Jēkabpils novads tika 

iekļauts Āfrikas cūku mēra apdraudējuma 
zonā. Līdz oktobra 
beigām  visās cūku 
novietnēs ir jāveic bio-
drošības pasākumi. 
Ja noteiktās prasības 
nevar izpildīt, tad mē-
neša laikā cūkas ir jā-
nokauj. Pirms dzīvnie-
ku nokaušanas dzīv-
nieku īpašnieks informē PVD inspektoru 
pa tel. 65235466 vai dienesta pilnvarotu 
veterinārārstu, kuri cūkas apskatīs.

Dzīvnieku īpašnieki, kuri norādītajā 
kārtībā un termiņā ir nodrošinājuši visu 
novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku 
nokaušanu, paraksta apņemšanos savā 
novietnē gadu cūkas neturēt, kā arī aiz-
pilda iesniegumu zaudējumu saņemšanai 
(kompensācijai), un tie, kas līdz šim nav 
bijuši Lauku atbalsta dienesta klienti, aiz-
pilda arī LAD klienta reģistrācijas veidlapu. 
Parakstīto apņemšanos un kompensāciju 
iesniegumu dzīvnieku īpašnieks nodod 
dienesta inspektoram vai dienesta piln-
varotajam veterinārārstam, kurš piedalījās 
dzīvnieku pirmskaušanas un pēckauša-
nas novērtēšanā.

Biodrošības pasākumi (saīsināti):
1. Novietne ir slēgta un, ja nepiecie-

šams, iežogota, lai novērstu mājdzīvnieku 
kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīv-
niekiem. Tātad – cūkas ir pilnībā nošķirtas 
slēgtā telpā no visiem citiem dzīvniekiem, 
arī vistām un kaķiem. Cūkas nedrīkst turēt 
āra aplokos. Pie cūkām drīkst iet tikai cūku 
īpašnieks vai persona, kas tās kopj. 

2. Novietnē regulāri veic tīrīšanu, de-
ratizāciju, dezinsekciju un dezinfekciju.

3. Kūtsmēslus savāc un uzglabā vie-
tās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē.

4. Pie ieejas novietnes telpās ir novie-
toti dezopaklāji.

5. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsar-
gapģērbu un aizsargapaviem ko lieto tikai 
dzīvnieku turēšanas vietā un tos nedrīkst 
iznest no novietnes teritorijas. Piemājas 
saimniecībās uz cūku kūti iet ar darba 
drēbēm un darba apaviem (kūts drēbēm), 
kuras izmanto tikai cūku apkopšanai. 

6. Cūkas nedrīkst barot ar ēdināša-
nas uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai 
ar barību, kas satur pārstrādātas dzīvnie-
ku olbaltumvielas (iegūtas no cūku kaut-
ķermeņiem).

Visu biodrošības pasākumu ievēroša-
na ir spēkā laikposmā līdz 2017. gada 31. 
decembrim.

Sīkāk var iepazīties MK noteikumos 
Nr. 621, tuvākajā laikā tiks publicēti arī MK 
grozījumi. 

Visa šī sistēma ir ļoti sarežģīta un 
pirmajā brīdī nesaprotama. Turpmāk būs 
jānošķir divi jēdzieni – ilggadīgie zālāji 
(pļavas un ganības, kas nav aramzeme) 
un aramzemē sētie zālāji.

Pļavas un ganības (agrāk 710. kods) 
aramzemē neietilpst.

Septembrī Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā būšot atrodams kalkulators, 
kurā ievadot savas platības, varēsiet ap-
rēķināt, vai esošie lauki atbilst zaļināšanas 
prasībām jeb kaut kas jāmaina. No eko-
loģiski nozīmīgo platību ievērošanas ir 
atbrīvotas Kalna pagasta teritorijā esošās 
platības, jo Kalna pagastā vairāk kā 50% 
ir meži. 

Lai atbilstoši nodrošinātu zaļināša-
nas prasību ievērošanu, saimniecībām, 
kurās aramzemes platība ir 10 un vairāk 
ha, ar 2015. gadu pieteikšanās uz platību 
maksājumiem obligāti būs elektroniskā 
formā. Tāpēc jau laikus lūgums rakstīt 
iesniegumu un pieteikties LAD elektronis-
kās pieteikšanās sistēmai.

Ar zaļināšanas prasībām un sīkā-
kiem skaidrojumiem var iepazīties lau-
ku atbalsta dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv.

Lecināšana
Nedrīkst aizmirst, ka ziņojums par 

dzīvnieku lecināšanu Lauksaimniecības 
datu centrā jāiesniedz 7 dienu laikā kā visi 
notikumi. Īpaši aktuāli tas šobrīd ir aitu ga-
nāmpulku īpašniekiem, jo sākusies lecinā-
šanas sezona. Kā pielaidāt teķi pie aitām, 
lecināšanas sākuma datums ir zināms, tā  
uzreiz var aizpildīt lecināšanas veidlapu 
(papīra formā vai elektroniski).

Pieņemšanas laiks Slatē
Katra mēneša otrajā otrdienā no 

12.00 līdz 13.00 būšu arī Slatē – bibliotē-
kas telpās.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 

26312414
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Tiek plānots izbūvēt jaunu siltumtrasi 
Zasas ciema teritorijā

Attīstības un tautsaimniecības komi-
tejas sēdē ceturtdien, 17. jūlijā viesojās 
SIA „Ecobeta” pārstāvis Artūrs Veiss un 
SIA „EcoGen” galvenais inženieris Alek-
sandrs Soročins, lai prezentētu savu 
iepriekšējo gadu pieredzi un runātu par 
siltumtrases izbūvi. Zasas pagastā, īpa-
šuma „Minkas” teritorijā plānots būvēt 
biogāzes un koģenerācijas staciju, kuru 
caur siltumtrasi iecerēts savienot ar Za-
sas ciemata katlu māju.

2014. gada 15. jūlijā Jēkabpils no-
vada pašvaldība saņēma SIA „Ecobeta” 
iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt sil-
tumtrases izbūvi ceļa Zasa-Ģērķēni un 
Sila ielas pieguļošajā joslā.

2012. gada 21. jūnijā Jēkabpils no-
vada pašvaldība un SIA „Ecobeta” no-
slēdza Nodomu protokolu par sadarbību 
siltumenerģijas piegādes organizēšanā, 
saskaņā ar kuru SIA „Ecobeta” plāno ne 
vēlāk kā līdz 2015. gada 30. novembrim 
uzbūvēt un nodot ekspluatācijā biogā-
zes koģenerācijas staciju un piegādāt 
Jēkabpils novada pašvaldībai siltum-
enerģiju ar apjomu 2120 MWh (mega-
vatstunda) gadā.

Jānis Subatiņš informēja, ka būv-
atļauja stacijas būvniecībai ir saņemta. 

Vēlamais siltumtrases izvietojums

Zasas pagasta katlu māja Biogāzes koģenerācijas stacija 
„Minskas”, Zasa pag., jēkabpils novads

Arhitektūras plānošanas uzdevuma vēl 
siltumtrases būvniecībai neesot, tādēļ 
arī šis jautājums komitejā tika skatīts. Vēl 
ir jāpārrēķina pašvaldības izmaksas, un 
jāizvērtē, vai pašvaldības funkciju siltu-
ma piegādē nodot citai personai. 

Domes priekšsēdētājs Edvīns Meņ-
ķis uzsvēra, ka galvenais, lai tarifs būtu 
lētāks, un ne dārgāks par pašreiz esošo.

Jēkabpils novada domes Attīstības 
un tautsaimniecības komiteja nolēma 
atļaut SIA „Ecobeta” veikt siltumtrases 
projektēšanu un izbūvi ceļa „Zasa-Ģer-
ķāni” un Sila ielas pieguļošajā joslā, 
pirms būvatļaujas saņemšanas vienojo-
ties par siltumtrases izbūves un uzturē-
šanas kārtību.

Informāciju sagatavoja K. Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldība startē 
pašvaldību sporta spēlēs

9. augustā Jēkabpils 
novada domes deputātu, 
administrācijas un iestāžu 
darbinieku apvienotā ko-
manda devās uz Ādažiem, 
lai pārstāvētu mūsu novadu 
pašvaldību sporta spēlēs, 
kurās kopumā piedalījās 22 
pašvaldību komandas.

Tā kā šajās spēlēs bija 
paredzētas daudz un dažā-
das disciplīnas, tad diena 
solījās būt gara un nogur-
dinoša. Visām komandām 
bija jāpiedalās sekojošās 
disciplīnās – strītbolā, fut-
bolā, pludmales volejbolā, 
virves vilkšanā, svaru bum-
bu celšanā, skriešanā pa 
stadionu, šautriņu mešanā, 
basketbola soda metienos, 
stafetes skrējienā un priekšsēdētāju skrē-
jienā. Taču mūsu novada komanda bija 
gatava visām šīm disciplīnām – sacensību 
vietā, no rīta iestiprinoties ar brokastīm, visi 
dalībnieki metās sportot. Vislabāk mūsu 
komandai veicās strītbola un virves vilk-

šanas disciplīnās, kurās 
tā ieguva 5. vietu. Strītbo-
lā, par tikšanu labāko 3 
komandu starpā, nācās 
atzīt Jelgavas pašvaldī-
bas pārākumu, bet virves 
vilkšanas disciplīnā pietrū-
ka pavisam nedaudz, lai 
kāptu uz goda piedestāla 
– izšķirošajā cīņā ar rezul-
tātu 1:2 nācās piekāpties 
Rēzeknes pilsētas pašval-
dībai. Ne tik veiksmīgi starti 
sanāca futbola un pludma-
les volejbola laukumos, 
kur nācās piekāpties jau 
pirmās kārtas spēlēs, kaut 
gan futbolā bijām ļoti tuvu 
panākumam, tomēr pēc-
spēles sitienu sērijā nācās 
atzīt Olaines pašvaldības 

komandas pārspēku. Skrējienā pa sta-
dionu mūsu novada komanda ierindojās 
augstajā 6. vietā, svarbumbu celšanā – 9. 
vieta, arī basketbola soda metienos (kur 
Jēkabpils novadam bronzas godalgu in-
dividuālajā ieskaitē izcīnīja Artūrs Ķiploks) 

9. vieta, šautriņu mešanā 13. vieta, stafe-
tes skrējienā 16. vieta, bet priekšsēdētāju 
skrējienā Jēkabpils novada priekšsēdētā-
jam Edvīnam Meņķim 9. vieta 22 dalībnie-
ku konkurencē. Tas viss Jēkabpils novada 
pašvaldības komandai 22 pašvaldību kon-
kurencē nodrošināja 8. vietu kopvērtēju-
mā! Pēc sportošanas visas dienas garumā 
visi sacensību dalībnieki baudīja grupas 
„Jūrkant” nelielu koncertu, pēc kura brīvā 
un nepiespiestā gaisotnē ar saviem ko-
lēģiem no visas Latvijas varēja apspriest 
visus dienas notikumus un rezultātus. Un 
tad jau, lai arī piekusuši, tomēr pozitīvu 
emociju pilni un lepni gan par saviem star-
tiem, gan Jēkabpils novadu, mūsu koman-
da devās mājupceļā.

Liels paldies visiem, kuri pieteicās un 
pārstāvēja Jēkabpils novada komandu ša-
jās sporta spēlēs – Ivetai Aišpurei, Daigai 
Ģeidānei, Ievai Dreimanei, Sintijai Stradei, 
Edvīnam Meņķim, Uldim Auzānam, Jurim 
Rubiķim, Kasparam Štolniekam, Andrim 
Savickim un Artūram Ķiplokam.

Aivis Kokins, 
Jēkabpils novada sporta koordinators 

autora foto
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Jēkabpils novads ceļā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu 
modernizāciju „E-utilities” projekta ietvaros

Jēkabpils novada pašvaldība ir viens 
no partneriem Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas 2007. – 
2013. atbalstītā projekta „Information and 
Communication Technologies Solutions 
for Improvement of Quality in Municipal 
Utilities” (Komunālo pakalpojumu kvali-
tātes uzlabošana pašvaldībās pielietojot 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģi-
jas) ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldību 
sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, 
pielietojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas uz programmu attiecināma-
jā teritorijā Latvijā un Lietuvā. Jēkabpils 

novadā Zasas pagastā projekta īstenoša-
nas rezultātā uzlabosies patērētā ūdens/
notekūdeņu uzskaites un aprēķināšanas 
sistēma. 

Projektā ir paredzēts izveidot ūdens 
patēriņa rādītāju reģistrēšanas un pakal-
pojumu norēķinu informatīvo sistēmu, 
iegādājoties un uzstādot digitālos ūdens-
skaitītājus, datoraprīkojumu ar prog-
rammnodrošinājumu. Zasas pagastā tiks 
iegādāts aprīkojums attālinātai ūdens 
skaitītāju nolasīšanai – ūdens patēriņa 
skaitītāji, radio modulis ūdens patēriņa 
skaitītājam, radio signāla uztveršanas an-
tena, planšetdators ar operētājsistēmu, 
datorkomplekts ar programmatūru. Papil-
dus iegādēm plānoti pieredzes apmaiņas 
pasākumi, iedzīvotāju iepazīstināšanas 
ar jaunajām tehnoloģijām pasākumi un 
darbinieku apmācības. Projekta īstenoša-
na ir uzsākta 2014. gada 28. februārī, tā 
īstenošanas laiks 12 mēneši. Pašlaik tiek 
izvērtēti pretendentu iesniegtie piedāvāju-

mi iepirkumā iegādēm, tiek gatavota in-
formācija brošūrai un informācijas lapām. 
28. augustā trīs pārstāvji – G. Dimitrijeva, 
I. Feldmane un J. Putnis dosies studiju 
vizītē uz Kauņas Universitāti, kur iepazī-
sies ar inovatīvām idejām, kā pašvaldībās 
uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti.

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

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

Gunta Dimitrijeva, 
projekta partnera koordinatore 

Projektu 
fi nansiāli 
atbalsta MEŽA 
ATTĪSTĪBAS 
FONDS

Dignājas pamatskolas teritoriju papildina ar 
jauniem stādījumiem

Latvijas Pašvaldību savienības īste-
notajā projektā „Interesantais pašvaldībā 
daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” piedalās 
arī Jēkabpils novada Dignājas pamatsko-
la. Turpinot jau iepriekšējos gados aiz-
sākto tradīciju – padarīt Latviju krāšņāku 
ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas 
vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesvei-
da veicinošas mazās arhitektūras formas, 
radoši un pārdomāti izmantojot koku kā 
būvmateriālu, Meža dienu 2014 ietvaros 
Dignājas pamatskolā plānots papildināt 
esošos stādījumus ar jaunām koku un ko-
šumkrūmu sugām. Projekta Moto: „Kopā 
nākotnes mežam!”.  Projektam ir arī izglī-
tojoša nozīme. Nodrošinot Meža dienu 
2014 pasākumu norisi ne mazāk kā piec-
padsmit Latvijas novados un pilsētās, tiek 
veicināts veselīgs dzīvesveids, sabiedrības 
izglītošana par meža nozari. 

Gita Namiņa no Dignājas pamat-
skolas stāsta: Dignājas pamatskolas 
apkārtni rotā vairāk nekā simt sugu koku 
un košumkrūmu. Cenšamies katru gadu 
iestādīt kaut ko no jauna. Gar ceļu, lai liel-
ceļa putekļi nenokļūtu pagalmā, ir iestādīta 
eglīšu rinda. Šopavasar iestādījām dažādu 

šķirņu ceriņus. Daudzi košumkrūmi un ko-
ciņi ir dāvināti. Ievērojot skolas tradīcijas, 
katru gadu skolas absolventi par piemiņu 
iestāda kādu kociņu. Arī bijušie skolas 
absolventi un darbinieki ir dāvinājuši dažā-
dus dekoratīvos augus. Jau desmit gadus 
mūsu skolas pagalmā aug eksprezidentes 
V. Vīķes-Freibergas stādītā liepa. Raženi 
kuplo pārstādītais Kārļa Ulmaņa ozols. Pie-
daloties LPS projektā „Interesantais paš-
valdībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā”, 
mēs gribam projekta rezultātus veltīt sko-
las 150 gadu jubilejai. Viens no stādīšanas 
pasākumiem notika 22. augusta rītā, kad 
kopā, piedaloties dignājiešiem un diriģen-

tam Intam Teterovskim kopā ar savu koru 
„Balsis” un „Rīta dziesmai” dalībniekiem, 
tika iestādīta skarainā hortenzija. Nāka-
mais pasākums jauno kociņu stādīšanā 
paredzēts 5. septembrī ar skolēnu, viņu 
vecāku, pedagogu un tehnisko darbinieku 
piedalīšanos. Savu kolekciju esam iecerē-
juši papildināt ar tādiem neparastiem ko-
kiem kā zemā goba, parūkkoks, nokarenā 
lapegle, egle, kalnu priede, kadiķis, tūja, 
pīlādzis, ceriņš, citronliāna, grimonis. Pie 
stādījumiem tiks piestiprināta koka plāk-
snīte ar iestrādātu auga nosaukumu.”

Informāciju apkopoja 
G. Dimitrijeva, foto I. Dreimane
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Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” īstenošanā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jēkabpils novada Kalna pagasta 
pārvalde, turpinot darbu pie projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/138/040 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība Jēkabpils novada Kalna pagasta Du-
bultu ciemā”, noslēgusi jaunu būvdarbu 
līgumu.

Jau 2014. gada maijā starp Jēkabpils 
novada Kalna pagasta pārvaldi un SIA 
„Siltumkomforts” tika noslēgts būvdarbu 
līgums par būvdarbu veikšanu projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras at-
tīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta 
Dubultu ciemā”. SIA „Siltumkomforts”, 
veicot būvdarbus, nepildīja savas līgum-
saistības, uzsāka būvniecības procesu, 
neievērojot normatīvo aktu prasības kā 
arī neievēroja būvprojekta nosacījumus. 
Kalna pagasta pārvalde, pamatojoties uz 
līguma nosacījumiem, lauza līgumu.

Līdz ar to ūdenssaimniecības projek-
ta realizēšanai tika veikta jauna iepirku-
ma procedūra. Par iepirkuma uzvarētāju 
iepirkuma komisija atzina SIA „Hektors” 
ar piedāvāto cenu EUR 163 720,99 (bez 
PVN) ar, kuru 2014. gada 6. augustā ir no-
slēgts būvdarbu līgums.

Projekta būvuzraudzību veiks SIA 
„Vide un būve”, bet autoruzraudzību – 
SIA „Belss”.

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir EUR 146 606,45. ERAF līdzfinansē-
jums sastāda 85% no attiecināmajām iz-
maksām nepārsniedzot  EUR 124 615,48. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
209 609,11.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Maruta Cankale,
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 

Zasā pieejams plašs aprīkojuma klāsts 
galdnieka un drēbnieka amatiem

Ar ELFLA LEADER atbalstu, pasā-
kuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” ietvaros biedrība „Sēļu pūrs” Zasā 
noslēgusi projekta „Aprīkojuma iegāde 
galdnieka un drēbnieka pakalpojumu 
nodrošināšanai” īstenošanu.

Projekta mērķi – nodrošināt jaunu 
pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzī-
votājiem, nokomplektējot darba aprīko-
jumu galdnieka un drēbnieka amatiem 
un veicināt jauniešu piesaisti dzimtajam 
novadam, radot tiem pievilcīgus darba 
apstākļus uz vietas profesionālās darbī-
bas uzsākšanai.

Viens no būtiskākajiem iemesliem, 
kāpēc jaunie speciālisti pēc profesijas 
apgūšanas neatgriežas dzimtajā vietā, 

ir tas, ka šiem jauniešiem nav iespējams 
nodrošināt sev iztiku laukos. Lai iegādā-
tos darbam nepieciešamos pamatlīdzek-
ļus, vajadzīgi apjomīgi materiāli ieguldī-
jumi, taču jaunajiem speciālistiem nav 
atbilstošu naudas līdzekļu un pašlaik ir 
riskanti uzņemties kredītsaistības, kas 
ļautu šos pamatlīdzekļus iegādāties. 

Uzsākt darbību laikā, kad vēl ir ne-
pieciešams nostiprināt un attīstīt savas 
amata prasmes, ir patiešām sarežģīti – 
par to liecina arī biedrības nu jau vairāku 
gadu pieredze sadarbībā ar Nodarbinā-
tības Valsts aģentūru, dažādās program-
mās piesaistot jauniešus bezdarbniekus.

Projekts ir „trāpījis desmitniekā”. 
Pašlaik projekta ietvaros iegādātās iekār-
tas lieti noder biedrības vadītajās amat-
niecības apmācībās, kas ilgst 6 mēnešu 

garumā. Arī turpmāk šis galdnieka un 
drēbnieka amatu aprīkojums būs pieej-
ams ikvienam interesentam, kurš vēlas 
mācīties šos amatus vai izmantot jau 
esošās zināšanas, lai pagatavotu sev, 
savai mājai noderīgas un skaistas lietas.

Informāciju sagatavoja 
biedrība „Sēļu pūrs”

Ministriju pārstāvji Leimaņos
Leimaņos 1. augustā noti-

ka informatīvs seminārs novada 
pārvalžu, iestāžu vadītājiem un 
darbiniekiem, kurā ar informāci-
ju dalījās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas, 
kā arī Labklājības ministrijas pār-
stāvji.

Semināra dalībnieki iepazi-
na Jēkabpils novadu, kā arī at-
bildēja uz jautājumiem un stāstī-
ja par jaunā plānošanas perioda 
aktivitātēm. Tika izskatītas tādas 
tēmas, kā: problēmas ar dzīvo- Ministriju pārstāvji leimaņos.

jamo māju un sociālo māju sil-
tināšanu, pašvaldības atbalsta 
iespējas uzņēmējdarbības vei-
cināšanai, ceļu stāvoklis, plūdu 
zonas, ciemu apgaismojums, 
graustu novākšana, ūdenssaim-
niecību projekti mazajās apdzī-
votajās vietās, u.c.

Ar ministriju pārstāvju pre-
zentācijām, tajās piedāvātajām 
iespējām un risinājumiem var 
iepazīties novada mājaslapā: 
www.jekabpilsnovads.lv.

K. Sēlis
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Jēkabpils novada pašvaldība ir sa-
ņēmusi  Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas īpašo atzinību 
par pašvaldības pakalpojumu un lab-
vēlīgas vides nodrošināšanu vienmērīgi 
visā teritorijā. 

Ministrijas Reģionālās politikas de-
partamenta vecākā eksperte Veronika 
Jurča atzīmēja, ka katrā no septiņiem 
pagastiem aktīvi strādā nevalstiskās or-

Jēkabpils novadā uzņem viesus no 
Jelgavas novada un Lietuvas

Starptautiskā Tautas tradīciju festivāla 
„Daugaviņa – Māmulīte” pasākumi  nova-
dā notika nedēļas garumā, aptverot teju  
ikvienu novada pagastu. Rubenes kultūras 
nama vadītāja Inta Tomāne stāsta: „Ar ju-
bilejas pasākumu – festivālu „Mazā ziņģe 
2014” 18. jūlijā iesākām Starptautiskā Tau-
tas tradīciju fetivāla „Daugaviņa – Māmulī-
te” norisi. Vasaras vidū „Ziņģe” svinēja 20 
gadu jubileju, apliecinot savu popularitāti 
kā vienu no sava pagasta un novada at-
pazīstamības zīmoliem. Labais laiks un 
saistošā programma pulcināja lielu skaitu 
apmeklētāju – jauniešus, arī ģimenes ar 
bērniem, seniorus. Tradīcija dzīvo un turpi-
nāsim festivālu pilnveidot ar jaunām idejām 
un inovatīviem priekšnesumiem”. 19. jūlijā 
Kaldabruņas pļavas muzejā pulcējās mūzi-
kas mīļotāji dzejas un mūzikas piedzīvoju-
mā „Zaļās pasaules gaismā”, bet Dignājas 
baznīcā skanēja Zvanu ansambļa  „Accele-
rando” vakara koncerts. 

24. jūlijā Kalna pagastā senioru aktīvās 
atpūtas un veselības dienā notika ne tikai 
sporta spēles, bet arī veselīgu salātu de-
gustēšana. Pasākumu papildināja Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta aktivitāte – tautas mūzikas 
instrumentu demonstrējumi, seno dziesmu 
dziedājumi, kopīga sadziedāšanās, latvie-
šu tautas danči, tautas folklora un mīklu 
minēšana vai vienkārši kopīga vakarēša-
na  kopā ar  Lubānas tautas mūzikas ka-
pelu „Meldiņš”. Pēcpusdienas mērķis bija 
veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā 
arī veicināt sadarbības prasmes kolektīvā, 
saliedēt Jēkabpils novada pagastu iedzīvo-
tājus. Pasākuma dalibniekiem bija iespēja 
piedalīties dažādās sportiskās aktivitatēs. 
Sportiskās disciplīnas bija noorganizētas 
atbilstoši vecumam, iespējām un sirds 

Ekspozīcijas vadītāja Edīte Balode un novada 
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis sveic viesus 

novada muzeja telpās.

Projekta partneri no jelgavas  dāvāja 
rupjmaizes kukuli un vella dziru.

A. jakubovskis vada šautriņu 
mešanas disciplīnu.

Bērni iepazīst izstādi 
„Sēlijas amatnieks un 

zemnieks toreiz un tagad'”.

Ministrija izsaka atzinību Jēkabpils novadam
ganizācijas, kuru darbību atbalsta paš-
valdība.

Šī savstarpējā saikne dod iespēju 
katra pagasta apdzīvotās vietas (ciema, 
viensētas) iedzīvotājiem pulcēties kādā 
no saieta namiem, lai darbotos nevals-
tiskajā sektorā vai izmantotu iespējas 
saņemt pašvaldības pamatpakalpoju-
mus. Līdz ar to cilvēkiem ir iespēja būt 
sociāli aktīviem un integrēties vietējā 

kopienā. Rezultātā Jēkabpils novadā 
veidojas sakopta vide un tiek lietderīgi 
izmantoti un apsaimniekoti pašvaldības 
infrastruktūras objekti. Caur nevalstisko 
organizāciju darbību un saieta namiem 
iedzīvotājiem tiek nodrošināta arī iespēja 
iepazīties ar ES vērtībām, kā arī veicinā-
ta novada starptautiskā atpazīstamība, 
— uzsvēra V. Jurča. 

Aija Valdmane, „Brīvā Daugava”

aicinājumam. Dalībnieku vidū azarts un cīņas spars 
bija milzīgs. Komandas tika apbalvotas ar veselīgām 
un garšīgām balvām. Dalībnieki apmierināti, starojoši 
devās mājās ar ieteikumu rīkot arī turpmāk šādas pēc-
pusdienas.  „Paldies visiem pasākuma dalībniekiem 
par piedalīšanos un nenogurstošo enerģiju, jo dalīb-
nieku skaits sniedzās pāri simtam, sākot ar zīdaiņu ve-
cumu un beidzot ar dalībniekiem sirmām galvām, bija 
arī  atbalstītāji”, stāsta Kalna pagasta kultūras nama 
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vadītāja Sandra Vecumniece.
24. jūlijā Zasas parkā „Jautro un spor-

tisko aktivitāšu dienā” sportoja jaunieši un 
vakarā Zasas kultūras namā viesojās  Man-
guļu ģimene ar netradicionālajiem mūzikas 
instrumentiem. 26. jūlija rītausmu Kalna 
pagasta „Dūjās”  modināja kokļu grupas 
„Dzītari” mūzikas plūdums.  

Savukārt, šīs dienas pēcpusdienā  
Zasā, amatniecības centrā „Rūme”, zem 
skaistajiem, projekta „Seno tradīciju iekļau-
šana mūsdienu dzīvē” ietvaros iegādāta-
jiem saulessargiem, notika radošās darb-
nīcas festivāla „Daugaviņa – māmulīte” 
viesiem. Saulessargi glāba no svelmes un 
deva ēnainu patvērumu ap 60 darbnīcu da-
lībniekiem. 26. jūlija pēcpusdienā projekta 
„Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzī-
vē” ietvaros  Zasā ieradās arī projekta part-
neri no Jelgavas novada un no Luokes pa-
gasta Telšai rajona Lietuvā. Novada muzejā 
kopā tika atklāta foto un amatnieku darbu 
izstāde „Sēlijas amatnieks un zemnieks 
toreiz un tagad”. Izstādē savus darbus de-
monstrēja vairāk kā desmit amatnieku. Mu-
zeja vadītāja Edīte Balode savā stāstījumā 
pieskārās lauku tēmai un darba tikumam 
caur tautas dziesmām  un folkloru. Muzeja 
atklāšanā daļu savas programmas sniedza 
folkloras kopa „Šatrija” no Lietuvas. Izstā-
di atklāja novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis. Kultūras namā iepazinā-
mies ar Jelgavas novada tautas deju kolek-
tīviem un kultūras programmu. Popularizē-
jot amatniecības tēmu, centrā „ Rūme” par 
savu darbu pastāstīja Daina Alužāne un 
biedrības „Sēļu pūrs” valdes priekšsēdētā-
ja Anda Svarāne,  savā pieredzē dalījās ar 
amatnieki no Lietuvas un Latvijas. Viesiem 
bija iespēja iepazīt vēsturisko un gleznaino 
Zasas muižas parku.   Pēc omulīgas kopī-
gas vakarēšanas, atvadoties Jelgavas no-
vada un Lokes pagasta viesi pateicās par 
viesmīlību un priecājās par sirsnīgo uzņem-
šanu, sakoptību un sagatavoto pasākuma 
programmu. Teiksim paldies ikvienam, 
kurš ar savu darbu ikdienā rūpējas par to, 
lai pie mums vienmēr būtu patīkami cie-
moties, dzīvot un strādāt! Satrptautiskais 
Tautas mākslas festivals noritēja Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas 2007. – 2013. līdzfinansēta projekta 
«Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzī-
vē” ietvaros. Pasākumā partneri iepazina 
kultūras tradīcijas, apskatīja amatnieku 
darinājumu un foto izstādi, tādējādi pie-
vēršot sabiedrības uzmanību amatnie-
cībai, kas jau izsenis ir devusi cilvēkiem 
iespēju strādāt un nodrošināt savu iztiku. 
Projekta koordinatore Gunta Dimitrijeva: 
„Amatniecības popularizēšana ir projekta 
mērķis, lai cilvēkus iedrošinātu nodarbo-
ties ar šo seno amatu. Festivāla pasākumi 
noslēgušies, bet cerams, ka iedzīvotājiem 
projeta ietvaros iegūtā informācija un 
prasmes palīdzēs nodrošināt šī projekta 
mērķa sasniegšanu. Novada muzejā paš-

māju amatnieku darinājumi un fotogrāfijas 
būs apakatāmas ilgu laiku. Aicinu visus 
interesentus tajā ienākt un iepazīties ar 
piedāvāto materiālu.”

Daina Alužāne, 
amatniecības centra „Rūme” vadītāja 

foto K. Sēlis

folkloras 
kopa „Šatrija” 
sniedz muzikālu 
priekšnesumu.

Zasas pagasta priekšnieks 
juris Krūmiņš dāvā viesiem bukletus.

Pavāri no restorāna Vincents 

vērtē vietējās kulinārijas 

sniegumu .

Senioru sporta 
spēlēs Kalna 

pagastā.

Ziedu izstāde leimaņos .
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Attīstās Sociālā dienesta sadarbība ar biedrībām
Jēkabpils novadā Sociālais dienests 

ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām orga-
nizācijām darbojas jau vairākus gadus 
– esam organizējuši sporta sacensības 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pasāku-
mus, psiholoģiskā atbalsta grupas. Taču, 
sākot ar šo pavasari, sadarbība uzplaukst 
un sazarojas jau daudzos virzienos. Ja 
mūsu kopējais veikums būtu jāattēlo 
simbola formā, tad draudzīgi sakļautas 
plaukstas, kas iekļauj un atbalsta cilvēku 
kādā grūtā dzīves situācijā, būtu vispie-
mērotākais tēls.

Jau no pavasara biedrības „Ūdens-
zīmes” īstenotā projekta „Dabas resursi 
sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā 
„Jumis”” ietvaros tiek īstenoti pasākumi, 
kas mūsu novadā ir jaunums – vairākām 
Rubenes pagasta ģimenēm par projekta 
līdzekļiem tika iegādāti stādi un sēklas, 
kā arī apmaksāti zemes apstrādāšanas 
pasākumi; plašākam cilvēku lokam noti-
ka lekciju cikls par dārza iekārtošanu un 
kopšanu. Vasaras gaitā šīs ģimenes arī 
apmeklējam, lai apraudzītu, kā aug viss 
iestādītais.

Maija mēnesis, savukārt, tika veltīts 
ārstniecības augiem – paplašinājām stā-
dījumus pie Kaldabruņas skolas, biedrība 
„Pūpols” izveidoja savu ārstniecības augu 
dārziņu pie Meža muzeja Liepu ciematā. 
Ļoti skaista un neparasta dizaina – Aus-
tras koka formā izveidota ārstniecības 
augu dobe tapa Mežgales ciematā. Šos 
stādījumus veidojām draudzīgā talkā, ko 
organizēja Sociālā dienesta vadītāja Rit-
ma Rubina. Darbos piedalījās gan bied-
rības „Ūdenszīmes” komanda, gan Lei-
maņu pagasta pārvalde, gan iedzīvotāji, 
kas saņem atbalstu no Sociālā dienesta. 
Kopā strādājot, iepazināmies ar ārstniecī-
bas augu daudzveidību un to lietošanas 
veidiem, kā arī – priecājāmies par paveik-
to. Ārstniecības augus paredzēts izmantot 
ikvienam iedzīvotājam, bet īpaši Sociālās 
aprūpes nama „Mežvijas” iemītniekiem 
baudot veselīgas un smaržīgas tējas. 
Īpašs gandarījums par šo veikumu ir tādēļ, 
ka stādījumu uzturēšana un dzīvotspēja ir 
tiešām pārdomāta – rūpes par to ir uzticē-
tas kādai Mežgales ciemata iedzīvotājai, 
kura to veic kā līdzdarbības pienākumu. 
Rezultāts tiešām iepriecina – ir izveidota 
skaista vieta, ciemata iedzīvotājiem ir pie-
ejami ārstniecības augi, un līdzdarbības 
pienākumi ir kļuvuši daudzveidīgāki. Pie 
tam – cilvēki, kas samērā bieži uz Sociālo 
dienestu nāk vien pēc palīdzības, tagad 
var priecāties arī par savu ieguldījumu 
ciemata skaistumā un veselībā. Šķiet, šīs 
nelielās lietas tomēr ir ļoti svarīgas mums 
visiem – kā sabiedrībai, kopienai un paš-
valdībai. Jo ikviens cilvēks, kurš dzīvo kaut 
nedaudz pilnvērtīgāk, gaišāk un daudz-

Mežgales dobe.

Pie Austrumlatvijas koncertzāles „Gors”. 

veidīgāk, jūtami uzlabo kopējo dzīves vidi.
Jūlija vidū ilgi gaidītais vasaras sil-

tums atnesa sev līdz arī jauna projekta 
„Redzēt un piedzīvot” pirmo pasākumu. 
Šim projektam atbalstu saņēmām no fon-
da „Ziedot”, un projekts ir veltīts visa no-
vada iedzīvotājiem ar invaliditāti un viņu 
ģimenes locekļiem – tai mūsu līdzcilvēku 
daļai, kam veselības stāvoklis un nebūt 
ne vieglā sadzīves situācija bieži vien 
liedz iespējas izbraukt no mājām, redzēt 
skaistas un interesantas vietas, satikties 
un vienkārši – būt sabiedrībā. Kopīgi do-
mājot par šiem jautājumiem, tapa arī pro-
jekta iecere – noorganizēt izbraukumu un 
kopīgu atpūtas pasākumu. Izbraukuma 
dalībnieku apzināšanā ļoti aktīvi iesaistījās 
pilnīgi visi Sociālā dienesta darbinieki, uz-
runājot sava pagasta iedzīvotājus ar īpa-
šām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes. Un 
darbs vainagojās ar skaistu rezultātu – 17. 
Jūlijā mūsu grupa ar 30 dalībniekiem de-
vās uz Latgales sirdi – Rēzekni. Kā pirmo 

apmeklējām Austrumlatvijas koncertzāli 
„Gors”, kur iepazināmies ar visām tel-
pām, izmantotajām tehnoloģijām un būv-
niecības risinājumiem. Koncertdarbībai 
gan šajā brīdī bija „klusā sezona”, tādēļ 
koncerta apmeklējumus vēl varam plānot 
nākotnē. Taču – koncerta laikā jau mums 
nebūtu iespējams apskatīt nedz skatuves 
aizkulises, nedz mākslinieku telpas, nedz 
iespaidīgo kravas liftu, kas var pacelt ve-
selu orķestri ar visiem instrumentiem! Jau-
tājumi radās visdažādākie – vai ir novēro-
šanas kameras? Kas tieši nodrošina labu 
akustiku? Kas notiek ugunsgrēka laikā? 
Cik maksā būvniecība, un cik – pasākumu 
biļetes? Lai nu kā, visi ziņkārīgie saņēma 
atbildes. Vienīgi apsardzes telpās mūs to-
mēr neielaida... Apraudzījām arī otru Rē-
zeknes jauno kultūras objektu – radošo 
centru „Zeimuļs”, un pēc tam mūsu ceļš 
veda uz Aglonas baziliku un Kristus Karaļa 
kalnu. Šeit liels paldies jāsaka brauciena 
dalībniecei Indrai Ruļukai no Dunavas – 
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Daugavas 
balsis

21. un 23. augustā Inta Teterovska 
jauniešu koris „Balsis” koncertturnejas 
„Daugavas balsis” ietvaros sniedza divus 
koncertus arī Jēkabpils novadā.

Koris četru dienu laikā (21.08. – 
24.08.) ar plostu devās pa Daugavu no 
Jersikas (Ploņu) salas līdz Jēkabpilij/
Krustpilij, kopā sniedzot 10 bezmaksas 
koncertus dažādās vietās Daugavas kras-
tā. Klausītājiem tika piedāvātas trīs dažā-
das programmas, katru pielāgojot konkrē-
tajai vietai un tās atmosfērai.

21. augustā garīgā mūzika ieskan-
dināja Dignājas ev. lut. baznīcu, bet 23. 
augustā tautiskās dziesmas – Ābeļu pa-
matskolu. Bija plānots koncertu sniegt 
Ābeļu brīvdabas estrādē, taču tieši pirms 
koncerta sāka pamatīgi līt.

Koncerti bija ļoti plaši apmeklēti, pul-
cinot teju simts cilvēku katrs. Ļoti priecēja 
kora piezemētā, siltā attieksme pret klau-
sītājiem, un vienkāršie, bet tajā pat laikā 
ļoti efektīvie šova elementi. Piemēram, 
Dignājā atlika vien korim sastāties aplī ap 
klausītājiem, lai „Pūt vējiņi” melodijās asa-
ru nobirdinātu teju ikviens koncerta ap-
meklētājs. Ābeļos, savukārt, notika zēnu 
un meitu mērošanās spēkiem, jeb balsīm. 

bez viņas lielās ekskursiju vadītājas pie-
redzes daudziem būtu bijis grūti pieveikt 
kājāmgājēju maršrutu Karaļa kalnā. Tāpat 
Ināra zināja ieteikt jauku apstāšanās vietu 
Aglonā – gan soliņi un galdiņi, gan jauka 
paēna, gan viegli piebraukt... Ar draudzīgu 
kopīgu pikniku un sarunām par nākama-
jiem notikumiem šo dienu arī noslēdzām. 
Autobusā iekāpa vairumā gadījumu, sav-
starpēji nepazīstami cilvēki, taču šķīrāmies 
jau kā draudzīga un saskanīga kompānija 
– visi gatavi tikties vēl, braukt un piedalī-
ties citās aktivitātēs. Nākamais šī projekta 
notikums būs kopīgais atpūtas pasākums, 
kurš paredzēts oktobra mēneša otrajā 
pusē. 

Augusts mūsu sadarbības dārziņā, 
tāpat kā visos apkārtējos dārzos, ieri-
po ar Ražas sezonu. Dārzi ir apstrādāti, 
ravēti un kopti, raža izaugusi. Tātad – to 
vajag novākt un sagatavot! Tieši tam arī 
Ražas sezona ir paredzēta – šajās dienās 

Kaldabruņas skolā vispopulārākā telpa 
ir virtuve, kur pulcējas ģimenes ar savos 
dārzos izaudzēto ražu; māja smaržo pēc 
dillēm un gurķu marinādes, citroniem, 
pipariem un vēl kādām noslēpumainām 
garšvielām. No mājas plauktiem tiek izcel-
tas receptes, arī datori strādā, jo – ir taču 
21. gadsimts, visu piemirsto var atrast in-
ternetā.  Arī Ražas sezona notiek projekta 
„Jumis” ietvaros; pateicoties šim finan-
sējumam, biedrība nodrošina čaklajiem 
dārzkopjiem faktiski visu konservēšanai 
nepieciešamo – vāciņus, cukuru, sāli, eļļu, 
un citas lietas. Ir pieejama arī profesionāļu 
palīdzība – Nodarbinātības valsts aģentū-
ras finansētās jauniešu brīvprātīgo prog-
rammas ietvaros pie mums strādā veselas 
trīs jaunietes ar pavāra diplomu; par jaut-
rību un sirds siltumu katrā burciņā gādā 
mūsu mājas dvēsele Indra Zvirgzdiņa, un 
arī  viņa ir diplomēta pavāre! Ražas sezonā 
vispirms aicinām piedalīties projektā jau 

iesaistītās ģimenes, taču šobrīd piedāvā-
jumu var izmantot lielāks cilvēku loks – ne-
viens vēl nav aizsūtīts mājās bēdīgs un ar 
savītušiem gurķiem maisiņā. 

Pašās augusta beigās šai sezonā 
parādīsies jaunums – uzsāksim veselīga 
uztura nodarbību ciklu, kas tiek finansēts 
projekta „Sēlijas sieviete staro” ietvaros. 
Šī cikla pirmo nodarbību vadīs Līga Jurķe.

Mēnesis glaužas pie mēneša – nu ja, 
kā pirksti mīlīgi sakļautās plaukstās; un 
katrs atnes jaunus notikumus...... Tātad – 
tiksimies oktobrī kopīgajā atpūtas pasāku-
mā un domāsim par jaunām, vajadzīgām 
un interesantām lietām, lai mūsu rokas-
spiediens neatslābst. 

Cerībā uz ilgstošu un plašāku sadar-
bību ar mūsu novada biedrībām, un vēlot 

dāsnu rudeni, ar laba vēlējumiem 
Ieva Jātniece un Ritma Rubina

Ievas Jātnieces foto

Kopumā iedzīvotāji priekšnesumus 
vērtēja ļoti atzinīgi, un ikvienam bija par ko 
pēc tam pastāstīt arī mājiniekiem.

Ļoti priecājamies par šādu kora ini-
ciatīvu un spēju sapulcināt cilvēkus, dāvāt 
spilgtas emocijas, un gaidām ciemos arī 
turpmāk!

Ar bildēm no koncertiem var iepazīties 
novada mājaslapā vai mūsu draugiem.lv 
lapā. Dignāja: http://dra.lv/gOl1OV un Ābe-
ļi: http://dra.lv/gOlXm2 .

Sagatavoja K. Sēlis 
autora foto
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Bērnu un jauniešu dienas Dignājā

Pašvaldība uzsāk jaunu LEADER programmas projektu 
īstenošanu Zasas un Kalna pagastos 

Jēkabpils novada pašvaldība ir saņē-
musi Lauku atbalsta dienesta Viduslatvi-
jas reģionālās lauksaimniecības pārval-
des lēmumu Nr. 05.0-11/14/820, ar kuru 
tiek oficiāli apstiprināts projekts „Bērnu 
vasaras nometņu aprīkojuma uzlabo-
šana jēkabpils novada Zasas ciemā” 
Nr. 14-05-LL13-L413201-000013.

Projekta vispārējais mērķis ir sek-
mēt iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 
attīstību, radot apstākļus vietējo dabas 
resursu ilgtspējīgai izmantošanai Jēkab-
pils novadā, bet specifiskais – uzlabot 
bērnu vasaras nometņu aprīkojumu Za-
sas vidusskolas internāta ēkā, iegādājo-
ties jaunas gultas komplektā ar matra-
čiem 20 gab. un uzstādot āra trenažie-
rus 3 gab. ēkai piegulošajā teritorijā.

Paredzēts iegādāties trīs veidu tre-
nažierus: kombinēto brīvdabas trenažie-
ris, brīvdabas slēpošanas trenažieri un 
brīvdabas trenažieri. Visi trenažieri pie-

mēroti muskuļu, kā arī sirds un asinsva-
du sistēmas attīstīšanai un stiprināšanai 
iedzīvotāju vispārējās fiziskās formas uz-
labošanai, nepareizas stājas profilaksei 
un koriģēšanai. Tie ļauj trenēties dažāda 
svara kategoriju cilvēkiem, tos var lietot 
gan pieaugušie, gan bērni. 

Projekta kopējais budžets ir EUR 
5413,54, tai skaitā attiecināmās izmak-
sas EUR 4474,00, no kurām 90% ir 
piešķirtais publiskais finansējums EUR 
4026.60. Projekta vadītāja ir Zasas vi-
dusskolas direktore O. Spēka. 

Pamatojoties uz Lauku atbalsta die-
nesta Viduslatvijas Reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes 25.07.2014. lēmumu 
Nr. 05.6-11/14/1018 par ELFLA līdzfinan-
sētu Lauku attīstības programmas pasā-
kumu „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” ir uzsākta projekta „Aktīvās atpūtas 

vietas labiekārtošana Kalna pagastā” 
Nr. 14-05-LL13-L413201-000014 īsteno-
šana. Projekta mērķis ir labiekārtot atpū-
tas vietu Kalna pagastā īpašumā „Dok-
torāts” teritorijā, uzstādot mazās arhitek-
tūras formas aktīvās atpūtas nodrošinā-
šanai iedzīvotājiem. Projekta ietvaros 0,5 
ha platībā paredzēts uzstādīt sekojošas 
mazās koka arhitektūras formas:

1. atpūtas soli no guļbūves 
baļķiem – 2 gab.;
2. galds un soli (sēnītes veida);
3. atkritumu urnas 2 gab.;
4. koka kāpnes;
5. koka stabi vairākos līmeņos;
6. velosipēdu statīvs 5 vietām;
7. pievilkšanās stienis trijos līmeņos.
8. vilcieniņš.
Vispirms tiks izstrādāts projekts, tad 

izgatavoti un uzstādīti plānotie elementi. 
Projekta vadītāja ir Kalna pagasta pār-
valdes vadītāja M. Cankale.

Informāciju apkopoja 
projektu speciāliste 

G. Dimitrijeva

No 13. līdz 15. augustam Dignājas 
pagasta sabiedriskajā centrā norisinājās 
aktīvās atpūtas un radošo aktivitāšu die-
nas bērniem un jauniešiem. Šo trīs dienu 
mērķis bija rosināt bērnus un jauniešus 
izteikt savu viedokli, pamatot to, radoši 
darboties, bet pats galvenais – labi pava-
dīt laiku. 

Katrai dienai tika atvēlēta īpaša akti-
vitāte,  bet visa pamatā bija māksla būt 
kopā, tādēļ arī katras dienas rīts sākās 
ar kopīgu spēli, kurā ar kamola palīdzību 
cits citam nodevām vēlējumu. 

Pirmās dienas sauklis – „Māksla 
manī” rosināja bērnus un jauniešus ar 
dažādu meteriālu palīdzību atveidot 
sev tuvāko mākslu un pastāstīt par to 
citiem. Būtiski bija rast izpratni par to, 
kas ir māksla, tādēļ bērni kopā ar In-
dru Lāčplēsi, un Ievu Dreimani runāja 
un diskutēja, lai rastu atbildes. Dienas 
izskaņā, sadaloties grupās, tika izveido-
ti logo bērnu un jauniešu dienām Dig-
nājā, kas, cerams, kļūs par tradīciju arī 
nākošajos gados. 

Otrā diena „Māksla sabiedrībā” tika 
veltīta improvizācijai, jeb teātra sportam. 
Spēlējot spēles bērni attīstīja savas pras-
mes uzstāties un pats svarīgākais – ne-
baidīties un būt tādam, kāds viņš. Mēs 
varam lepoties ar Dignājas bērniem un 

jauniešiem, jo viņi pārsteidz ar savu 
gribasspēku un vēlmi iestaitīties un dar-
boties, tikai pats galvenais, dot viņiem 
iespēju sevi parādīt. 

Pēc divām dienām, kas tika pava-
dītas diskutējot, radoši darbojoties un 

slēpjoties no lietus, trešā diena tika veltīta 
aktīvai atpūtai. Noslēguma dienas sauklis 
– „Māksla būt kopā” rosināja bērnus dar-
boties komandā. Dažādas stafetes, fut-
bols un pati gaidītākā aktivitāte – ūdens 
kauja. Slapji, bet laimīgi, bērni godam no-
slēdza trīs radoši aktīvas dienas Dignājā. 

Liels paldies nodarbību vadītājām – 
Ievai Dreimanei un Indrai Lāčplēsei, kā arī 
bērniem un viņu vecākiem par piedalīša-
nos un aktīvu darbošanos. 

Jurgita Bareika, 
Dignājas sabiedriskā centra darbiniece 

Foto – Ieva Dreimane
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Turpinājums no 16. lpp.

Noritējusi motobraucēju treniņu nometne

Ļoti karstā un saulainā laikā Dignājas 
pamatskolas teritorijā no 28. jūlija līdz 1. 
augustam bija manāma rosība – x99/Slī-
terāni motokluba braucēji un draugi aiz-
vadīja motobraucēju treniņa nometni.

Treņu ietvaros tika aizvadīti fi -
ziskās sagatavotības treniņi tre-
nera Armanda Oliņa vadībā un 
divas dienas mototrasē „Slī-
terāni” praktiskie braukšanas 
treniņi Anda Valta (vairākkār-
tējs Latvijas, Lietuvas un Bal-
tijas čempionāta medaļnieks), 
Māra Valta un Edgara Meņģeļa 
(Eiropas viens no ātrākajiem Quad 
braucējiem) vadībā.

Ļoti īpašs brīdis nometnē bija bērnu 
nama „Līkumi” un Rubeņu pamatskolas 
bērnu vizīte mototrasē „Slīterāni”. Kluba 
vadība un braucēji iepazīstinājām mazos 
un lielos viesus ar motokrosa močiem, 
ekipējumu, ļāva viņiem izbaudīt treniņu 
atmosfēru un demonstrēja braukšanu 
trasē. Bērnu nama bērniem bija lieliska 
iespēja iegūt plakātus, autogrāfus no 
braucējiem, kā arī pašiem izbaudīt brau-
cienus ar sporta motociklu.

Treņu ietvaros tika aizvadīti fi -

Māra Valta un Edgara Meņģeļa emocijas ļāva vēl pozitīvāk turpināt no-
metni un ar lielāku atbildību doties trasē.

Liels paldies Dignājas pamatskolas 
darbiniekiem, Dignājas pagasta pārval-
dei, Jēkabpils novada domei un visiem 
atbalstītajiem, kas ļāva ļoti veiksmīgi aiz-
vadīt šādu nedēļas nometni, kas noteikti 
palīdzēs komandai X99/Slīterāni tālākām 
gaitām motokrosā un dzīvē.

Jānis Lapsiņš, 
x99/Slīterāni vadītājs 

autora foto
mob. tel. 28846030, www.x99.lv

Kā atzina paši sportisti, tad tieši šo 
bērnu ierašanās, jautājumi un pozitīvās 

10.00 Grāmatu komercizstāde 
Dunavas skolas pagalmā. Piedalās iz-
devniecības: „Lauku Avīze”, „Zvaigzne 
ABC”, „Nordik”, „Jumava”, 
„Avots”, „Divpadsmit”, „Atē-
na”  u.c. Svētku noslēgumā 
pircēji piedalīsies jaunāko 
grāmatu izlozē „Veiksmī-
gais pircējs” 

Dunaviešu fotoizstāde 
„Daugavas viļņu pieskā-
riens” (Sabiedrisko resursu 
centra foajē)

Grāmatu svētku ietvaros no 11.30 
līdz 13.30 ekskursija „uz saulaino bērnī-
bas zemi” Tadenavu, Raiņa muzeju kopā 
ar dzejnieku Vadimu Hotuļovu un Lauku 
Avīzes Tematisko avīzi „Pazīsti Latviju! 
10 labākie tūrisma maršruti Latvijas no-
vados”. Aicinām iepriekš pieteikties pie 
Tadenavas bibliotēkas vadītājas Ainas 
Timofejevas pa t. 28685188 

10.30 Grāmatu svētkus ieskandina 

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu 

13. Grāmatu svētki
folkloras kopa „Dignōjīši” (vad. Aīda Bi-
kauniece)

11.00 Grāmatu svētku atklāšana Du-
navas skolas zālē

PIEAuGuŠAjIEM 
(SKolAS ZālĒ)

11.30 „latvijas Avīzes” 
publiskā diskusija „Ienāku-
mu nevienlīdzības mazinā-
šana un atbalsts iedzīvo-
tājiem” Piedalās labklājības 

ministrs uldis Augulis (ZZS), 11. Saei-
mas deputāts Vladimirs reskājs (lA), 
Aigars Kalvītis (Vl)

13.30 Daugavas pārcēlāja spēcino-
šās uzkodas skolas iekšpagalmā

13.45 „Es būšu tavs eņģelis bal-
tais” – tikšanās ar dzejnieci Inesi Toru

14.00 „uzsmaidi pasaulei, un pa-
saule tevi dāsni atalgos” – stunda ar 
rakstnieku, publicistu, grāmatas „Latvieši 
ir visur” autoru otto ozolu („Atēna”)

jAuNIEŠIEM
11.00 „Padsmitnieku savstarpējo 

attiecību pasauli iepazīstot” – saruna 
ar dzejnieci, rakstnieci Maiju laukmani 
(„Zvaigzne ABC”)

12.00 „latvijas leģendas ikvienam 
no mums” – tikšānās ar grāmatas „Latvi-
jas leģendas” sastādītāju Pāvilu raudo-
ni („Jumava”)

13.00 Miķeļa zupa skolas iekšpagal-
mā

13.30 „Esi zinošs un sargi sevi!” 
sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales 
reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkni

13.30 „Tikai tavas asaras ar sāli sa-
jauc vējš” – saruna ar dzejnieku Vadimu 
Hotuļovu 

SāKuMSKolAS VEcuMA BĒrNIEM
11.00 „Kā es ar opi braucu latvi-

ju lūkoties” – saruna ar grāmatas autori 
Gundegu Sēju („Zvaigzne ABC”) 

Dunavā, 2014. gada 12. septembrī
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12.00 „ceļojums uz pasaku spār-
niem Pasaku pasaulē” kopā ar Maiju 
Stepēnu (Jumava) 

13.00 rūķu zupa skolas iekšpagalmā 
13.30 „Miķelītis bagāts vīrs...” – ra-

došā darbnīca kopā ar folkloristi Vitu Tallu
13.30  „Tupelīšu stāstiņi” – nopiet-

nas un jautras darbošanās kopā ar rakst-
nieci Maiju laukmani („Zvaigzne ABC”)

PIrMSSKolAS VEcuMA BĒrNIEM 
11.00 „Burtiņš pēc burtiņa - izlasi 

vārdiņu!” – izziņas stunda mazajiem ar 
„Burtiņgrāmatas” un „Cipari pipari” māks-
linieci Melāniju Vilku („Lauku Avīze”)

VISIEM KoPā  
15.00  Grāmatu svētku noslēgums. 

Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais 
pircējs” 

15.30 „Dziesma – mana sirdslieta” – 
tikšanās ar mūziķi Nikolaju Puzikovu

Grāmatu svētkus atbalsta: Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zem-
kopības ministrija, Jelgavas tipogrāfija, 
Latvijas Bērnu fonds, Nacionālie bruņotie 
spēki,  SIA „Balta Eko”, SIA „Drukātava”, 
SIA „VESTA-LK”,  partijas: Vienotība, Lat-
vijas attīstībai, Vienoti Latvijai; Inese Vai-
dere, Alfrēds Rubiks

Sadarbibas partneris: 

Informatīvie atbalstītāji:
„Latvijas Avīze”, „Brīvā Daugava”, 

„Jaunais Vēstnesis”, novadu laikraksti, 
laikraksts „Ceturtdiena”, Radio 1, Divu 
Krastu radio, Vidusdaugavas televīzija, 
informatīvais portāls „Jēkabpils Laiks”, 
www.jkp.lv, www.jekabpils24.lv, www.je-
kabpilszinas.lv

Tieši šādā gaisotnē aizritēja Britu 
salu kultūrai un mitoloģijai veltītais pasā-
kums 20. jūlijā Kaldabruņas skolas zālē. 
Būtībā – pasākums sākās jau sestdienas, 
19. jūlija vakarā, kad biedrības mājās sa-
brauca pasākuma dalībnieki - mūziķi un 
dzejnieki. Mērots tālais ceļš no Rīgas, un 
iepriekšējais vakars ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, kā instrumenti un balsis sa-
skaņojas ar šejienes vidi. Silta jūlija nakts, 
āra kamīna dūmi, sarunas un mūzika jau 
izveidoja to ēterisko gaistoni, kāda ne-
pieciešama, lai kultūras pasākums kļūtu 
par notikumu, piedzīvojumu, kas atver 
iespaidu durvis uz citu, noslēpumainu un 
mazāk zināmu kultūru. 

Elfus, rūķus un pūķus vairums no 
mums pazīst it kā no bērnu literatūras 
un kinofilmām; un šķietami, šie tēli arī 
ir adresēti bērniem. Taču sākotnēji viss 
mitoloģiskais materiāls ir radīts tieši pie-
augušajiem – kā informācija, kas atklāj 
pasaules uzbūvi un cilvēces vēsturi, 
skaidro lielās likumsakarības, pamato ēti-
kas principus. Arī cilvēks, kura literārais 
darbs pagājušā gadsimta sešdesmita-
jos gados  faktiski radīja jaunu kultūras 
žanru – fantasy – ir nevis pasaku vecītis, 
bet gan atzīts angļu filoloģijas profesors 
Džons Ronalds Rūels Tolkīns.  Šīs kultū-
ras noskaņās ir radīti brīnišķīgi mākslas 

Zaļās pasaules gaismā, negaisa svētībā...

„Latvenergo” atbalsta daudzbērnu ģimenes
„Latvenergo” arī šogad atbalsta Lat-

viajs daudzbērnu ģimenes un dāvina tām 
dāvanu kartes EUR 84,24 apmērā norēķi-
niem par elektrību.

Dāvanu karti var saņemt ikviena Lat-
vijā dzīvojoša ģimene, kurā ir 3 vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie.

Katrai ģimenei var tikt piešķirta viena 
dāvanu karte.

Dāvanu karte tiks attiecināta uz pie-
teicēja norādīto līgumu. Tas nozīmē, ka 
ģimenei nebūs jāmaksā par elektrību, 
līdz tiks izlietots ar šo dāvanu karti ap-

maksātais elektrības patēriņš.
Lai pieteiktos dāvanu kartei, ģimenei 

nav obligāti jābūt noslēgtam elektroener-
ģijas piegādes līgumam ar „Latvenergo”. 

Dāvanu karti var attiecināt arī uz līgumu 
par īrētu mājokli vai namu apsaimnieko-
tāja līgumu.

Pieteikties dāvanu kartei daudzbērnu 
ģimenes pārstāvis var līdz 2014. gada 31. 
decembrim:

	 Jebkurā no „Latvenergo” Klientu 
apkalpošanas centriem visā Latvijā, līdzi 
ņemot personu apliecinošu dokumentu;

	 portālā www.e-latvenergo.lv.

Sīkāka informācija un programmas 
noteikumi – www.e-latvenergo.lv

darbi, un – tas notiek arī Latvijā.
Mītisko noskaņu vasaras svētdie-

nas dienvidū Pļavas muzeja zālē radīja 
muzikālā komanda „Ābols virs upes” – 
Laumas Liepiņas čells, Ulda Baloža au-
tormūzika, ģitāra, perkusijas, kā arī Kriš-
jāņa Lindes elektroģitāra. Skaņa, tēls un 
gaisotne – tas ir „Ābols virs upes”......ne-

zināmu iemeslu dēļ tas peld mūzikā un 
nepadodas ikdienas straumei.

Jaunais dzejnieks Artūrs Lūsis mūs 
iepazīstināja ar dzejām, kas tapušas 
Skotijas granīta pilsētā Aberdīnā. Un 
tajās patiešām atspoguļojās Britu salu 
ziemeļu daļas skarbums, tālums un zil-
ganpelēkā migla. Sarežģīti, nopietni, pat 

Turpinājums no 17. lpp.
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Augusta samtainie vakari ir gluži kā 
tautasdziesma – 

 „Dieviņ, tavu gudrībiņu,
Cik augšā, tik zemē;
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Tik zemē...”

Akmentiņu, ziedu katrā dārzā, ābolu 
ābelē, vasaras iespaidu mūsu izjūtās un 
pēdējo silto dienu steigas. 11. augusta 
naktī Latvijā  vērojama Perseīdu plūsma 
– jā, krītošo zvaigžņu un vēlmju nakts. 
Šķiet, tas visvairāk mudināja „Ūdenszīm-
ju” komandu organizēt pasākumu ārpus 
projektu norisēm un plāniem – kaut ko 
tādu, neizturami skaistu, saldu un roman-
tisku – nu, kā silta, tumša vasaras nakts.   
Zvaigžņotie dārza svētki tieši tādi arī izde-
vās. Dāmas bija godam ievērojušas „dres-
kodu” – garās kleitas ar ziedu motīviem un 
platmales – tik tiešām, bija uz ko paskatī-
ties, un Kaldabruņas skolas pagalms, kas 
citkārt mums likās pietiekami jauks un sa-
kopts, nu veidoja gaužām pieticīgu fonu  
šim krāšņumam. Jāatzīst, ka parādījās arī 
kungi – vairāk gan pasākuma krēslainajā 
daļā, aizbildinoties ar to, ka viņiem nav 
atradušās piemērotas kleitas, un gaismā 
parādīties viņi neuzdrošinās. Pasākuma 
norises laiks arī bija biedrībai netipisks – 
to sākām astoņos vakarā ar Ingas Krašev-
skas koncertu. Liriskas un maigas melo-
dijas, jā, īsti atbilstošas pasākuma iecerei. 
Vislielāko publikas atsaucību izpelnījās 
garīgā dziesma spāņu valodā, kas vēstīja 
par ticības lielumu. 

Vēl viens pasākuma nosacījums bija – 
jāierodas ar mājas kūku. Un šai gadījumā 
jāsaka, ka  vakaru būtu augstu novērtējis 
gan Karlsons, gan Vinnijs Pūks, jo  da-
žādu kūku bija vairāk nekā piecpadsmit! 
Sveces gan neskaitījām... Šķiet, nevienam 
drosminiekam nebija iespējams nogar-
šot visas, mazākie un uzņēmīgākie ziņo-
ja, ka apēduši pa sešiem vai astoņiem 
gabaliņiem, vairāk nekādi... Pieaugušie, 
protams, atpalika, kas ir patiešām žēl, jo 

Ar zvaigzni katrā kabatā

kūkas bija neparasti dažādas, skaisti no-
formētas, pat ar stāstu un savu filozofiju. 

Pēc cieņas izrādīšanas pasaules sal-
dumam, sekoja vēl viens romantisks pie-
dzīvojums – ceļojums uz Amsterdamas 
skaistākajiem dārziem, kurā mūs veda 
Latvijas Dārzu biedrības vadītāja Inita 
Šteinberga. Vakars jau satumsis, ārā uz-
stādīts lielais ekrāns, sveces, plīvojošas 
kleitas un Nīderlandes dārzu fotogrāfijas, 
kas atspoguļo rāmu, senu pārticību un 
izkoptu estētisko vidi. „Tā ir cita pasaule. 
Mums grūti iedomāties viņu ikdienu, kur 
ierasti interjeros tiek izmantots marmors, 
kristāla lustras, porcelāns. Tāpat – atvērto 
mājas plānojumu; jo – lai nokļūtu dārzā, 
ir jāiet tieši cauri mājai – dzīvojamajai is-
tabai, virtuvei, reizēm pat vannasistabai. 
Nekas netiek slēpts. No otras puses – ir 
iespējams aizbraukt šādā ceļojumā, tas 
nav nemaz tik ārkārtīgi dārgi. Taču šova-
kar – ceļosim visas kopā!”, stāstīja mūsu 
gide. Arī viņas pašas tēls bija uzmanības 

vērts – melna garā kleita ar vizuļojošu zie-
du muguras daļā, kupli mati, melna ce-
pure ar sarkanām rozēm, koši sarkanas 
lūpas – nudien, dāmu vakara estētikas 
simbols! 

  Pēc Amsterdamas ceļojuma tumsa 
jau bija pilnīga un silta, laiks zvaigznēm! 
Un, lai tās labāk redzētu, kur jākrīt vairumā, 
debesīs raidījām ne tikai labās domas, bet 
arī vēlmju lampionus. Taču par šo procesu 
vislabāk var izstāstīt fotogrāfijas.

Kā izrādījās, šis tiešām bija pēdējais 
šīsvasaras siltais vakars – romantisks līdz 
sāpēm un neticības izjūtai. Acīmredzot, 
pēc tādām noskaņām mēs daudzas ilgo-
jamies, jo dārza svētkos paviesoties bija 
ieradušās kundzes gan no Dunavas, gan 
Aknīstes, gan Ābeļu un Vīpes pagastiem. 

Solītais negaiss un lietus? Bija gan – 
sākās plkst. 00:04, kad neapēstās kūkas 
saliktas ledusskapī un dekorācijas sariti-
nātas. 

Ieva Jātniece, autores foto

sāpīgi teksti – bija dzirdamas klausītāju 
atsauksmes. Jā, ja pamatā ir pierasts pie 
apsveikuma pantiņiem...

Taču vislielāko līdzdalības pārstei-
gumu mums sagādāja daba. Nu, gluži 
kā profesora Tolkīna esejā „Par brī-
numpasakām”, kur viņš saka: „Mītisko 
pasaules pusi atklāj daba. Nekas nav 
noslēpumaināks par augošu koku.”. 
Šoreiz dabas līdzdalība atklājās spēcīgā 
negaisā, kas atļāva mūziķiem nospēlēt 
savu programmu, Artūram Lūsim – no-
lasīt dzeju, vien sagādājot ūdenskrituma 
skaņas fonam (un kā nu bez tā – Britu 
salas ir bagātas ar klintīm un strautiem, 
kas veido ūdenskritumus), taču kali-

Domājam, ka tā nav mūsu pēdējā tik-
šanās; iespējams, ka nākamvasar Kal-
dabruņā var notikt kāda jauno dzejnieku 
nometne, kaligrāfu biedrības plenērs, 
brīvdabas nakts koncerts. 

Apgarota vieta ir satikusies ar apga-
rotiem cilvēkiem – Zaļās pasaules gais-
mā. 

Par iespēju noorganizēt šo pasāku-
mu sakām Jēkabpils novada pašvaldī-
bai, kas finansē projektu „Kultūru spo-
guļi”. Šai pasākumu ciklā šogad tiksi-
mies vēl decembra sākumā – notikumā 
„Kam pieder eglīte?”

Ieva Jātniece 
autores foto

grāfijas izstādes atklāšanu un kaligrāfi-
jas darbnīcu gan atstāja bez elektriskā 
apgaismojuma. Protams, sākumā da-
lībniekiem iestājās gan apjukums, gan 
mājāsiešanas trauksme. Taču – no Zie-
massvētku kastēm izkāpa sveču pulciņi, 
un kaligrāfijas darbnīca, gluži kā vidus-
laikos, notika dabiskā apgaismojumā. 
Ieplānosi? Nekad – vasaras dienvidū un 
sveču gaismu! Negaiss zināja labāk, kas 
piederas mitoloģijai un senajai rakstīša-
nas mākslai...

Katrā ziņā – par dabas līdzdalību 
bija gandarīti gan viesi, gan vairāk nekā 
piecdesmit pasākuma apmeklētāji, jo – 
piedzīvojums patiešām bija pilnvērtīgs. 
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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.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2014. gada augustā, septembrī

Ābeļu pagasts
20.09. plkst. 14.00 Ābeļos laukumā 

pie šūpolēm pasākums ģimenēm ar bēr-
niem „Veiklākā ģimene 2014”. Dažādas 
sportiskas aktivitātes, stafetes, u.c. jaut-
ras izdarības

plkst. 18.00 Ābeļu amatierteātra iz-
rāde – A. Niedzviedža komēdija „Trīs ar 
pus atraitnes”

Dignājas pagasts
29.08. Dignājas brīvdabas estrādē – 

Vasaras sezonas noslēguma pasākums
plkst. 20.00 Latgales Dāmu popa 

koncerts, pēc koncerta pēdējā šīs vasa-
ras zaļumballe kopā ar Viesturu & Co

13.09. plkst. 9.00 Dignājas sporta 
laukumā, Dignājas Futbola dienai 5 gadi

23.09. plkst. 13.00 Dignājas sabied-
riskajā centrā nodarbība „Dzimtas koka 
pētīšana un ciltskoka sastādīšana”. No-
darbības vadītāja Ina Sēle

Dunavas pagasts
30.08. plkst. 22.00 Dunavas skolā 

– tradīciju zālē balle „Vasarai izskanot”, 
spēlē grupa „Starpbrīdis”

12.09. plkst.10.00 Dunavas skolā 
Grāmatu svētki

16.09. Tadenavā dzejas dienas

Kalna pagasts
26.09. plkst. 13.00 Kalna pagasta 

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.
Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.
 /N. Dzirkale/

Pieminēsim jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jūlija mēnesī mūžībā aizgājušos 

iedzīvotājus:
Ēriks Viesis
19.01.1948. – 03.07.2014.
jānis rubļevskis
26.08.1936. – 18.07.2014.
Zenaida Avotiņa
18.02.1938. – 23.07.2014.
Aina Mikulāne
17.02.1932. – 26.07.2014.
jānis Daudzvārds
08.06.1994. – 25.07.2014.
Valdis Šimkūns
21.06.1951. – 29.07.2014.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Man māmiņa tā auklēja
Kā saulīte zirņa ziedu.
Ietīdama, iztīdama
Baltos linu palagos.
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūlijā reģistrētas 4 dzimšanas:
Daniels, Markuss, Raivo, Imanuels

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

4. oktobrī Svecīšu vakars 
Dignājas pagasta kapsētās:

plkst. 15.00 S līterānu kapsēta 
plkst. 16.30 Dignājas kapsēta
plkst. 18.00 Meņķa kapsēta

līdz 12.09.Dunavā sabiedrisko 
resursu centrā foto izstāde „Dauga-
vas viļņu pieskāriens”

 No 17.09. Dunavā sabiedrisko 
resursu centrā foto izstāde „Jēkab-
pils novada pagastu sakoptības ska-
te 2014. gadā”

11.09. – 30.09. Rubenes kultū-
ras namā foto izstāde „Sadraudzības 
pilsēta Parhima pie Eldes”

kultūras namā Jēkabpils novada senioru 
pēcpusdiena

Aicinam pieteikties braucienam uz 
pasākumu sava pagasta pārvaldē vai pie 
kultūras darbinieka līdz 22.09.

Zasas pagasts
29.08. plkst. 22.00 kultūras namā 

groziņballe „ Vasarai aizejot” kopā ar gru-
pu „ Galaktika”

05.09. plkst. 15.00 Zasas kultū-
ras namā Dzejas izrāde – J. Osmanis, 
A.Goba., M. Čaklais „Man ir zirgs, kas 
naktī dzied”. Izrādē piedalās Zasas kul-
tūras nama bērnu dramatiskā kolektīva 
dalībnieki

Tas nozīmē, ka ģimene (tēvs, māte, 
aizbildnis, audžuvecāki) varēs mājas lapā 
www.godagimene.lv aizpildīt pieteikuma 
veidlapu autorizējoties caur i-banku vai 
e-parakstu, kā tas attiecīgi norādīts atve-
rot mājas lapas sadaļu „Piesakies kartei”!

Latvijas Goda ģimenes apliecība 
„3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota at-
balsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, 

Tiek uzsākta pieteikšanās uz 
3+ Ģimenes karti

kas reizē kalpos arī kā apliecinošs doku-
ments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk 
bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. 
Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs ie-
spēja saņemt atlaides, izmantojot pakal-
pojumus, kurus piedāvā valsts un privātie 
uzņēmumi Latvijā.

Karte pienākas, ja personai (pašai 
vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir 
trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecu-
mam (arī aizbildnībā esoši vai audžu-
ģimenē ievietoti bērni) un personai un 
tās laulātajam un minētajiem bērniem ir 
deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. 
Abiem vecākiem ir tiesības saņemt šādu 
karti.

Neskaidrību gadījumā aicinām 
vērsties, rakstot uz e-pastu:

 info@godagimene.lv 

Dunavas pensionāri 
izsaka pateicību 

Indrai un Sandim ruļukiem, 
kā arī šoferītim Ivaram, par lielisko 

ekskursiju pensionāriem jūlija 
mēnesī

Zasas vidusskolai nepieciešams 
krievu valodas skolotājs – 

1 slodze. Zvanīt 65231061 (skola) vai 
27008981(direktore). 

CV un motivācijas vēstuli nosūtīt uz 
e-pastu zasasvsk@inbox.lv

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


