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Jēkabpils novada Kalna pagasta kultūras 
namā Dubultos 10. decembrī norisinājās spor-
ta organizāciju un sportistu balle. Šogad no-
vada balvas saņēma sporta organizācijas, kas 
rīkojušas sacensības:

• Sporta komplekss “Pilskalni”, kur šogad 
tika organizēti divi vērienīgi autokrosa pasā-
kumi: Ziemas folkreisa autokrosa posms un va-
sarā Latvijas un Baltijas autokrosa čempionāta 
posms Kalna pagastā;

• Stallis ”Ūsiņš” – par jāšanas sporta sacen-
sību “Ūsiņa kauss 2016” organizēšanu Ābeļu 
pagastā;

• Zasas vidusskolas sporta zāles kolektīvs – 
par aktīvu dalību rīkojot novada sporta svēt-
kus.

Pasākuma laikā varēja aplūkot gan bildes, 
gan video ar 2016. gada spilgtākajiem noti-

kumiem. Vakaru ieskandi-
nāja lāzeršova programma, starpbrīdī balles 
dalībniekus zīmēja mākslinieki no karikatu-
rists.lv, bet balli ieskandināja Kaspars Kārkliņš. 
Īpašs paldies Kalna pagasta kultūras nama 
kolektīvam, protams, balles viesiem – spor-
tistiem, sporta organizācijām un viņu ģime-

nēm. Par Jēkabpils novada labākajiem spor-
tistiem un naudas balvām vēl tikai lemsim šī 
mēneša domes sēdē.

Lai nākamais gads mums nes vēl lielākus 
panākumus, sportiskus izaicinājumus, izturību 
un dzīvesprieku!

Baiba Čākure, Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

Foto: K.Sēlis

Aizvadīta Jēkabpils novada sportistu balle

Lai Ziemassvētku vakars
Atnāk kluss un mierīgs,
Un Jaunā gada saule –
Zelta graudus katrā dienā sēj!

Jēkabpils novada dome Ziemassvētkos un gadu mijas 
priekšvakarā silti sveic novada iedzīvotājus, 
sadarbības partnerus un draugus!
Lai Jaunais 2017. gads ir kā jauns solījums nosprausto 
mērķu veiksmīgai īstenošanai, labo domu lidojumam, 
sapratnei un patiesi skaistu mirkļu izjušanai!

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā,
Domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
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Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2016.
gada 27.oktobra lēmumu Nr.246 “Par Jēkabpils 
novada jaunatnes politikas stratēģijas 2017. 
– 2022.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes 
protokols Nr.25.) un 2016. gada 24.novembra 
lēmumu Nr.271“Par Jēkabpils novada jaunat-
nes politikas stratēģijas 2017. – 2020. izstrādes 
darba uzdevuma un darba grupas apstiprinā-
šanu” (sēdes protokols Nr.22.) Jēkabpils no-
vada pašvaldība ir uzsākusi Jēkabpils novada 
Jaunatnes politikas stratēģijas 2017. – 2020.
gadam izstrādi.

Attīstības plānošanas dokumenta plāno-
tais darbības termiņš ir 2017. – 2020.gads.

Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas iz-
strādes mērķis un uzdevumi:

1. Izvērtēt esošo situāciju Jēkabpils novadā 
darbā ar jaunatni.

2. Identifi cēt jomas darbā ar jaunatni īs-
tenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlaboju-
mus;

3. Pilnveidot mērķtiecīga darba ar jaunatni 
īstenošanu, izstrādājot pašvaldības stratēģiju 
darbam ar jaunatni.

Jēkabpils novada Jaunatnes politikas at-
tīstības stratēģijas izstrādes gaitā visa nepie-
ciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv/ un paš-
valdības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un 
Darbi”.

Novada Jaunatnes politikas attīstības stra-
tēģijas pilnvērtīga izstrāde nav iedomājama 
bez plašas novada iedzīvotāju, sevišķi jauniešu, 
iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ ikviens 
novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni 
aicināts sniegt savus priekšlikumus par nepie-

ciešamajiem uzlabojumiem pašvaldības darbā 
ar jaunatni un dažādu ar jaunatni saistītu prob-
lēmu risināšanas nepieciešamību.

Jēkabpils novada Jaunatnes politikas at-
tīstības stratēģijas publiskā apspriešana notiks 
pēc stratēģijas sagatavošanas. Precīza informā-
cija par publiskās apspriešanas norises datumu 
tiks publicēta novada mājaslapā un informatī-
vajā izdevumā “Ļaudis un Darbi”.

Visus priekšlikumus, norādot arī savu vār-
du, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam 
sūtīt uz e- pastu: jurgita.bareika@jekabpilsno-
vads.lv vai zvanot 29354160, vai iesniegt rakst-
veidā Jēkabpils novada domes jaunatnes lietu 
speciālistei Jurgitai Bareikai.

Jurgita Bareika,

Jēkabpils novada pašvaldības jaunatnes 

lietu speciāliste

Paziņojums par Jēkabpils novada Jaunatnes politikas stratēģijas 
2017–2020.gadam izstrādes uzsākšanu

Lauku atbalsta dienests ir apstipri-
nājis projekta iesniegumu “Sporta ap-
rīkojuma dažādošana Jēkabpils nova-
da Dignājas pagastā” Nr.16 – 05 – AL24 
– A019.2202 – 000002.

Projekta vispārējais mērķis ir uzla-
bot sporta un brīvā laika pavadīšanas 
iespēju paplašināšanu/dažādošanu 
Jēkabpils novada teritorijā. Projekta 
specifi skais mērķis ir iegādāties un 
novietot/uzstādīt sporta aprīkojuma 
komplektu, Dignājas pagastā, teritorijā 
pie Dignājas pamatskolas.

Projekta ietvaros tiks uzstādīti trīs 
āra vingrošanas trenažieri, vingrošanas tra-
se kā ari iegādāti divi pārvietojami soliņi ar 
nojumi. Projekts ir aktuāls Dignājas pagasta 

iedzīvotājiem, kā arī plašākai mērķgrupai – 
bez vietējiem pasākumiem Dignājā notiek 
pašvaldības mēroga pasākumi, kas atstāj 

labvēlīgu ietekmi uz šo vietējo teritoriju 
un kopumā arī uz partnerības teritoriju. 
Dignājas pagastā aktivitātes, kuras ir pie-
ejamas bērniem un jauniešiem ir īpaši 
svarīgas, jo Dignāja atrodas vietā, no ku-
ras liela daļa iedzīvotāju strādā Jēkabpilī 
un citviet. Tādēļ, lai saglabātu iedzīvotā-
jiem pievilcīgu dzīves vidi, kurā viņiem 
un viņu bērniem ir pieejamas aktivitātes 
brīvā laika saturiskai pavadīšanai, projek-
tā plānotais sporta aprīkojums ir būtisks.

Projektu paredzētā īstenošana plāno-
ta līdz 2017. gada 31. maijam. Piešķirtais 
publiskais fi nansējums ir 14151, 55 eiro.
Jaunatnes lietu un projektu speciāliste 

Jurgita Bareika

(Attēlam ir ilustratīva nozīme)

Atbalstīts Jēkabpils novada projekts LEADER programmā

Biedrība “Sēļu pūrs” noslēgusi projekta “Za-
sas leģendas. 1.posms.” īstenošanu Zasā. Pro-
jektu fi nansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 
fonds un Jēkabpils novada pašvaldība. Projekts 
īstenots Zemgales Kultūras programmas ietva-
ros, ko īsteno Zemgales Plānošanas reģions.

Vasaras vidū, jūlijā un augustā, gandrīz 
divu nedēļu garumā Zasā, amatniecības cen-
trā “Rūme” norisinājās grafi kas un koktēlnie-
cības meistardarbnīcas, kuru laikā grafi kas un 
koktēlniecības darbos tika iedzīvinātas Zasas 
leģendas.

Grafi kas meistardarbnīcu vadīja grafi ķe 
Daina Eglīte, piedaloties 7 māksliniekiem 
no Latvijas un Lietuvas: Eugenijus Raugas 
(LT); Sarmīte Gailīte (LV); Ieva Svarāne (LV); 
Edmundas Birgela (LT); Arūnas Augutis (LT); 
Sandris Jaudzems (LV); Anda Svarāne (LV). 
Grafi kas darbi pēc Zasas leģendu motī-
viem tika veidoti tādās grafi kas tehnikās kā 
oforts, aukstā adata, tušas zīmējums, kok-

dzelums, akvatinta un līmes līnija.
Koktēlniecības meistardarbnīcu vadīja 

koktēlniecības meistars Igurds Baņķis, pieda-
loties 5 kokapstrādes nozaru amatniekiem: 
Aivars Ērglis; Jurģis Pelēks – Martin; Raimonds 
Blāze; Sandis Bārbals; Dainis Vecums.

Koktēlniecības apdaru darbi asociatīvi tika 
veidoti pēc Zasas leģendas “Barona meita un 
dārznieks” motīviem. Darbu sarežģītības un ap-
joma dēļ koktēlniecības meistardarbnīca turpi-
nājās vēl papildus 3 dienas novembra mēnesī.

Darbnīcu rezultātā radītie darbi tiks izman-
toti Zasas kultūrvēsturiskā mantojuma popu-
larizēšanas nolūkos – leģendu grafi skās ilus-
trācijas tiks pielietotas, lai Zasai izveidotu savu 
pastkaršu kolekciju, bet unikālās, krāšņās koka 
laivas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Zasas 

viesiem jau no agra pavasara būs pieejamas 
laivu izbraucieniem Zasas parka teritorijā.

Projektu fi nansē VKKF, atbalsta Zemgales 
Plānošanas reģions.

Kopējais projekta fi nansējums EUR 
3379.18, no kuriem 30 % – VKKF atbalsts, 53 
% – pašfi nansējums, 18 % – Jēkabpils novada 
pašvaldības līdzfi nansējums.

Informāciju sagatavoja 

biedrība “Sēļu pūrs”

Autoru foto kolāža

“Zasas leģendu” pirmais posms noslēdzies
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Šis gads amatniecības centrā “Rūme” 
bija piepildīts ar cilvēkiem un notikumiem. 
Gada pašā sākumā, kā jau ierasts, tika gata-
voti projektu pieteikumi  2016.gada projektu 
konkursiem. “Rūme” projektu pieteikumu 
sagatavošanā nu jau palīdz ne tikai vietējām 
biedrībām un uzņēmējiem, šogad pēc kon-
sultācijām griezās gan tuvāko kaimiņu nova-
du organizācijas, gan biedrības un uzņēmēji 
no Aizkraukles un Jaunjelgavas novadiem. 
Patiess prieks, ka lielais darbs nav darīts vel-
ti – atbalstu ir guvuši lielākā daļa sagatavoto 
projektu, bet nākotnei iegūti jauni draugi un 
sadarbības partneri.

Agrā pavasarī, pašā aprīļa sākumā, 
“Rūme” piedalījās visas Eiropas lielajā amat-
nieku pasākumā “Satiec savu meistaru!”, kura 
ietvaros trīs dienu garumā tika apgūti dažādu 
veidu svilpaunieku izgatavošanas smalkumi 
Lietuvas meistara Arūna Auguša vadībā.

Jauks un vēl līdz šim nebijis pasākums 
bija Jāņu ielīgošana “Rūmē”, ļoti ceru, ka tas 
kļūs par tradīciju! Jo – kur nu vēl latviskāku un 
pašiem tautiskākajiem svētkiem piemērotā-
ku vidi, ja ne “Rūmē”.

Šogad īpaši lielu rosību un kņadu visas 
vasaras garumā pie mums radīja gandrīz 
nepārtraukta bērnu nometņu klātbūtne. Ap-
jomīgākā no tām – SIF atbalstītā  Latvijas un 
diasporas bērnu nometne “Dabas dārgumi”, 
kurā piedalījās bērni no sešām pasaules val-

stīm, taču “Rūme” pamazām kļūst par visai 
pieprasītu vasaras nometņu vietu, un vasaras 
kalendārā jau no maija mēneša kļūst aizvien 
sarežģītāk atrast brīvus datumus.

Pašvaldības un biedrības “Sēļu pūrs” veik-
smīgas sadarbības rezultātā, Zemgales Kultū-
ras programmas ietvaros, šovasar Zasā tika 
radītas īpašas laivas Zasas parka apmeklētā-
jiem, kā arī grafi kas darbi, lai varētu izgatavot 
unikālas pastkartes Zasas kultūrvēsturiskā 
mantojuma – leģendu popularizēšanai. Divas 
nedēļas “Rūmē” strādāja grafi ķi un koktēlnie-
ki no Latvijas un Lietuvas. Šī darba augļus 
baudīsim jau pavasarī, kad plaukstošos Za-
sas parka kokus varēsim vērot, laivojot Zasas 
upē ar Barona un Dārznieka laivām.  Projektu 
“Zasas leģendas. 1.posms” fi nansiāli atbalstīja 
VKKF un Jēkabpils novada pašvaldība.

Šogad jau otro gadu pie mums darbo-
jas keramikas un aušanas studijas. Patīkami 
redzēt, ka studiju dalībnieki priecājas par 
izaugsmi savu darbu kvalitātē – tā jūtami 
uzlabojas, darbi kļūst tehniski sarežģītāki un 
skaistāki. Vēl līdz 16.decembrim Zasas kultū-
ras nama izstāžu zālē bija apskatāma kerami-
kas studijas izstāde “Pie Dieviņa gari galdi”. 
Gluži vai neticas, ka trauku komplekti, kuri ir 
tik ļoti atšķirīgi viens no otra, ir mācekļu dar-
bi! Studijas dalībnieki izgatavoja arī pavisam 
īpašus un mīļus traukus – puķupodus dažādu 
dzīvnieku formās. Šie dzīvnieciņi nu jau aiz-

ceļojuši uz Zasas pirmsskolas izglītības iestādi 
pie jaunajiem, to pavisam mazajiem saimnie-
kiem.

Tāpat kā pērn, arī šogad “Rūmē” darbojas 
skoliņa pirmsskolas vecuma bērniem, kurā 
mazuļi mācās sajust un sākt valdīt pār ma-
teriālu, līniju un krāsu. Ir vēl viena pavisam 
priecīga ziņa – mūsu novada cilvēki patiešām 
tiecas pēc skaistā, jo pēc pašu iniciatīvas iero-
sināja arī gleznošanas klases izveidi pieaugu-
šajiem. Brīnišķīgi, ka ierosinājumus, kas nāk 
no novada iedzīvotāju puses, ir iespējams 
īstenot dzīvē!

Tuvojoties gada noslēgumam, pa nedēļai 
oktobrī un novembrī, strādājām ar novada 
skolēniem. Darbnīcu laikā tika gatavoti rotā-
jumi Ziemassvētkiem, izmēģinātas dažādas 
garšīgas receptes svētku galdam. “Rūme” ilgi 
smaržoja kā konditorejas fabrika – šokolāde, 
glazūras, piparkūkas, un gaidas pie cepeš-
krāsns durtiņām!

Pašā gada noslēgumā “Rūmē” vēl bija 
iespējams priecēt acis un prātus, apmeklē-
jot Tautas tērpu centra “Senā klēts” tērpu 
un cimdu izstādi “Visi pieci”. Izstādē varēja 
apskatīt visu piecu Latvijas novadu tautas-
tērpus, arheoloģisko Latgales sievas tērpu, 
kā arī Augšzemes sievietes tērpu ar unikālo 
villaini. Izstāde bija ļoti krāšņa, to varēja lasīt 
kā grāmatu un izbaudīt kā dzīvu vēsturi – kat-
ra sīkākā detaļa bija uzmanības un apbrīnas 
vērta. Nemanot nācās aizdomāties par to, vai 
mūsdienu dzīvē spējam vairs veltīt tik daudz 
mīlestības un cieņas savām saknēm, cik tās 
būtu pelnījušas.

Atskatoties uz 2016.gadu, gribu pateik-
ties ikvienam, kurš devis savu ieguldījumu 
gan “Rūmes” ikdienā, gan īpašākos brīžos. 
Tādu cilvēku mūsu novadā nav mazums – 
esam saņēmuši gan jūsu idejas, gan jūsu 
brīvprātīgi un bez atalgojuma veiktos dar-
bus, gan tīri taustāmu palīdzību. Paldies jums 
visiem!

Gaidot Saules atgriešanos, pie “Rūmes” 
uzaudzis Austras koks, kas simboliski saista 
cilvēka iekšējo pasauli ar garīgumu. Novēlu 
nākamā gadā visiem mums šo saikni turēt 
dzīvu, kopt, audzēt stiprāku, jo garīgums jeb-
kādos laikos cilvēkiem dos dzīvesprieku un 
sniegs radīšanas gandarījumu.

Lai skaisti gadumijas svētki un domām 
bagāts nākamais gads!

Amatniecības centra “Rūme” 

koordinatore

Daina Alužāne

Ražīgs un daudzveidīgs 2016. gads “Rūmē”

No kreisās: Seno tērpu darinātāja Dagnija Pārupe, uzņēmuma „Senā klēts” vadītāja Monta 
Grasmane un latviešu tautas tērpu pārzinātāja Ziedīte Muze iepazīstina ar tautastērpu vēsturi

8. novembrī Jēkabpils novada pašvaldība 
saņēma Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas vēstuli, kurā aicināts izvēr-
tēt iespēju pašvaldībā izveidot Valsts un paš-
valdības vienoto klientu apkalpošanas centru.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jē-
kabpils novada dome 24. novembra sēdē 
nolēma:

1. Atbalstīt pieteikuma sagatavošanu 

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkal-
pošanas centra izveidei Rubenes pagasta 
pārvaldē.

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai plānot 
līdzfi nansējumu 2017.gada budžetā.

Plāno izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru 
Rubenes pagastā
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INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Par darbadienas pārcelšanu 
2017. gadā

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta 
ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pan-
ta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 
15.06.2016. rīkojumu Nr.342 “Par darbadie-
nas pārcelšanu 2017.gadā”, Jēkabpils novada 
dome nolēma:

1. Pārcelt darbadienu no piektdienas, 
2017.gada 5.maija, uz sestdienu, 2017.gada 
13.maiju visās Jēkabpils novada pašvaldības 
iestādēs un uzņēmumos.

2. Ieteikt visiem komersantiem un organi-
zācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievē-
rot šā lēmuma 1.punktu.

No domes sēdes materiāliem 

izrakstīja K.Sēlis

Piena ražotāji un 
graudaudzētāji saņem 
papildus piešķirto atbalstu 

LAD izmaksā papildus piešķirto pār-
ejas posma valsts atbalstu par laukaugu 
platībām (6milj.) un ES ārkārtas pielāgo-
šanas atbalstu piena ražotājiem (9.7milj.). 
Piena ražotājiem atbalsta likme ir 22,49 
EUR/t. Taču tiem piena ražotājiem, kas 
ir atzīto kooperatīvu biedri, likme 24,73 
EUR/t. Par laukaugiem maksājums ir 6,91 
EUR/ha.

ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu pie-
šķir piena ražotājam, kuram uz 2016. gada 
1. septembri ganāmpulkā bija reģistrētas 
slaucamas govis un kurš noteiktā laikpos-
mā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitā-
tēm:

• Ražošanas nepalielināšanu vai sama-
zināšanu;

• Kvalitātes shēmu vai projektu īsteno-
šanu, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti un 
pievienoto vērtību;

• Sadarbības (kooperācijas) projektu 
īstenošanu;

• Videi vai klimatam draudzīgu ražoša-
nas metožu piemērošanu;

• Maza mēroga lauksaimniecību.
Atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem 

atbalstu piešķir par laikā no 2016. gada 
marta līdz augustam pirmajam pircējam 
piegādāto piena daudzumu, kas nav ma-
zāks par 500 kg.

Savukārt šogad graudaugu sektors 
Latvijā saskārās ar finanšu grūtībām, ko 
izraisīja nelabvēlīgi labības audzēšanas 
apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma 
cenas kritums un graudu ražošanas un 
pirmapstrādes izmaksu palielinājums. 
Lai palīdzētu graudkopjiem, tika pār-
nests pārejas posma valsts atbalsta par 
laukaugu platībām finansējums no 2017.
gada uz 2016.gadu sešu miljonu eiro 
apmērā. To saņems visi graudaudzētāji, 
balstoties uz šogad maijā iesniegtā vie-
notā iesnieguma datiem par deklarēta-
jām un apstiprinātajām laukaugu platī-
bām.

Par statistikas pārskatu 
iesniegšanu Valsts vides 
dienestā

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionā-
lā vides pārvalde informē, ka 2016. gada 23. 
februārī stājās spēkā grozījumi 2008. gada 22. 
decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 
1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts 
statistikas pārskatu veidlapām’’. Saskaņā ar gro-
zījumiem operatoriem, kuriem ir vai pārskata 
gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņo-
jošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesār-
ņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju 
(L, M, N, O).

Tas nozīmē, ka augstākminētās piesārņo-
jojošās darbības veicējiem turpmāk katru gadu 
līdz 1. martam jāsniedz pārskats par mehānis-
ko transportlīdzekļu mobilās lauksaimniecības 
tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvie-
tojamu mehānismu un citu pārvietojamu ag-
regātu remonta un apkopes remontdarbnīcā 
radīto sadzīves un bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanu. Pārvalde iesaka to darīt savlaicīgi 

20. janvārī plkst 10:00 novada paš-
valdības ēkā, Rīgas ielā150a, 2.stāva zālē 
notiks jauno uzņēmēju tikšanās ar mērķi 
sapulcināt vienkopus novada jauniešus, 
kuriem ir vēlme uzsākt ko jaunu, bet nav 
līdz galam izstrādātas idejas, kā arī tos, 
kuriem ir ideja uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai, bet nav līdzekļu tās realizācijai. Ai-
cināti visi, kuri jūtas jauni, lai ko uzsāktu 
vai gana aktīvi, lai savā dzīvē ko mainītu. 

Pasākuma programma vēl top. Būs iespēja 
uzzināt citu veiksmīgu jauniešu un novadu 
pieredzi, gūt idejas, iepazīties ar mūsu no-
vada plānoto atbalstu uzņēmējdarbībai, 
uzzināt par tuvākajām projektu kārtām uz-
ņēmējiem, izrunāt problēmas un rast uz-
mundrinājumu domubiedru vidū. Lūgums 
jau tagad interesentus pieteikties novada 
pašvaldībā pie Dzidras Nartišas vai lauku 
attīstības konsultantes.

20. janvārī – Jēkabpils novada jauno 
uzņēmēju forums

Īsumā. 1) Zemes noma. Zemes izno-
mātājs 5 darba dienu laikā pēc zemes nomas 
līguma noslēgšanas to reģistrē VID, lai no sa-
ņemtās nomas maksas būtu jāmaksā tikai 10% 
nodoklis (ja līgums nav reģistrēts, tad 23%). Ja 
zemes iznomātājs nav pats reģistrējies kā saim-
nieciskās darbības veicējs un VID nesniedz gada 
ienākumu deklarāciju, tad šo nodokli maksā ze-
mes nomnieks un par šiem 10 vai 23% samazina 
zemes iznomātājam pienākošos naudu.

2) Projekti. No 15.decembra līdz 16.janvā-
rim – projektu kārta meža īpašniekiem.

Līdz 1.janvārim visiem suņiem, kuri ir vecā-
ki par 6 mēnešiem, jābūt čipotiem un reģistrē-
tiem LDC.

“...Reizē mirdz cilvē-
ka sirds,
Jo pāri Latvijai
Laižas Ziemsvētku 
rīts.”
(Guna Dancīte) 

Jēkabpils nova-
da novadpētniecī-
bas ekspozīciju telpās Zasā ikviens ir aicināts 
apskatīt fotogrāfi ju izstādi “No sirds Latvijai” 
(Jēkabpils novada 7 pagastu iedzīvotāju ak-
tivitātes 2016).

Iespēja apgūt seno Ziemassvētku ro-
tājumu - puzuru meistarošanas prasmes 

(bezmaksas nodarbības, pieteikšanās pa tel. 
25465787). Esiet laipni gaidīti!

Veiksmīgu un radošu Ziemassvētku gai-
dīšanas laiku!

Edīte Balode, Novadpētniecības 

ekspozīciju organizatore

Aicina uz izstādēm Aicina uz izstādēm 
novadpētniecības novadpētniecības 
telpās Zasātelpās Zasā

Informācijai
Arī šogad laika periodā no 19 - 27. decem-
brim tiek fotografēti skaistākie ārtelpu Zie-
massvētku rotājumi novadā. Precīzāka infor-
mācija novada mājaslapā.

K.Sēlis
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jau 2016. gada decembrī. Operatoram elek-
troniski jāreģistrējas VSIA “Latvijas Vides ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centrs” statistikas pār-
skatu ievades sistēmā, un jānoslēdz līgums ar 
Valsts vides dienestu par statistikas datu ievadi. 
Pārskatu datu iesniegšana būs iespējama tikai 
pēc līguma parakstīšanas Valsts vides dienes-
tā. Līguma izveidi var veikt VSIA “Latvijas Vides 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vietnē: 
https://www.meteo.lv vai https://www.lvgmc.
lv sadaļā “Vide” – “Pārskatu ievadīšana”. Seko-
jot tur esošajai instrukcijai iespējams veiksmīgi 
izveidot līgumu. Līgums, divos eksemplāros, 
papīra formātā jāiesniedz Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, nosūtot 
pasta sūtījumā uz adresi: Raiņa ielā 28, Daugav-
pilī, LV – 5401, vai ierodoties personīgi pārval-
dē. Pēc līguma parakstīšanas no Valsts vides 
dienesta puses lietotāja konts tiks aktivizēts 
un būs iespējams aizpildīt statistikas pārska-
ta veidlapu VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes 
režīmā.

Kūtsmēslu uzglabāšana 
no 2017. gada 1. janvāra

Valsts vides dienesta Daugavpils reģio-
nālā vides pārvalde atgādina, ka 2016.gada 
31.decembrī beidzas Ministru kabineta 2014.
gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās 
prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīv-
nieku novietnēs” noteiktais pieļāvums pakaišu 
kūtsmēslu uzglabāšanai pie dzīvnieku noviet-
nes vai ārpus dzīvnieku novietnes, ja dzīvnieku 
novietnē ir vairāk par 15 dzīvnieku vienībām. 
Arī pieļāvums pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai 
pie dzīvnieku novietnes vai ārpus dzīvnieku 
novietnes, ja dzīvnieku novietnē ir no 10 līdz 
15 dzīvnieku vienībām, beigsies 2017.gada 
31.decembrī. No 2017.gada 1.janvāra dzīvnie-
ku novietnē ar vairāk kā 15 dzīvnieku vienībām 
pakaišu kūtsmēslu uzglabāšanai noteiktas se-
kojošas prasības:

1. Pakaišu kūtsmēslus uzglabā kūtsmēslu 
krātuvē, kas būvēta no betona, vai betonētā 
laukumā, vai speciāli ierīkotā laukumā ar šķid-
ruma necaurlaidīgu pamatni;

2. dziļajā kūtī;
3. izņēmuma gadījumā ārpus dzīvnieku 

novietnes ne ilgāk kā piecus mēnešus – no 
1.maija līdz 30.septembrim – vai tad, ja tiek 
veikta kūtsmēslu krātuves atjaunošana vai pār-
būve. Lai pakaišu kūtsmēslus uzglabātu ārpus 
dzīvnieku novietnes (izņēmuma gadījumā):

 – operators Valsts vides dienesta reģionā-
lajā vides pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā 
pamato izņēmuma gadījumu un apliecina pa-
kaišu kūtsmēslu uzglabāšanas vietas atbilstību;

 – pārvalde, pamatojoties uz iesniegtajiem 
dokumentiem, saskaņo pakaišu kūtsmēslu uz-
glabāšanas vietu ārpus dzīvnieku novietnes.

Augstākminētās prasības kūtsmēslu uz-
glabāšanai dzīvnieku novietnēs, ja dzīvnieku 
novietnē ir no 10 līdz 15 dzīvnieku vienībām, 
noteiktas ar 2018.gada 1.janvāri.

Pakaišu kūtsmēslus pieļaujams uzglabāt 

pie dzīvnieku novietnes līdz to tālākai izman-
tošanai, ja dzīvnieku novietnē atrodas mazāk 
par 10 dzīvnieku vienībām, ierīkojot kūtsmēslu 
uzglabāšanas laukuma pamatni, kūtsmēslus 
nosedzot ar vismaz 20 centimetrus biezu ab-
sorbējoša materiāla aizsargslāni (salmu, kūdras, 
skaidu) vai ūdensnecaurlaidīgu materiālu, un 
vircu uzkrājot speciāli aprīkotā tvertnē.

Sīkāka informācija meklējama Ministru 
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos 
Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

Lauksaimnieku jautājumi, 
LAD atbildes

1. Aitkopības saimniecība vēlas pretendēt 
uz atbalstu kautuves būvniecībai un iekārtu 
iegādi, plānots kautuvi izmantot tikai savu au-
dzēto lopu kaušanai, svaigas gaļas sadalīšanai 
un svaigas gaļas fasēšanai. Vai šos ieguldījumus 
atbalstīs no apakšpasākuma “Ieguldījumi lauku 
saimniecībās vai tie jāliek apakšpasākumā “At-
balsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Atbilde: Ar šādām investīcijām var preten-
dēt pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās”, pie nosacījuma, ka kautuve ir 
paredzēta savu dzīvnieku kaušanai.

2. Esmu startējis uz vienu projektu, kāpēc 
nevaru startēt uz nākamo? Saskāros ar to, ka 
2014.gadā realizēju LEADER projektu, ar kura 
palīdzību iegādājos graudu sējmašīnu. Pēc pā-
ris gadiem bija atbalsts jaunajiem zemniekiem, 
kur varēja saņemt atbalstu. Es nevarēju iziet kri-
tērijus, jo man jau esot iedots atbalsts.

 Atbilde.No jautājuma īsti nav izprotams 
jaunā lauksaimnieka neatbilstības kritērijs. 
Domājams, problēma ir tā, ka uzņēmums ir iz-
veidots vairāk kā pirms 24 mēnešiem vai saim-
niecībai izveidošanas process pilnībā pabeigts.

3. MK noteikumu Nr. 600 norādīts, kādus 
pamatlīdzekļus/tehniku drīkst iegādāties, tai 
skaitā – 50.1.21. punktā minēta grāvju pļauj-
mašīna. Vai to atļauts iegādāties, ja paredzēts 
izmantot ražošanas procesa nodrošināšanai, 
appļaujot laukmalas, grāvmalas?

Atbilde: Grāvju pļaujmašīnas iegāde ir at-
tiecināmas, tikai pie projekta vērtēšanas tiks 
vērtēta pļaujmašīnas iegādes lietderība. Par 
lietderīgu lielās grāvju pļaujmašīnas iegādi 
varam uzskatīt saimniecībai ar vismaz 200 ha 
aramzemes, bet pļaujmašīnas laukmalu ap-
pļaušanai saimniecībām no 30 ha.

4.Vai nākamajā gadā esošie bioloģiskie 
lauksaimnieki varēs pieteikt jaunas platības, sa-
ņemt BL atbalstu jaunajām platībām?

Atbilde: Ņemot vērā, ka ir ļoti pieaudzis 
bioloģiski apsaimniekoto platību apjoms, tad 
pieejamais fi nansējums šim pasākumam ir iz-
smelts un jaunas saistības 2017. gadā pašlaik 
nav plānots uzņemties.

5. Kad jaunām augļkopības un dārzeņkopī-
bas saimniecībām būs iespējams pieteikties uz 
atbalstu audzēšanai integrētā augu aizsardzī-
bas sistēmā?

Atbilde: Nākamgad varēs pieteikties uz pa-
sākumu Vidi saudzējošas metodes dārzkopībā.

Plānotās projektu kārtas 
2017.gadā
Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos

oktobris

Dabas katastrofās un 
katastrofālos notikumos 
cietušā lauksaimniecības 
ražošanas potenciāla 
atjaunošana un piemērotu 
profi laktisko pasākumu 
ieviešana

marts

Atbalsts jaunajiem 
lauksaimniekiem

2017.gadā nav 
plānots

Mazajām saimniecībām 
(15 000)

maijs

Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un 
attīstīšanā

Jūnijs/jūlijs

Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos

Līdz 2019.
gada 
1.decembrim

Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā

1 kārta gadā

Ražotāju grupu un 
organizāciju izveide

Augusts

Ražas, dzīvnieku un augu 
apdrošināšanas prēmijas

Līdz 2019.
gada 
1.decembrim

Lauku Partnerības,,Sēlija’’ Leader pro-
jekti – februāris

Saskaņā ar ZM prognozēm 
provizoriskie saistītie 
maksājumi plānoti šādā 
apmērā (EUR)

2017 2018 2019 2020

Slaucamās 
govis (par 
dzīvnieku)

187 193 211 231

Kazas (par 
dzīvnieku)

25 25 25 25

Liellopi (par 
dzīvnieku)

105 149 169 179

Aitas (par 
dzīvnieku)

25 29 29 29

Cietes 
kartupeļi (ha)

409 409 409 409

Sert. zālāju, 
lopb. sēklas (ha)

116 116 116 116

Sert. sēklas 
kartupeļi (ha)

505 505 505 505

Sert. labības 
sēklas (ha)

104 104 104 104

Mieži (ha) 30 32 34 36

Vasaras 
rapsis(ha)

31 37 43 49

Dārzeņi (ha) 385 427 469 506

Augļi (ha) 160 178 195 211

Proteīnaugi (ha) 118 130 143 154



2016. gada 20. decembris6 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Gada uzņēmējs 
Zemgalē 2016

25.novembrī Rundāles pils Baltajā zālē no-
tika Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmēj-
darbības centra organizētā pirmā Zemgales 
reģiona 22 novadu uzņēmēju godināšanas ce-
remonija. Pretendentiem bija jāatbilst virknei 
nolikumā izvirzīto kritēriju gan saistībā ar no-
dokļu, darba tiesisko attiecību, darba aizsardzī-
bas jomu, videi draudzīgu tehnoloģiju ievieša-
nu, radošumu, sabiedriskajām aktivitātēm uc.

Gada uzņēmēja titulu no Jēkabpils novada 
ieguva SIA ,,Daugavmalas rapsis’’. Uzņēmums 
ražo gan tradicionālo rapšu eļļu, gan paspilgti-
na to ar ķimeņu vai diļļu garšu, kā arī piedāvā 
linsēklu eļļu un linsēklu eļļas ziepes. Tāpat uz-
ņēmums aktīvi pārstāv Jēkabpils novadu dažā-
dās izstādēs.

I.Sēle, R.Adropova foto

SIA ,,Daugavmalas rapsis’’ pārstāvji Aiga 
Valtere un Reinis Balodis.

8.decembrī Jelgavā, Zemgales reģio-
na kompetenču attīstības centrā, notika 
jau 6. amatnieku un mājražotāju kontakt-
birža.

Jēkabpils novadu tajā pārstāvēja Baiba 
Čākure ar latviskajiem sapņu ķērājiem, kā 
arī biedrības ,,Ūdenszīmes” meitenes ar 
saviem košajiem rotu komplektiem un ci-
tiem stikla darbiem. Ikgadējās kontaktbir-

žas mērķis ir kopīgi priecāties par paveik-
to, dibināt kontaktus, rast jaunas iespējas 
un idejas, protams, pārdot savu produk-
ciju. Šī gada pasākuma īpašais viesis bija 
Baiba Sipeniece – Gavare, kura katru pa-
sākuma dalībnieku uzrunāja individuāli un 
intervijas laikā iepazīstināja klātesošos ar 
piedāvātajiem produktiem.

I.Sēle, autores foto

Baiba Čākure, Solvita Kukle un Lelde Uzkure izstādē Jelgavā.

Jēkabpils novada amatnieki 
Zemgales kontaktbiržā

27. novembrī Kalna pagastā pie kultūras 
nama pirmajā Adventē tika iedegta svētku 
egle.

Adventa laiks latviešu tautai ir lūgšanu, 
piedošanas un labestības laiks. Šajā laikā gri-
bas pieklust, padomāt par sevi un sakārtot 
domas. Pasākuma sākumā apmeklētājus uz-
runāja mācītājs Andis Lenšs. Adventa ir četru 
nedēļu periods. Tieši ar pirmo Adventes svēt-
dienu sākas kristīgās baznīcas jaunais gads. 
Advente ir laika posms no ceturtās svētdienas 
pirms Ziemassvētkiem, tas ir pieklušanas un 
pārdomu laiks pirms Kristus piedzimšanas. 
Baznīca māca, ka Adventes laiks jāpavada 
klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas 
ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi 

grēki un jāpiedod visiem vienādi.
Tika aizdegta arī pirmā svece Adventa vai-

nagā. Pēc mācītāja uzrunas sekoja novada kora 
“Putni” koncerts. Dziedātās dziesmas bija ļoti 
emocionālas, skanīgas un sirsnīgas. Klausītāju 
un savā vārdā paldies gan dziedātājiem, gan 
diriģentei Santai Kasparsonei, kormeistarei 
Anitai Ķikutei, koncertmeistarei Anitai Godiņai 
par smaidu, mūzikas mīlestību un labestību! 
Lai Jums veicas!

Visiem novēlu no svētku egles paņemt kat-
ram pa mazam gaismas stariņam, lai tas palīdz 
pavadīt šo laiku, kas ved no tumsas uz gaismu.

Kalna pagasta kultūras nama vadītāja 

Sandra Vecumniece

Autores foto

Ir sācies Adventa laiks...
Par valsts grants ceļiem šķīdonī

Mainīgu laika apstākļu ietekmē uz dau-
dziem grants ceļiem visā valstī ir atsācies šķī-
donis, un vietām tie ir kļuvuši grūti izbraucami.  

Atkušņa laikā grants ceļu segas virskārta 
atkūst un segas konstrukcija pārmitrinās, tajā 
var sākt strauji veidoties bedres. Ceļi zaudē 
nestspēju un tajos veidojas dziļas rises, ceļus 
klāj dubļi. Kamēr grants ceļš nav apžuvis, bed-
rīšu un risu veidošanos nav iespējams novērst, 
jo, uzbraucot ar smago tehniku un greiderējot 
pārmitrināto ceļu, situāciju var tikai pasliktināt 
un pilnīgi sabojāt ceļu. Grants segumu greide-
rē tikai tad, kad tas ir apžuvis. Līdz ar to situācija 
uz grants seguma ceļiem visā valstī uzlabo-
sies tad, kad iestāsies stabili ziemas apstākļi 
un temperatūra pieturēsies zem nulles. Infor-
mācija par masas ierobežojumiem uz mūsu 
valsts autoceļiem ir atrodama un regulāri tiek 
atjaunota LVC mājaslapā adresē http://lvceli.lv/
informacija – un – dati/#masas – ierobezojumi. 
Atbilstoši LVC reģionālo nodaļu sniegtajai in-
formācijai, daļa grants ceļu ir grūti izbraucama 
praktiski visos reģionos un novados. 

Aicinām autovadītājus informēt par 

bedrēm un citiem šķēršļiem uz valsts au-

toceļiem, zvanot uz VAS Latvijas Valsts ceļi 

(LVC) Satiksmes informācijas centru pa tāl-

runi 80005555. 
VAS Latvijas Valsts ceļi
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Novembra beigās Lauku partnerībā 
,,Sēlija’’ noslēdzās pirmā amatnieku 
un mājražotāju darbu izvērtēša-
na. Partnerība konkursa ietvaros 
aicināja iesniegt amatniecības iz-
strādājumus, rokdarbus, interjera 
priekšmetus, kas izgatavoti Lauku 
partnerības “Sēlija” teritorijā (bijušā Jē-
kabpils rajona robežās). Darbiem bija jāat-
bilst šādām prasībām:

 – nepārtikas prece;
 – izstrādājums ir oriģināls, tā izgatavošanā 

nav pielietotas no interneta resursiem/citiem 
avotiem tieši pārceltas ieceres;

 – izstrādājums ir kvalitatīvi izgatavots gan 
no mākslinieciskā, gan tehniskā viedokļa;

 – izstrādājums atbilst vienam/vairākiem 
no šādiem pielietojuma veidiem: prezentāci-
jas priekšmets; interjera priekšmets; mājsaim-
niecības priekšmets ar praktisku pielietojumu; 
suvenīrs; dāvana; rotaslieta;

 – tā izgatavošanā izmantoti pamatā da-
biski materiāli – dzija, māls, koks, akmens, utt. 
Izstrādājumi no plastikas, otrreizējām izejvie-
lām, u.c. tiek akceptēti tikai tādā gadījumā, ja 
tie demonstrē augstu tehnisko kvalitāti un ori-
ģinālu dizainu;

 – vēlams – ietvertas teritorijai raksturī-
gās komponentes: rakstu elementi, ainavas 
elementi, notikumi, tradīcijas, asociācija ar 
tiem, utt.;

Konkursa mērķis ir apzināt ražotājus, 
sniegt tiem padomus kvalitātes uzlabošanā un 
realizācijā, kā arī veicināt vietējo ražotāju izstrā-
dājumu iegādes iespējas pagastu veikalos, lai 
iedzīvotāji suvenīriem un dāvanām iegādātos 
vietējo ražotāju preces. Jēkabpils novadā pir-

mais veikals ar visu Partnerības teritorijas no-
vērtēto darbu stendu būs Rubeņos.

Mūsu novadā pirmās Kvalitātes zīmes pie-
šķirtas:

• biedrības „Dzīves prasme” izstrādāju-
miem: niedru pinumu produktiem „Laimes 
grabulis”, „Tautiskās zeķes”, „Austās linu sedzi-
ņas”;

• biedrības „Ūdenszīmes” stikla rotām „Sal-
na” un „Ziedi”;

• Baibas Čākures izstrādājumiem – „Latvis-
kais sapņu ķērājs”, „Zīmes”;

• Biedrības „Pavadiņa” – Valijas Flanderes 
austajām jostām „Zemgale” un „Slate”;

• biedrības „Sēļu pūrs” keramikas trauku ko-
lekcijai „Rotā”;

• Ata Prauliņa bioloģiskās zemnieku saim-
niecības izgatavotajām vaska svecēm. 

Ar konkursa noteikumiem var iepazīties 
Lauku partnerības ,,Sēlija’’ mājas lapā http://
www.partneribaselija.lv/. Darbus vērtēšanai 
varēs iesniegt arī turpmāk; nākošā vērtēšanas 
kārta notiks februārī.

Neskaidrību gadījumā jautāt Ievai Jātnie-
cei vai novada lauku attīstības konsultantei.

L.Uzkures foto

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t.26312414

Lauku partnerības „Sēlija” Kvalitātes zīme

Advente ir tas laiks, kad gaišām domām 
sagaidām Ziemassvētkus, kad ikviena sirsni-
ņā iedegas cerība un ilga pēc Ziemassvētku 
brīnuma, pēc kaut kā neparasta, mierīga, 
skaista.

4.decembrī Rubeņu Romas katoļu baznī-
cā notika koncerts “Ieklausies Ziemassvētku 
skaņās”. Koncerta programmu sniedza no-
vada jauktais koris “Putni”. Kaut gan ārā bija 
īsta ziema, mūsu sirdis sasildīja dvēseliskās 
dziesmas un zvaniņu skaņas kora izpildīju-
mā.

Pēc koncerta svinīgi 
iededzām lielo egli. Egle 
bija īpašā savā svētku rotā, 
jo ikviens pasākuma dalīb-
nieks atstāja labas domas, 
iekarinot eglē mazu brīnu-
miņu. Kultūras nama bēr-
nu teātra pulciņa “ Dadzī-
ši” dalībnieki eglei veltīja 
svētku dzejoļus. Kopā ar 
kora „Putni” dziedātājiem 
skanēja visiem zināmā 
„Reiz mežā dzima eglīte”.

Paldies visiem, kas 
piedalījās 2. adventes pa-
sākuma norisē. Jauktajam 
korim „Putni” par koncertu, 
diriģentei Santai Kasparso-
nei, kormeistarei Anitai Ķiku-
tei un koncertmeistarei Ani-
tai Godiņai.

Paldies Rubeņu katoļu 

baznīcas draudzei, Timofejevu ģimenei, Ru-
beņu pamatskolai un Rubenes pagasta pār-
valdei par sadarbību.

Gaišus Ziemassvētkus! Prieka, veselības, 
mīlestības un patīkamu pārsteigumu pilnu 
Jauno gadu!

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja

Autores foto

Rubeņos ieskandina Ziemassvētkus
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22.novembrī Jēkabpils novada jaunieši 
piedalījās Strukturētā dialoga, “Kritiskās do-
māšanas darbnīcā”, kas norisinājās Jēkabpilī. 
Vienkopus satikās jaunieši un lēmumu pie-
ņēmēji, lai pilnveidotu kompetenci “Domāt 
gudrāk”. Jēkabpils novadu pārstāvēja trīs 
jaunietes no Ābeļu pamatskolas, Samanta 
Vinciune, Jana Latvele, Aivita Urķe, jaunietes 

iesaistījās diskusijās gan ar jauniešiem, gan 
lēmumu pieņēmējiem. “Kritiskās domāšanas 
darbnīca” lika padomāt par to kā mēs patērē-
jam informāciju, kā arī mācīja pielietot meto-
des, ar kuru palīdzību jaunieši spēj paskatīties 
uz apkārtējo pasauli ar kritisku aci.

Darbnīcas pirmajā daļā dalībnieki tika 
iepazīstināti ar Strukturētā Dialoga projekta 

ietvaros izveidotājām rekomendācijām par 
V cikla tēmu – “Veicināt visu jauniešu iesais-
ti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar 
moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”. Pēc 
informatīvās daļas jaunieši kopā ar lēmumu 
pieņēmējiem diskutēja par rekomendācijām, 
to aktualitāti, nepieciešamību un izteica savu 
viedokli, kā uzlabot katru no rekomendācijām.

Jana: "Diskusija bija patīkama, aizraujo-
ša. Nedaudz pietrūka laika, varēja būt ilgāk."

Samanta: Diskusija bija fantastiska, uzzi-
nāju daudz ko jaunu. Tā bija diena, kas ilgi 
paliks atmiņā, jo vienmēr ir patīkami uzzināt 
kaut ko jaunu."

Aivita: "Diskusija bija ļoti interesanta, tie-
šām, uzzināju daudz jaunu lietu, pirmo reizi 
piedalījos šādā pasākumā, ieguvu daudz po-
zitīvu emociju."

Jāpiemin, ka šī gada maijā, Zasā norisi-
nājās Strukturētā dialoga pasākums” Kafi ja 
ar politiķiem”, kurā tikās Jēkabpils novada 
jaunieši un lēmumu pieņēmēji, lai diskutētu 
par to, kā uzlabot darbu ar jaunatni reģio-
nālā un nacionālā līmenī. Šīs diskusijas laikā 
tika arī izvirzītas vietējā mēroga rekomendā-
cijas, jaunatnes darba uzlabošanai novada 
un Latvijas mērogā.

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada Jaunatnes lietu 

speciāliste

Jēkabpils novada jaunieši piedalās “Kritiskās domāšanas darbnīcā”

4.novembrī Zasas vidusskolas jaunieši tikās 
ar Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvjiem un 
brīvprātīgajiem lai runātu par to, kas ir brīvprā-
tīgais darbs un kā iesaistīties. Savā pieredzē 
par brīvprātīgo darbu dalījās Ignasio Navarro 
– Soto Mingezs no Spānijas, kurš darbojas NVO 
resursu centra pirmajā realizētajā Eiropas brīv-
prātīgā darba projektā “ Volunteers change Jē-
kabpils”. Ignasio stāstīja jauniešiem par Spāniju, 
tās kultūru, valodu un tradīcijām kā arī dalījās 
pieredzē par to, kā ir būt par brīvprātīgo.

Ar sevi iepazīstināja arī 
Žiljens Malu no Francijas, 
kas Jēkabpilī bija ieradies 
vien dažas dienas pirms tik-
šanās ar Zasas vidusskolas 
jauniešiem. Jaunietis dar-
bojas Eiropas brīvprātīgā 
darba projektā “Share and 
like Volunteering”.

Pēc brīvprātīgo jau-
niešu sagatavotajām pre-
zentācijām, projektu koor-
dinatore Lāsma Zēberga, 
pastāstīja jauniešiem par to, 
kas ir Eiropas brīvprātīgais 
darbs, kā kļūt par brīvprātī-
go kādā no Eiropas valstīm, 

kā arī informēja par brīvprātīgo jauniešu aktivi-
tātēm, plānotajiem pasākumiem un iespējām 
iesaistīties.

Ar jauniešiem savā pieredzē dalījās arī Alise 
Saviča, kura septembrī piedalījās starptautiskā 
jauniešu pieredzes apmaiņas projektā “Trash 
music” Spānijā. Alise dalījās savos iespaidos, un 
pārdomās par projektu, uzsverot, ka tā ir bijusi 
lieliska pieredze, jo ir iepazīta cita kultūra, jauni 
cilvēki, un ir pilnveidotas savas komunikācijas 
prasmes un valodas zināšanas.

Paldies Zasas vidusskolas skolēniem, sko-
lotājiem un direktorei par viesmīlīgo uzņem-
šanu!

Jurgita Bareika, Jēkabpils novada 

Jaunatnes lietu speciāliste

Autores foto

Zasas vidusskolas skolēni tiekas ar brīvprātīgajiem 
jauniešiem no Spānijas un Francijas
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Viesus Zasā uzņēma skolas jaunsargu kus-
tības vadītāja Lāsma Lūse un sveica 2. klases 
skolēni. Lekcijā 7. – 12. klašu skolēni varēja 
uzzināt par Latvijas aizsardzības spējām un 
iespējām tās stiprināt, aizsardzības nozares 
aktualitātēm un īstenotajiem projektiem, kā 
arī ASV ieguldījumu sabiedroto drošībā ope-
rācijā “Atlantic Resolve”. ASV 173. brigādes 
karavīri, veicot desanta vingrinājumu “Bayo-
net Strike” Ādažu poligonā, ieradās Latvijā š.g. 
12. septembrī. Skolēni tika iepazīstināti arī ar 
iespējamajiem draudiem interneta vidē, kurā 

tiek mērķtiecīgi izplatī-
ti agresīvi un negatīvi 
komentāri par Latviju. Ikviens tika aicināts 
kritiski vērtēt informāciju, kas tajā tiek paus-
ta, un apzināties, ka ne vienmēr tiek rakstīta 
patiesība.

Pēc lekcijas skolēni dalījās 3 grupās un ne-
formālā gaisotnē varēja uzdot jautājumus ASV 
karavīriem. Saruna notika angļu valodā. Tiem, 
kam bija grūtības komunicēt, palīdzēja skolo-
tājas Z.Golberga, I.Kliģe un B.Gabranova. Tika 
jautāts gan par armijas lietām, gan ASV, gan 

karavīru brīvā laika interesēm, hobijiem u.c.
Aizsardzības ministrija lekcijas Latvijas 

skolās sadarbībā ar Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem organizē jau vairākus gadus. 
Lekciju mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par 
aizsardzības nozari, Latvijas dalību NATO un 
kolektīvo aizsardzību, kā arī veidot un uzturēt 
karavīru saikni ar sabiedrību. 

K.Sēlis

Autora foto

Zasas vidusskolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji

27. novembrī devāmies uz stāstnieku kon-
kursu “Teci, teci, valodiņa” Rīgā, kur sasnie-
dzām labus rezultātus. Ābeļu pamatskolas 

skolniekam Deividam Dāboliņam iegūts 2. 
pakāpes diploms jeb „Lielā stāstnieka” tituls, 
bet man – Samantai Vinciunei – 1. pakāpes 
diploms jeb „Dižās stāstnieces” tituls.

Kad bijām nokļuvuši Rīgā, sākās uztrau-
kums, bet saprotot to, ka vēl 3 cilvēki stāstīs, 
un tad ir mūsu kārta, uztraukums sāka augt vēl 
pamatīgāk. Pat nemanīju, kā izskanēja mans 
vārds. Tad apzinājos – viss! – jāiet ar augsti pa-
celtu galvu un jāļauj, lai skan arī skolas vārds.

Lai arī kādas nelielas kļūdas mēs ar Deivi-
du pieļāvām, mēs tās apzinājāmies un apsolī-
jām sev, ka nākamgad būsim gatavi uz visiem 
100% un centīsimies žūrijas priekšā runāt bez 
uztraukuma. Man ir sasniegti jau divi dižie titu-

li, atliek vēl nākamgad sasniegt vienu, un tad 
var startēt uz augstāko pakāpi – Ķēniņa titulu.

Manuprāt, tā bija izdevusies diena, jo gan-
darījums par paveikto bija ļoti liels, ne velti 
skolotāji atbalstīja mūs un starpbrīžos, gatavo-
joties konkursam, sauca pie sevis klasē un tei-
ca: „Nu, pastāstīsi?”. Lai kā arī negribējās un cik 
atrunas bija izdomātas, lai neatskaitītu iemācī-
to, beigās sapratām, ka skolotājas Iveta Bērziņa 
un Valda Bērziņa negribēja mūs spīdzināt, bet 
gan noslīpēt mūsu nelielās kļūdas sagatavota-
jos tekstos.

Samanta Vinciune,

Ābeļu pamatskolas 9.klase

Foto: Valda Bērziņa

Ābeļu skolēni “Stāstniekā” Rīgā
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Dignājas pamatskolas 6. klases skolnieces 
Zanes Sinkevičas daudzu gadu darbs vaina-
gojies ar ļoti lieliem panākumiem – iegūts 
Stāstnieku ķēniņienes tituls Bērnu un jaunie-
šu folkloras kustības „Pulkā eimu, pulkā teku” 
XX Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” 
fi nālā.

Konkurss notiek katru gadu vairākās kār-
tās. Sēlijā šogad 1. kārta notika Ābeļu pamat-
skolā, kur tad arī tika izvirzīti labākie stāstnie-
ki dalībai fi nālā 26. novembrī Rīgā, Latviešu 
biedrības namā. No Dignājas pamatskolas 
fi nālā piedalījās Zane Sinkeviča un Linda Mī-
kule. Konkursam viņas gatavoja skolotāja 
Aīda Bikauniece.

Zane konkursā šogad piedalījās jau ses-
to gadu. Pirmajā gadā 1. klasē tika iegūta 2. 
pakāpe, bet pēc tam, pārējos trīs gadus pēc 
kārtas, jau 1. pakāpe jeb dižā stāstnieka tituls. 
Tad dalībnieks var pretendēt jau uz ķēniņa ti-
tula iegūšanu, kas, protams, ir ļoti liels gods. 
Zane pirmo reizi šo titulu mēģināja iegūt jau 
pagājušajā gadā, taču nācās stāties pretī ga-
dos daudz vecākiem bērniem, un bailes darīja 
savu. Šogad drosmes bija vairāk un arī piere-
dze lielāka.

Žūrijas komisijā bija folkloras pētnieki 
Guntis Pakalns un Māra Mellēna, “Nacionālā 
botāniskā dārza” direktors Andrejs Svilāns, 
pārstāvji no Latvijas Universitātes, Pilsrundā-
les bibliotēkas, Latvijas Radio u.c.

Šogad konkursa fi nālā piedalījās 128 da-
lībnieki no visas Latvijas, kas tika sadalīti da-
žādās vecuma grupās: Lielais stāstnieks, Ma-
zais stāstnieks utt.

Katru gadu mainās konkursa noteikumi 
un tematika. Ja pagājušajā gadā tēma bija 
„zirgs”, tad šogad tā bija „tēva sēta”, un ķēniņa 
titula pretendentiem bija 5 uzdevumi:

1. Aizrautīgi izstāstīt vienu pasaku tā, lai 
klausītājam būtu interesanti un lai viss būtu 
skaidri saprotams. Jābūt skaidrai dikcijai, sa-
protamai valodai, jo zālē ir vairāk kā simts 
klausītāju;

2. Izstāstīt kādu neparastu gadījumu vai 
notikumu par sev vai ģimenei piederošu 
priekšmetu un paņemt to līdzi;

3. Sameklēt negaru pasaku, kurā varētu 
būt vairāki literārie varoņi, un to varētu iestu-
dēt. Pasaka nav jāiemācās no galvas, bet jāsa-
gatavo 2 stundas pirms konkursa;

4. Sagatavot vienu spoku vai briesmu 
stāstu, kurš nepārsniedz 1 – 2 min;

5. Sagatavot apmēram 10 anekdotes par 
dažādām tēmām. Ja viens dalībnieks iesāk 
par kādu konkrētu tēmu runāt, tad pārējiem 
jāturpina anekdotes par to pašu tēmu, līdz 
pietrūkst, ko stāstīt, un tad tiek dota nākamā 
tēma, un sākas jauns riņķis.

Stāstīt drīkstēja vai nu literārajā valodā, 
vai savā izloksnē. Zane runāja literārajā valo-
dā, bet pārējie ķēniņa titula pretendenti runā-
ja latgaliski.

„Šogad uzdevumi bija daudz grūtāki 
nekā pagājušajā gadā, piemēram, es ļoti uz-

traucos par pasaku, kuru bija jāsagatavo 2 
stundas pirms konkursa, bet beigu beigās tas 
nemaz nebija tik grūti. Uztraukums tāpat bija 
liels, bet šoreiz skolotāja mani sadūšoja, teica: 
„Viss būs kārtībā, galvenais turies un nestos-
ties!”. Tā nu uzgāju uz skatuves un norunāju, 
ko vajadzēja, ” teic Zane.

„Līdzi es biju ņēmusi vecmammas lelli, 
kuru viņai uzdāvināja 18 gadu vecumā. Lellei 
šobrīd ir 42 gadi. Pastāstīju, kā tā nonāca pie 
manas vecmammas, kā rīkojās draudzenes, 
kad to ieraudzīja. Vēl ar to ir spēlējušās visas 
vecmammas meitas, meitu bērni, un arī es. 
Lelle ir ļoti labi saglabājusies, ” turpina Zane, 
„žūrijā bija vīrietis, kurš mums teica uzdevu-
mus pēc kārtas, un vienu viņš pateica ne-
skaidri. Vajadzēja stāstīt par priekšmetu, bet 
es izstāstīju spoku stāstu. Kad citi stāstīja spo-
ku stāstu, man nācās stāstīt par priekšmetu. 
Likās, ka tas būs liels mīnuss, bet, kad sagaidī-
jām apbalvošanu, un pateica, ka tomēr esmu 
ieguvusi Stāstnieku ķēniņa titulu, bija ļoti liels 
pārsteigums un prieks, jo darbs bija ieguldīts 
liels.”

„Stāstīt var vienalga par ko, bet vajag 
pamatot, kāpēc tu to stāsti. Mēs dzirdējām 
Gunti Pakalnu sakām, ka jāstāsta interesants 
gadījums, bet viņš jau nepateica, ar lietu vai 
bez. Zane sāka jau to citu stāstu stāstīt, un, 
kad viņai pienāca kārta stāstīt spoku stāstu, 
tad viņa cēlās kājās pati no sevis un teica: 
„Tā kā es, diemžēl, nesapratu, ko šis garais 
kungs teica un kāds bija uzdevums, tad tagad 
es stāstīšu to un to… ” Zālē sēdošajiem bija 
mutes vaļā, kā tik maz bērns var tik labi iziet 
no situācijas, kad ir nokļūdījies. Tik labi, it kā 
būtu iestudēts! Tur jau vien talants ir iekšā!” 
piebilst Aīda.

Zane, līdz ar iegūto titulu, dāvanā saņēma 
piparkūku mājiņu, folkloras kustības „Pulkā 
eimu, pulkā teku” t – kreklu, kā arī dažādas 
citas veltes no pasākuma sponsoriem.

„Liels paldies skolotājai, ka viņa ir palī-

dzējusi, atbalstījusi, pamācījusi, meklējusi 
pasakas.. Šis konkurss bērniem ir ļoti node-
rīgs, attīstošs, un var uzzināt daudz jaunas 
informācijas, ” teic Zane, „vienīgi tagad, kad 
esmu ieguvusi ķēniņienes titulu, īsti nezinu, 
ko darīšu tālāk.”

„Ir iespēja vēl 3 reizes iegūt pirmo jeb dižā 
stāstnieka pakāpi, bet ar katru nākamo klasi to 
iegūt ir arvien grūtāk. Pasakas paliek garākas 
un pati stāstniecība – grūtāka. Arī žūrija prasa 
vairāk. Tur reti kurš vairs vecākajā posmā var 
iegūt šo titulu. Bet tas ir iespējams – iegūt du-
bultā ķēniņa titulu. Latvijā ir viens tāds puisis, 
kas tam tuvojas,” piebilst Aīda.

Arī no mācību priekšmetiem Zanei vairāk 
interesē tieši latviešu valoda, literatūra: „Kad 
sāku piedalīties Stāstnieku konkursā, man tie 
arvien vairāk iepatikās, un arī literatūrā atzī-
mes strauji paaugstinājās, kļuva labākas.”

Vaicāta par nākotnes iecerēm, Zane smej: 
„Tās tik ātri mainās. No sākuma gribēju mācī-
ties kaut ko saistītu ar kulināriju, tad atkal pār-
domāju. Likās, ka varētu mācīties par juristi, bet 
tagad vispār galvā ir ‘’tukšums”. Ģimenē saka, 
ka man labi piestāvētu psiholoģija vai kaut kas 
tāds, vai arī fi zioterapija. Masiera iemaņas man 
jau tagad ir labas. Tā vismaz man saka.”

„Zanei ļoti labi padodas cītara spēle. Arī 
Rasma un Gunārs Igauņi (dziesmu meistari no 
Rēzeknes) ir atzinīgi novērtējuši Zanes spējas, 
tā ka arī muzikālās dotības viņai ir labas, tieši 
uz instrumentu spēli; un dejot padodas. Vis-
pār viņai latviskās vērtības un tradīcijas pa-
tīk,” piebilst Aīda.

Linda Mīkule no Dignājas pamatskolas 
7. klases konkursa fi nālā piedalījās 1. reizi un 
ieguva 2. pakāpi jeb lielā stāstnieka titulu, 
un arī viņas darbu skolotājas vērtē atzinīgi, 
jo Linda bija labi gatavojusies. Nu būs iegūta 
pirmā pieredze, un nākamgad droši vien ies 
labāk!

K.Sēlis

Autora foto

Dignājas pamatskolai sava Stāstnieku ķēniņiene
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17. novembrī Rubenes kultūras namā notika 
svētku sarīkojums par godu Latvijas 98. dzimšanas 
dienai “Te ir mana dzimtene”. Tajā tika pasniegti 
Jēkabpils novada Goda raksti, Atzinības raksti Ru-
benes pagasta iedzīvotājiem, uzstājās Rubenes kul-
tūras nama amatierkolektīvi, novada jauktais koris 
“Putni” un Jēkabpils vokālais ansamblis “Dižbrāļi”.

Foto: K.Sēlis

Koncerts “Te ir mana dzimtene” Rubeņos

11. novembrī Leimaņu pagas-
ta iedzīvotāji pulcējās uz kritušo 
varoņu piemiņas brīdi un foto iz-
stādes atklāšanu Leimaņu Tautas 
namā. Svecīšu gaismā pie Leima-
ņu TN ar svinīgu uzrunu, dzeju un 
dziesmām, ar video projekcijām, tika piemi-
nēti dažādos karos kritušie latviešu karavīri. 
Svinīgā brīža noslēgumā tika iedegtas lāpas 
un sveces, izgaismojot stilizēto ierakuma val-
ni. Par to parūpējies bija Tautas nama vadī-

tājs Gints Audzītis.
Pēc svinīgā brīža mēs pulcējāmies, lai at-

klātu fotogrāfi ju izstādi – “Mežgales kultūras 
namam – 50”. 2018. gadā Latvija svinēs 100. 
dzimšanas dienu, līdz ar to šī izstāde un turp-

mākie pasākumi būs kā dāvana 
Latvijai dzimšanas dienā!

Mēs, neliela darba grupiņa – 
Līga Lācīte, Arnita Pore, Ingrīda Pu-
ķīte, Aija Indriksone, Ina un Kaspars 
Sēļi – esam savākuši fotogrāfi jas 
un uzklausījuši atmiņas par Mež-
gales KN. Tā bija Arnitas ideja, vei-
dot šādu izstādi, jo 2017. gada 30. 
septembrī Mežgales kultūras nams 
svinēs 50 gadu jubileju. Pašlaik KN 
tāds nedaudz pieklusis, varbūt pat 
nedaudz atstāts novārtā, jo Leima-
ņu pagastā ir 2 kultūras nami, bet 
mēs esam nolēmuši, ka nākošgad 

Mežgalē KN 50 gadu jubileju ir jāsvin, 
tāpēc arī tapusi šī fotogrāfi ju izstāde, 
kā pirmais solis uz šo lielo pasākumu. 
Izstāde pašlaik skatāma Leimaņu TN, 
bet no 15. decembra būs vērojama 
patstāvīgi Mežgalē. Izstādē fotog-
rāfi jas sakārtotas 11 planšetēs pēc 
tēmām: Mežgales KN atklāšana, KN 
vadītāji, mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvi un to vadītāji, viesmākslinie-
ki, tradīcijas un svētki u.c.

Aicinu, visus dalīties savās atmi-
ņās par Mežgales kultūras namu. Ja 

pamanīsiet izstādes tekstā, fotogrāfi jās, ap-
rakstos kādas faktu kļūdas, sakiet, rakstiet, lai 
līdz nākošajai vasarai varam novērst.

Līga Lācīte, Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Foto: K.Sēlis

Leimaņos atklāj foto izstādi 
„Mežgales kultūras namam – 50”
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Vairāki desmiti iedzīvotāju Latvijas dzim-
šanas dienā pulcējās šķietami pamestā, bet ar 
īpašu auru apvītā vietā – Červonkas baznīcā 
Kaldabruņā. Baznīca, līdzīgi kā mūsu valsts, pie-
dzīvojusi dažādus laikus – gan aktīvu draudzes 
dzīvi, gan minerālmēslu noliktavas periodu, 
gan pārmaiņu skarbuma diktēto aizmirstību. 
Bet šogad – tieši 18.novembrī – Jēkabpils nova-
da biedrība “Ūdenszīmes” kopā ar Kaldabruņas 
evaņģēliski luterisko draudzi aicināja cilvēkus 
pulcēties uz īpašu pasākumu – krusta uzlikša-
nu baznīcas tornī. Krustu speciāli šim nolūkam 
izgatavoja Mārtiņš Uzkurs no Kaldabruņas, bet 
pasākumu fi nansiāli atbalstīja Jēkabpils nova-
da pašvaldība. Pēc īsa dievkalpojuma un krus-
ta iesvētīšanas, ko veica Daugavpils M.Lutera 
draudzes mācītājs Andis Lenšs, visi devās ārā, 
lai vērotu, kā biedrības “Pie kraujas” industriālā 
alpīnisma speciālisti liks krustu. Tā kā process ir 
sarežģīts un ilgstošs, bet ārā pūta auksts vējš, 
tie skatītāji, kuri vēlējās, varēja doties uz Kal-
dabruņas skolas telpām iedzert siltu tēju, lai 
pēc tam dotos atpakaļ vērot speciālistu darbo-
šanos.

Madonas novada biedrības “Pie kraujas” 
pārstāvis Miks Jātnieks stāsta: “Jauno krustu 
mēs caur iekšpusi pa torni nesām augšā, bet 
pašu pēdējo posmu veicām pa ārpusi, jo no 
iekšpuses tas nav sasniedzams. Jauno krustu 
stiprinājām vecā krusta vietā, vienkārši pārvei-
dojot stiprinājuma vietas un uzstādot kronštei-
nu.”

Biedrības “Ūdenszīmes” pārstāve Solvita 
Kukle stāsta: “Mūsu pamatideja ir atdzīvināt šo 
baznīcu. Un kas gan ir skaistāks par iespēju pie-
šķirt baznīcai dvēseli šādā simboliskā dienā? 
Šodien ir tik svarīgs datums ikvienam, kādēļ 
lai tas nebūtu svarīgs arī šai baznīcai? Krusts 
ir simbols, ko redz pa gabalu. Ir skaisti redzēt, 
ka ir sanākuši tik daudzi cilvēki un ka tas visiem 
nozīmē tik daudz.”

Biedrība “Ūdenszīmes” tic, ka ar laiku izdo-
sies dievnamu atjaunot. Līdzīgs uzskats ir arī 
Kaldabruņas luterāņu draudzei. Draudzes pār-
stāve no Bebrenes Elga Vuškāne saka: “Ir jāsāk 
darīt, tad viss aizies. […] Braucot uz šejieni, gri-
bējās raudāt no prieka. Draudze mums ir maza. 
Tā dalās divās daļās – puse ir no Kaldabruņas, 
puse- Bebrenes cilvēki. Aktīvākie ir bebrenieši. 
Ziemā mēs uz šejieni nebraucam, bet vasarā 
un lielos svētkos šeit notiek dievkalpojumi.”

Divas nedēļas vēlāk, 2. decembrī baznīcā 
notika folkloras kopas “Raksti” koncerts “Sala 
stabules” Vitas Tallas vadībā. Akcija bija veltīta 
Červonkas baznīcas izpostītajām ērģelēm un ir 

otrā no Valsts Kultūrkapitāla fonda prog-
rammas “Latvijai 100” atbalstītā projekta 
“Latvija sienā, salā un lapās” plānotajām 
trim aktivitātēm.

Čevonkas ērģeles tika iznīcinātas 
vienlaikus ar pašas baznīcas interjeru, kad 
20. gadsimta 70–tajos gados šai dievna-
mā tika iekārtota minerālmēslu noliktava. 
Stāsta, ka no ērģeļu stabulēm būvēti trak-
toru izpūtēji un putnu būri.

Jāpiebilst, ka viens no senākajiem ēr-
ģeļu reģistriem ir “vox humana” – cilvēka 
balss. Tas plaši lietots jau kopš ērģeļu bū-
ves pirmsākumiem, liekot instrumentam 
runāt cilvēka balsī. Taču šoreiz bija otrādi 
– ērģeļu reģistra vietā dziedāja cilvēku 
balsis un smalkas stabules.

Pēc koncerta apmeklētāji tika aicināti svi-
nēt cilvēku roku prasmes – pulcēties biedrības 
“Ūdenszīmes” mājvietā Kaldabruņas skolā, kur 
tika atvērts jau tradicionālais Ziemassvētku tir-
dziņš. Visus gaidīja arī karsta tēja un cienasts.

S.Paegļkalne un K.Sēlis

K.Sēļa foto

Červonkas baznīcai Valsts svētkos uzliek jaunu krustu un 
rīko Ziemassvētku koncertu

Vien gaišas mīlestības vārdā, 
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā novembrī reģistrētas 6 
dzimšanas:
KEITA, PATRĪCIJA PAULA, SOFIJA, 
KĀRLIS, KATRĪNA KEIKO, 
KRISTERS

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 
veselību, bērniņu audzinot!
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Īsi pirms Latvijas valsts proklamēšanas 
98. gadadienas, Latvijas iedvesmas stāstu 
vietnē TUESI.LV tika publicēts video par gra-
fi sko dizaineri Solvitu Kukli Jēkabpils nova-
da Kaldabruņā. Video veidots Latvijas valsts 
simtgades svinību programmas ietvaros.

“Ja Tu domāsi par nākotni pozitīvi, notiks 
labas lietas. Vajag koncentrēties uz labo. Šeit 
viss ir iespējams, tikai jāsāk kustēties un darīt, 
un jabeidz teikt, ka mēs nevaram,” ir pārlie-
cināta Solvita, „Mēs paši esam Latvija, mūsu 
rīcība un domāšanas veids ir Latvija. Ir jārosās, 
lai mēs apzinātos sevi kā veselu kopumu, jo 

kopā mums ir vēl lielāks spēks. Dzīves jēga ir 
saprast, kas tevi padara laimīgu un saprast, ka 
tu veido savu laimi. Latvija kā sajūta, Latvija 
kā vieta un Latvija kā ģimene. Kur atrodas ģi-
mene, tur būs tavas mājas. Šeit tu apstājies un 
aptver to, ka esi dzīvs.”

Latvijas simtgades projekts TUESI.LV rada 
video stāstus par jauniem un iedvesmojo-
šiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar 
savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. 
Projekta īstenotāju iecere ir uzdāvināt Latvijai 
100.dzimšanas dienā 100 iedvesmas stāstus 
par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos.

Video veidots projekta “TUESI.LV Latvi-
jas simtgadei” ietvaros, kuru īsteno biedrība 
“NEXT” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu.

 Biedrība “NEXT”

Kaldabruņā tapis viens no 100 jauniešu iedvesmas 
stāstiem Latvijai

11. novembrī Jēkabpils novads iesais-
tījās akcijā “Sēlijas gaisma Latvijai”, kuras 
laikā visā novadā tika veidoti un iedegti da-
žādi gaismas ķermeņi.

Kalna pagastā pie doktorāta tika iedeg-
ta no svecītēm veidota Latvijas kontūra, no-
tika svinīgs piemiņas brīdis Aleksandra Grī-
na parkā un tika ēsta tradicionālā Lāčplēša 
dienas zupa.

Zasā, pēc Lāčplēša dienai un Valsts 
svētkiem veltīta koncerta “Manai dzimtenei 
Latvijai – 98” kultūras namā, notika kopīga 
svecīšu iedegšana pie Zasas vidusskolas.

Visā novadā, īpaši Rubenes pagastā 
tika izgaismotas iestādes un ciematu cen-
tri.

Paldies iedzīvotājiem un iestādēm par 
atsaucību un patīkamas svētku noskaņas 
radīšanu!

Foto: K.Sēlis, I.Kurme

Jēkabpils novads iesaistās akcijā „Sēlijas gaisma Latvijai”
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Jēkabpils novada Leimaņu pagastā, Mež-
galē, 2016.gada 16.novembrī Latvijas valsts 98. 
dzimšanas dienas priekšvakarā sociālās aprū-
pes nama (SAN) „Mežvijas” iemītniekus priecēja 
Ābeļu pagasta amatierteātris ar izrādi “Trīs ar 
pus atraitnes“. Lugas autors – A.Niedzviedzis, ie-
studējuma režisors: Pēteris Dranevičs. Lugā tē-
loja: Jānis Salmiņš, Svetlana Koriņeva, Ineta Sur-
villo, Maija Veide, Mārīte Rocēna, Tekla Gribuste.

Aprūpes nama iemītnieki ar prieku sagaidī-
ja amatierteātri un ar lielu prieku un pacietību 
noskatījās lugu, kas guva pozitīvas atsauksmes:

Maiga: “Teātris ļoti patika. Es Pēteri pazīstu 
30 gadus, un cik skaisti viņš dzied… Ideāls teāt-
ris, patika apģērbs un viss noformējums. Patika, 
kā dziedājām Valsts himnu.”

Jānis: “Teātris bija pa pirmo, zolīdi aktieri. Lai 
tik biežāk brauc šurp!”

Alberts: “Man teātris patika, biežāk tādus 
pasākumus. Atpazinu veterinārārsti, kura kād-
reiz brauca pie maniem mājdzīvniekiem.”

Varvara: “Teātris patika. Esam ļoti pateicīgi, 
ka aktieri pie mums atbrauca un deva labu pat-
riotisma sajūtu. Nebūtu slikti, ka brauktu biežāk.”

Aina: “Teātris bija lielisks, mums ļoti patika. 
Atpazinu Ābeļu pagasta veterinārārsti Teklu.”

Aprūpes namā uzturas 17 iemītnieki no 
dažādiem Jēkabpils novada pagastiem un ar 
dažādiem dzīves gājumiem. Pasākuma laikā 
iemītniekiem tika dāvātas piemiņas zīmes ar 

Valsts karoga simboliku un visi tika aicināti no-
dziedāt mūsu tautas lūgšanu „Dievs svētī Latvi-
ju”. Iemītnieki sirsnīgi sveica teātri ar aplausiem 
un ziediem.

Neizpalika ģimenes ārstes Baibas Bērziņas 
palīdzes Ingas Martinovas sveikšana, kurai bija 
dzimšanas diena.

Paldies amatierteātrim no Ābeļu pagasta 
par priekšnesumu un tām SAN ”Mežvijas” aprū-

pētājām, kuras palīdzēja radīt svētku noskaņu. 
SAN ”Mežvijas” aicina ikvienu veikt labos dar-
bus un apciemot iemītniekus un priecēt viņu 
sirdis ar jebkādām aktivitātēm, kas radītu iemīt-
nieku prieku.

SAN „Mežvijas” vadītājs – 

sociālais darbinieks Kaspars Vaišlis 

Tālr.26558814

Autora foto

Sociālās aprūpes namā „Mežvijas” viesojas Ābeļu 
pagasta amatierteātris

26. novembrī Dunavā patīkamā gaisotnē 
noritēja senioru dāmu deju kopas „Cielavas” 5 
gadu jubilejas koncerts.

Pasākumu kuplināja pašmāju pašdarbī-
bas kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs „Luste” (vad. A.Ozoliņa), sieviešu vokālais 
ansamblis „Variācija” (vad. S.Kasparsone), līnij-
deju kolektīvs „Meybe” (vad. L.Navicka), kā arī 
tuvāki un tālāki ciemiņi. Kolektīvam šajos ga-
dos izveidojusies sadarbība un draudzība ar 
„Draiskajām peonijām” (Rubeņi), „Ābelietēm” 
(Ābeļi), „Rudzupuķēm”( Bebrene), „Omēm un 
kungiem” (Sēlpils), „Daugavietēm” (Jēkab-
pils), „Saulespuķēm” (Dviete). Draugu pulkā 
arī Krustpils KN vokālais ansamblis „Vakar-
vējš”. Tā pasākumā jautras un nopietnas, ātras 
un lēnas dejas mijās ar skanīgām dziesmām. 
Pasākuma vadītājas I.Straume un A.Ozoliņa, 
piesakot kolektīvu uzstāšanos, raksturoja 
ikvienu no tiem. Īpašs paldies tika teikts ko-
lektīva „krustmātei”, Ritai, par iedvesmošanu, 
iedrošināšanu darboties neskatoties ne uz ko, 
jo, var izdarīt daudz tikai tas, kurš dara!

Savā svētku reizē „Cielavas” izdejoja da-
žāda rakstura dejas un ik reizi tika sagaidītas 
un pavadītas ar skaļiem aplausiem. Šobrīd 
kolektīvā dejo 8 dalībnieces – Ērika Narkevi-
ča, Mārīte Ērgle, Mārīte Dimante, Ināra Vacika, 
Ausma Grīnberga. Zenta Stumbre, Regīna 

Marcinkeviča un Dace Vilkāja. Visas vieno 
kustības, dejas un kopā būšanas prieks. Par 
spīti gadiem un ikdienas rūpēm, reizēm arī 
veselības likstām viņas ik nedēļu satiekas 
mēģinājumos, kā arī aktīvi piedalās dažādos 
pasākumos.

Plašā koncerta noslēgumā daudz laba 
vēlējumu un ziedu „Cielavu” dejotājām, ko-
lektīva vadītājai Inesei Straumei, KN vadītājai 

Anitai Ozoliņai. Sveicēju pulkam pievienojās 
arī Dunavas pamatskola un dramatiskā kopa 
„Sateka”.

Vakara saviesīgajā daļā par muzikālo no-
formējumu rūpējās Artūrs Lapa no Ilūkstes.

Lai „Cielavām” raits dejas solis un izturība 
arī turpmāk!

Astra Liopa

Autores foto

Senioru dāmu deju kopai „Cielavas” – 5 gadi
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Šī gada 4.decembrī Jauno ģimeņu klubi-
ņa bērni, mammas un tēti no Dignājas pagas-
ta papildināja Lielo dāvanu maisu un uz brīdi 
kļuva par rūķiem. Iesaistoties Rūķupes rūķu 
rīkotajā akcijā, tika sagatavota sirdsdāvana un 
apsveikumi.

No visas sirds tika sagatavotas nelielas dā-
vaniņas. Jauno ģimeņu klubiņa rūķi vēlējās, lai 
Ziemassvētkos visi ir skaisti. Tāpēc pagatavoja 
rotiņas meitenēm un tauriņus zēniem. Lai eg-
līte būtu skaista, arī viņai tika kāda greznum-
lieta.

Lai ziemā neķertos klāt slimības, tika 
nosūtīta vasarā salasīta tējiņa un sakaltētas 
ķirbju sēkliņas. Sanāk, ka tika sagatavoti un 
nosūtīti sveicieni Ziemassvētkos, kuri pilni ar 
vasaras smaržu un siltumu.

Nodarbības laikā mazie rūķi darbojās ar 
pērlītēm un apsveikumu gatavošanu, kas 
trenē sīko motoriku. Tika mācīts, ka ne tikai 
saņemt dāvanas ir jauki, bet arī gatavot un pa-
sniegt tās citiem ir tikpat aizraujoši.

Paldies visiem mazajiem un lielajiem rū-
ķiem!

Mamma Inga, autores foto

Jauno ģimeņu klubiņa 
rūķi papildināja Lielo 
dāvanu maisu

12. novembrī Rubenes Kultūras namā 
norisinājās ikgadējais galda spēļu turnīrs, kas 
pulcēja dalībniekus no mūsu novada, kā arī 
komandu no Aknīstes novada. Dalībnieki sa-
centās 5 disciplīnās – galda teniss, novuss, 
šautriņas, dambrete un šahs, kur piedalījās 
gan sievietes, gan vīrieši. Novusā piedalījās 
15 dalībnieki, kuri tika sadalīti 2 apakšgrupās, 
labākie 4 spēlētāji no katras grupas tika tālāk 
uz ceturtdaļfi nālu. Finālā ceturtajā vietā palika 
Mārīte Nastaja, bronzas medaļu izcīnīja – Kris-
taps Vanags, sudraba medaļa tika Ritvaram Ku-
siņam un zelta medaļu izcīnīja – Vilnis Nastajs. 

Galda tenisā piedalījās 10 spēlētāji, kur 
katrs dalībnieks sacentās ar katru līdz 3 uzva-
ras setiem. Veiklākie galda tenisā bija: Viesturs 

Bigačs (3. vieta), Andris 
Zajevs (2. vieta), un pir-
mo vietu izcīnīja Ilgvars 
Nastajs. 

Šautriņās 20 dalīb-
nieku konkurencē precī-
zākie bija: Vilnis Nastajs 
(3. vieta), Normunds Lie-
piņš (2. vieta) un Kristaps 

Vanags (1. vieta). 
Dambretē piedalījās 7 dalībnieki, kur 3 vie-

tu un bronzas medaļu izcīnīja – Vilnis Nastajs, 
2. vieta un sudraba medaļa tika Kristapam Va-
nagam un zeltu izcīnīja – Viesturs Bigačs. Šahā 
zeltu izcīnīja Mārīte Nastaja, kas pārspēja Andri 
Zajevu.

Paldies sacensību dalībniekiem par sprai-
gajām emocijām un godīgo spēli, Jurim Rubi-
ķim par atbalstu galda spēļu organizēšanā, kā 
arī Rubenes kultūras namam par viesmīlīgo 
uzņemšanu. Uz tikšanos sporta pasākumos 
jaunajā gadā!

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Galda spēļu turnīrs Rubeņos

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

Pieminēsim 

Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētos Mūžībā aizgājušos 

iedzīvotājus:

Irma Žīdele
16.10.1931. – 21.11.2016.

Arturs Elksnīts
09.01.1945. – 26.11.2016.

Alfreds Lasmanis
20.07.1939. – 25.11.2016.

Ausma Dzintra Gaile
04.09.1933. – 29.11.2016.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!
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Jēkabpils novada kultūras sarīkojumiJēkabpils novada kultūras sarīkojumi

Ābeļu pagasts
22.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts (piedalās Ābeļu Tautas nama
pašdarbības kolektīvi).

Dignājas pagasts
20.12. plkst 11.00 Dignājas pamatskolā eglīte 
pirmsskolas vecuma bērniem ”Rūķu lielie un 
mazie darbi”.
30.12. plkst. 20.00 Dignājas skolā Dignājas 
pagasta amatierkolektīvu pasākums ”Gadam 
aizritot”. Pēc tam balle, spēlē: ”Aīda un Jānis”.

Dunavas pagasts
23.12. plkst. 11.00 Dunavas skolā – tradīciju 
zālē eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
26.12. plkst. 13.00 Dunavas skolā – tradīciju 
zālē “Dricānu Dominantes” Ziemassvētku kon-
certs “Siltajām dvēselēm”.
13.01.2017. plkst. 14.00 Dunavas skolā– tra-
dīciju zālē literāri muzikāls pasākums “barikā-
des atceroties” 

Kalna pagasts
25.12. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā Zie-
massvētku pasākums: Koncerts (Piedalās Kalna 
pagasta pašdarbnieki). Svētku balle kopā ar 
grupu ” Kamēr jauni”
28.12. plkst. 17.00 Kalna kultūras namā pasā-
kums bērniem kopā ar Smurfu un Gudrīti.
11.01.2017. plkst. 16.00 Kalna kultūras namā 
dokumentāla fi lma “ Iemirdzies zvaigzne līdzās” 
(fi lma par Latgales Ružeņu Aiju Rimšu). Tikša-
nās ar fi lmas veidotājiem.
20.01.2017. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā 
pasākums veltīts barikāžu aizstāvju atceres die-
nai. V.Kairiša fi lma “Melānijas hronika".

Leimaņu pagasts
25.12. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā 
Ziemassvētku koncerts. Plkst. 22.00 Ziemas-
svētku balle.

Rubenes pagasts
23.12. plkst. 14.00 Rubenes kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem.
28.12. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā 
interešu kopas “Gardēdis” bukleta “No Sēlijas 
karotes” atvēršanas svētku pasākums.
30.12. plkst. 19.30 Rubenes kultūras namā 
koncertuzvedums “Vecgada nakts vistu kūtī”. 
Piedalās kultūras nama amatierkolektīvi.  
Plkst. 21.00 Rubenes kultūras namā Masku 
balle. Spēlē: Viesturs un Jānis.
11.01.2017. plkst. 13.00 Rubenes kultūras 
namā dokumentāla fi lma “ Iemirdzies zvaigzne 
līdzās” (fi lma par Latgales Ružeņu Aiju Rimšu). 
Tikšanās ar fi lmas veidotājiem.
14.11.2017. plkst. 10.00, Pasaules sniega 
dienas ietvaros, Hokeja turnīrs Rubeņos.
21.01.2017. plkst. 13.00 kultūras namā jubile-
jas koncerts “ Peoniju balle”. Senioru dāmu deju 
kopai “Draiskās Peonijas – 10”

Zasas pagasts
20.12. plkst. 10.00 - 14.00 Zasas kultūras 
namā Jēkabpils novada rokdarbnieku, 
amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku 
gadatirgus.
21.12. plkst. 10.00 Zasas kultūras namā 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma 
bērniem “Baltie ziemas prieki” un plkst. 
14:00 Zasas vidusskolas Ziemassvētku 
pasākums – koncerts.

25.12. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts “Šis brīnumu laiks”. 
Plkst. 22:00 svētku balle ar grupu “Leivēri”. 
Galdiņu rezervācija pa tel. 20371520.

Izstādes:
Līdz 23.12. Rubeņu pagastmājas zālē izstāde 
„Mozaīka – relaksācijai un vaļaspriekam”.
Līdz 23.12. Ābeļu pagasta pārvaldes telpās 
rokdarbu izstāde – tirdziņš.
17.01 – 17.02. Dunavas sabiedrisko resursu 
centrā foto izstāde “Jēkabpils novada sakoptī-
bas skate 2016”

Informāciju par kultūras sarīkojumiem 
apkopoja Inta Tomāne

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils–novads/
twitter. com/JekabpilsNovads
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Aizvadot valsts svētkus un iestājoties 
klusajai Adventei, tas kļūst par 

laiku, kad varam atgriezties pie paša 
svarīgākā – pārdomām par to, kas mēs 
esam, kur mēs esam un kā mērojams 
tālākais ceļš. Šis ir arī laiks, kad atska-
tāmies uz paveikto gan izvērtējot gan 
ļaujot lepoties. Ilūkstes novada apkār-
tne – pilsētas un ciemi – aicina sajust 
Augšzemes mieru un spēku vienuviet. 
Nosvērtība un zemes kopēju īpatsvars 
šeit neļauj iedzīvoties lielpilsētu steigai.
Lai gaismas pilni svētki un cerības pie-
pildīts Jaunais gads! Aicinām ciemos!

Madara Pavlovska,
Ilūkstes novada pašvadības 
sab. att. spec.

Ziemassvētku laiks…
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņās zūd
Ikdienas rūgruma garša,
Kad atceramies būtisko..
Tas ir Ziemassvētku laiks.
(V.Zemītis)

Gaišus un svētīgus Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais gads nes veselību, 

dzīvesprieku un jaunu ideju 
piepildījumu – panākumiem bagātu 
Jauno 2017. gadu!

Viesītes novada pašvaldība

Ir katram rītam sava gaišā mala. 
...un katram gadam ir savs rūpju 
laiks –
...vēl katram gadam ir savs 
svētvakars, 
savs slieksnis balts...
/P. Jurciņš/ 

Šobrīd par Ziemassvētku un Jaunā 
gada tuvošanos liecina balta un 

pūkaina sniega kārtiņa pāri Sēlijas 
laukiem un pļavām, sapostās egles, un 
kāda tāla gaismiņa lauku sētas logā. 
Laiks un kalendārs ir nepielūdzami – 
atkal viens gads ir nemanāmi 
aizsteidzies – klāt Ziemassvētku laiks 
un tepat arī Jaunais – 2017. gads. 
Svinot svētkus ar saviem tuvajiem, vai 
vienkārši domās sūtot laba vēlējumus, 
mūsu sirdīs ielīst prieks un siltums. 
Tās ir īpašas izjūtas. Lai šis dvēseles 
stāvoklis saglabātos visu turpmāko 
gadu! Novēlu, lai Ziemassvētku miers, 
gaisma un mīlestība ienāk katrā sirdī, 
katrā mājā. 

Lāsma Prande,
Aknīstes novada 
pašvaldības sab. att. spec.

Lai visa ģimene atkal kopā,
Ķildas nostumtas malā.
Novēlam ēdieniem pilnu 
pieliekamo,
Klauvējienus pie durvīm,
Draudzīgas sejas,
Sainīšu grēdas zem eglītes,
Apsveikumus no visiem mīļajiem.
Lai viss ir izdarīts,
Lai nekas nepiedeg,
Lai ir smiekli un mazliet aušības,
Apskāvieni, skūpsti,
Un priecīgas atmiņas!
Novēlam no visas sirds,
Lai Jūsu Ziemassvētki ir tieši tādi,
Kādiem tiem jābūt –
Mazliet siltuma ziemas dzīlēs,
Un gaišuma tumsā.
(Š.Greja)

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

Salas novada pašvaldība

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo.
Par spīti ikdienišķībai 
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam
laimīgiem būt!
/L.Brīdaka/

Gaišus un miera pilnus 
Ziemassvētkus! Veiksmīgu, radošu, 

panākumiem baātu un laimīgu 
Jauno – 2017. gadu!
Jaunjelgavas novada pašvaldība

...ar gaišām liesmām, ar egļu 
smaržu,
ar dziesmām un piparkūku garšu,
nāks rūķis uz tavām mājām
pa taku piesnigušu,
rotaļā jautrā un smaidot,
trauc pretī tam.. kā gaidot
ar zvaigznēm un smiekliem 
piebērtu dienu...
kad vari būt kā mazs bērns..
un sapņot..
(J.Damroze)

Lai Ziemassvētku laiks mums visiem 
ļauj just kā bērniem, izbaudīt 

mieru, patiesu, nesavtīgu mīlestību un 
piedzīvot Ziemassvētku brīnumu!
Lai Jaunais 2017. gads atnes sen 
lolotu sapņu piepildīšanos un visi 
ieceru īstenošanu! 

Neretas novada pašvaldība 


