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«««Sākums 1. lpp.
Mūsu darbs ir ieguldījums nākotnē, jo 

bērni - mūsu nākotne, bet ģimene ir sabied-
rības vislielākā vērtība. Mīļie vecāki, Jūs esat 
bērnu likteņu veidotāji, tāpēc novēlu iztu-
rību, dzīves gudrību un mīlestību! Tikai Jūs 
varat padarīt savus bērnu laimīgus!
Un neaizmirsīsim:
kad mēs esam patiesi, 
mēs esam skaisti;
kad mēs esam skaisti, 
mūs mīl;
kad mūs mīl, mēs esam 
laimīgi!

Jēkabpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Ina Gusāre

“Jēkabpils novada bāriņtiesā strādāju 
kopš 2009. gada. Mana darbavieta ir Dig-
nājas pagasta pārvalde, uz kurieni dodos 
ar prieku – tur strādā atsaucīgi cilvēki. Mans 
pamatdarbs ir skolotāja, abos darbos esmu 
atradusi daudz kopīga, bet pamatā ir bērns, 
viņa tiesību nodrošinājums. Katram darbam 
ir sava “garoziņa”, bāriņtiesā tā dažkārt ir ļoti 
cieta – sāpina vecāku nolaidība, neuzņē-
mība, citu vainošana, nodarot pāri saviem 
bērniem. Mani stiprina mūsu bāriņtiesas sa-
liedētais kolektīvs – kolēģes ir izpalīdzīgas, 
uz viņām var paļauties. Mūs vada ļoti erudīta 
personība savā jomā, viņa man ir iemācījusi 
atdalīt faktus no emocijām, saskatīt galveno, 
paraudzīties uz notikumiem no citas puses. 

Esmu konstatējusi, ka sevi varu raksturot 
kā daudzšķautņainu personību, mani intere-
sē un aizrauj daudzas labas lietas – mūzika, 
teātris, grāmatas; rokdarbus esmu “atbīdījusi 
uz vecumdienām”, jo pašlaik tam pietrūkst 
laika. Spēku rodu dabā un tuvos cilvēkos. 

Novēlu cilvēkam vispirms būt Cilvēkam, 
dzīvot tā, lai nenodarītu sāpes apkārtējiem; 
novēlu katram rast prieku tajā dzīves posmā, 
kurā atrodas; katram pa-
šam būt savas dzīves no-
teicējam nevis gaidīt, lai 
kāds cits pasaka priekšā 
ko darīt vai nedarīt. Lai 
izdodas iecerētais, jo no 
sirds izteiktas vēlēšanās 
piepildās! 

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Silvija Krēsliņa

“2007.gada 1.novembrī uzsāku darbu 
bāriņtiesā, jo tiku ievēlēta par bāriņtiesas 
priekšsēdētāju toreizējā Jēkabpils rajona Va-
riešu pagastā. Mana iepriekšējā darba  pie-
redze bija saistīta ar izglītības jomu. Vairāk 
nekā 30 gadus esmu bijusi krievu un latviešu 
valodas skolotāja un klašu audzinātāja.

Jēkabpils novada bāriņtiesā kā locekle 
Ābeļu pagastā uzsāku darbu pēc novadu 
reformas 2009.gada 1.oktobrī. Manos pie-
nākumos ietilpst bērna vai personas ar ie-
robežotu rīcībspēju personisko un mantisko 
interešu un tiesību aizstāvēšana, kā arī palī-
dzības sniegšana šai personu grupai. 

Iepriecina, kad spēju ar savu padomu un 

zināšanām kādam palīdzēt. Jūtos apbēdinā-
ta gadījumos, kad nejūtu vecāku atbildību 
bērnu audzināšanā. Tāpēc mans vēlējums 
vecākiem: mīliet savus bērnus, rūpējieties 
par viņu drošibu, sniedziet viņiem savas 
sirds siltumu! Iespējami vairāk laika atvēliet 
ģimenes kopā būšanai. Un ticiet - nākotnē 
jūs saņemsiet pretī daudzkārt vairāk viņu 
mīlestības un sapratnes. Vecākiem, kuriem 
dažādu apstākļu dēļ ir radušās problēmas 
bērnu audzināšanā, novēlu bezspēkā neno-
laist rokas, bet darīt visu iespējamo,lai bērni 
ar jums varētu lepoties 
un teikt, cik mīloši un 
gudri esat! Un vēl - atro-
diet kādu hobiju, kas sa-
saistītu jūsu ģimeni, kas 
pavērtu jaunas brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas.

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Valentīna Austruma 

“Jēkabpils novada bāriņtiesā, Kalna 
pagastā  strādāju no 2016.gada 1.janvāra. 
Bāriņtiesa ir tā institūcija, kas darbojas bēr-
na vislabākajās interesēs arī tad, ja bērnu 
nākas aizstāvēt no viņa paša. To tad arī daru 
– esmu bērnu aizstāvis un sargs ar likuma 
,,ieročiem”. Šī nepilnā gada laikā esmu sa-
skārusies un strādājusi ar visdažādākajām 
ģimenēm Jēkabpils novadā. Ceturto gadu 
strādāju arī Krustpils novada bāriņtiesā, pa-
ralēles starp abiem novadiem vilkt izvairos. 
Gadījumos, kas atkārtojas, rodu risinājumu, 
vadoties pēc konkrētās situācijas un ģime-
nes, ņemot vērā gūto pieredzi abos nova-
dos, nevis tos salīdzinot savā starpā. Lielāko-
ties, ja ģimenes problēmsituāciju gadījumu 
risināšanā iesaistās bāriņtiesa, tās jārisina 
delikāti, maksimāli domājot par bērna lab-
klājību, par iespējami mazu emocionālo kai-
tējumu bērnam. 

Pati esmu ģimenes cilvēks, kopā ar vīru 
nu jau 14 gadus audzinām un lolojam mūsu 
četrus bērnus. Neesošajā brīvajā laikā adu, 
tamborēju, lasu grāmatas, kopā ar ģimeni 
esam apceļojuši vai pusi Latvijas. Lielākoties 
ceļojumi bijuši saistīti ar abu vecāko bērnu 
sirdslietu – basketbolu un sporta dejām, jo 
sacensības tiek organizētas dažādās Latvijas 
pilsētās visā tās teritorijā. 

Domās apkopojot visu gūto pieredzi 
un izdarot secinājumus, ir pāris novēlējumi 
Jēkabpils novada iedzīvotājiem. Pirmkārt, 
vecāki, paceļaties līdz savu bērnu līmenim, 
audziet līdz ar viņiem. Nolieciet malā savas 
vēlmes un vajadzības, veltiet bērniem ne-
dalītu mīlestības un labvēlības pilnu uzma-
nību vismaz divdesmit minūtes katru dienu, 
un jūs būsiet patīkami pārsteigti par to, ka 
atvases mazāk niķosies, čīkstēs un darīs pa-
laidnības. Veikalos paejiet garām alkohola 
plauktiem un pakavējaties pie saldumu vai 
rotaļlietu plauktiem. Sagādājiet saviem bēr-
niem kaut ko tādu, kas iepriecinātu viņus. 
Otrkārt, visi sabiedrības locekļi, neesiet vien-
aldzīgi, rūpējieties par savu un līdzcilvēku 
drošību un labu veselību, nebaidieties ziņot 

par netaisnību, runājiet ar atbildīgajiem die-
nestiem, tajos ir  darbinieki, kam jūsu ziņa 
nebūs vienaldzīga. Bai-
les un neziņa stindzina, 
bet pasaule mainīsies 
tikai tad, kad labi cilvēki 
pareizi audzinās savus 
bērnus. Lai mums visiem 
izdodas!

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Ilze Krastiņa 

“Es bāriņtiesā darbu uzsāku 1996.gada 
1. aprīlī. Sākumā biju kā Dunavas pagast-
tiesas priekšsēdētāja, vēlāk pagasttiesas 
nosaukums tika nomainīts pret bāriņtiesu. 
Kad 2009.gadā izveidojās Jēkabpils novads, 
turpināju strādāt Jēkabpils novada bāriņtie-
sā kā locekle.

Bāriņtiesas darbs ir ļoti sarežģīts, katru 
lēmumu nākas pieņemt ar lielu atbildības 
sajūtu. Mūsu pieņemtie lēmumi maina cil-
vēku dzīves, likteņus. Ir jācenšas saprast, 
kas attiecīgajā brīdī un situācijā ir labākais, 
ko var izdarīt bērna interesēs. Dažkārt ir pa-
tiess prieks, kā pēc nopietnām problēmām 
ģimenē, tomēr ir izdevies saglabāt iespēju 
bērniem augt kopā ar saviem vecākiem. 

Mūsu bāriņtiesai ir paveicies ar bāriņtie-
sas priekšsēdētāju, kura prot mūs mobilizēt 
darbam, strādāt komandā, ir ļoti prasīga, bet 
tanī pašā laikā ir iejūtīga un saprotoša.

Papildus bāriņtiesas darbam daudz laika 
veltu kopā ar ģimeni - vīru un saviem trijiem 
dēliem, strādājot, nelielajā piemājas saim-
niecībā, kur esam ierīkojuši augļu dārzu un 
bišu dravu, tas mums ļauj justies harmonijā 
ar dabu un reizē papildina ģimenes fi nanses.

Nav noslēpums, ka gandrīz ik viena dzī-
vē ir bijis posms, kad acis ir kā aizmiglotas 
(darbs, nauda, uzdzīve – alkohols) un tiek 
piemirstas dzīves patiesās vērtības - ģimene, 
bērni, līdzcilvēki. Tāpēc 
ik vienam no mums no-
vēlu atrast vairāk laika 
ģimenei, bērniem. Prast 
no sev tuvajiem cilvē-
kiem iemantot uzticību 
un cieņu, lai vēlāk nav 
vilšanās sajūtas.

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Ingrīda Irbe

“Strādāju bāriņtiesā kopš tās izvei-
došanas Latvijas Republikā – no 1996.gada 
aprīļa. 13 gadus biju Zasas pagasttiesas 
priekšsēdētāja. Pēc Jēkabpils novada bāriņ-
tiesas izveidošanas 2006.gada oktobrī esmu 
Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle Zasas 
pagastā. Kopā šajā sistēmā nostrādāti jau 20 
gadi. 

Man ir maģistra grāds pedagoģijā. Mans 
hobijs ir krustvārdu mīklu minēšana un grā-
matu lasīšana. Esmu fanātiska „zaļā” – dabas 
aizstāve, saprotu, ka bez tās saudzēšanas 
esam nulles, jo tās resursi nav neizsmeļa-
mi. Relaksējos dabā, īpaši jūras mainībā, tās 
skaistumā un nemierpilnajā spēkā! Kad vien 
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iespējams, esmu dabā, soļojot vai braucot ar 
velosipēdu, dažreiz slēpojot, patīk peldēt. 
Klausos dažādu mūziku – no klasikas līdz 
mūsdienu ritmiem. Nemirstīgas vērtības ir 
Mocarts, Vivaldi, Fredijs Merkūrijs, no mūs-
dienu mūziķiem patreiz esmu aizrāvusies ar 
grupu „One Republic”.

Jauki, ka man ir saprotoši kolēģi bāriņ-
tiesā un sociālajā dienestā, bez kuriem būtu 
grūti risināt darba problēmas. Mūsu darbs 
ir ļoti grūts, atbildīgs, 
darbietilpīgs, nepatei-
cīgs un nenovērtēts, bet 
ļoti vajadzīgs.

Novēlu mūsu nova-
da bērniem veiksmi mā-
cībās, ģimenes sapratni 
un sirds siltumu!

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Ieva Valtere

“Bāriņtiesā strādāju no 2008.gada 
1.aprīļa, kad tā vēl bija Rubenes pagas-
ta bāriņtiesa. Pēc tam radās novadi un 
Jēkabpils novada bāriņtiesa, tā ka šajā 
amatā esmu jau (un tikai) astoņus gadus, 
jo manām kolēģēm stāžs ir krietni lielāks. 
Strādāju Rubenes pagastā un varu teikt, ka 
te ir daudz atsaucīgu, saprotošu cilvēku. 
Tas bieži vien atvieglo darbu, bet dažreiz 
neiztikt arī bez sarūgtinājumiem un ne-

sapratnes. Darbs ir saistīts ar atsevišķiem 
cilvēkiem, ar ģimenēm, ar bērniem. Un tas 
nav viegls. Gribētos cerēt, ka bāriņtiesa 
ir palīdzējusi dažādās situācijās, sniegu-
si atbildes uz neskaidriem jautājumiem. 
Visgrūtākais laikam ir runāt, strādāt ar sev 
personīgi zināmiem cilvēkiem, kuriem ir 
problēmas, vēl jo grūtāk, ja tās jārisina ar 
radikāliem līdzekļiem. 

Man ir laimējies ar kolektīvu, kurā es 
strādāju - gan bāriņtiesā, gan sociālajā die-
nestā un pagasta pārvaldē, kā arī novada 
administrācijā, ir ļoti atsaucīgi kolēģi, jo 
bez labas sadarbības nebūtu rezultātu. Tas, 
pēc manām domām, ir viens no lielākajiem 
plusiem mūsu darbā. Ir svarīgi, ka vari jau-
tāt un gūt atbildes, lūgt palīdzību un to 
saņemt.

Ikdienas darbs ir gana nopietns, bet 
atslodzei ir brīvā laika nodarbes. Man tie 
ir rokdarbi. Pašas priekam, ja izdodas, var 
kaut ko skaistu izveidot 
dāvaniņai.

Gribētos mums un 
jums visiem novēlēt labu 
veselību, dzīvessparu, mī-
lestību! Cieniet un sargā-
jiet savas ģimenes, savus 
tuvākos, savus bērnus!

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Inga Kliģe

 Jēkabpils novada bāriņtiesā jau kopš 
2010. gada janvāra pildu sekretāra pienāku-
mus.  Šo gadu laikā arī bāriņtiesā ir ienācis 
elektroniskais laikmets, kas darbu doku-
mentu un arhīvu pārvaldībā ir padarījis sais-
tītu ar nepārtrauktu izaugsmi un zināšanu 
papildināšanu. 

Jēkabpils novada bāriņtiesu vada tās 
priekšsēdētāja Ina Gusāre, kura prot savu 
kolektīvu saliedēt, ieklausīties tajā, atbalstīt 
un piemeklēt īstos motivācijas vārdus brīžos, 
kad rokas nolaižas. Pateicoties Inas profesio-
nālam, ilggadējam, pašaizliedzīgam darbam 
bāriņtiesā, mūsu kolektīvu var raksturot šā-
diem vārdiem – vēlme strādāt, individuāla 
pieeja katrai lietai, notikumam un cilvēkam.

Bāriņtiesa ir tā iestāde Latvijā, kas pār-
stāv bērna intereses gadījumos, ja vecāki 
paši nevar vai nevēlas to darīt. Pilnīgi piekrī-
tu Zentas Mauriņas vārdiem, ka "bērni ir pu-
ķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uz-
ticēti mūsu mīlestībai un 
kopšanai, bet, kas attīstās 
un aug pēc viņu pašu ne-
satricināmiem likumiem." 
Šajā pašā sakarā arī vi-
siem novēlu rast savos 
bērnos dzīves piepildīju-
mu un dzīvesprieku!

Jēkabpils novada bāriņtiesas locekle 

Aļona Semeiko

Jēkabpils novada iedzīvotāji tiek aicināti 
piedalīties Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas īstenošanas uzraudzībā un novērtēt 

Jēkabpils novada attīstību kopumā 2015.- 
2016.gadā.

Anketas forma ir pieejama novada pagasta 
pārvaldēs un Jēkabpils novada domē (2.kab., 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils), kā arī Jēkabpils no-
vada pašvaldības mājas lapā. Aptauja ir anonī-
ma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā 
veidā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jēkabpils 
novada iedzīvotāju viedokli par novadā no-
tikušajām pārmaiņām un aktuālajām problē-
mām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti divu gadu 
pārskata ziņojumā par Jēkabpils novada attīs-

tības programmas ieviešanu. Jūsu viedoklis 
tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai 
un lēmumu pieņemšanā par novada attīstību. 
Aizpildīto anketu var atstāt jebkurā novada 
pagasta pārvaldē vai Jēkabpils novada domes 
2.kab. Anketu var arī nosūtīt pa pastu (adrese: 
Jēkabpils novada dome, Rīgas iela 150a, Jēkab-
pils, LV-5202) vai elektroniski (e-pasts: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv). Jūsu anketas tiks 
ļoti gaidītas līdz 2017. gada 31. janvārim.

Teritoriālās plānošanas speciāliste 

Dzidra Nartiša

Izsaki savu viedokli, aizpildot anketu!

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinā-
jis projekta iesniegumu “Videonovēroša-
nas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils nova-
da Brodu,Dunavas un Zasas ciemos” Nr. 
16-05-AL24-A019.2201-000003. 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014. - 2020. gadam 
apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietva-
ros. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot 
drošības sistēmu Jēkabpils novada terito-
rijā. Projekta specifiskais mērķis ir uzstādīt 

videonovērošanas sistē-
mu trijos ciemos - Brodu 
ciemā Ābeļu pagastā, 
Dunavas ciemā Dunavas 
pagastā un Zasas ciemā 

Zasas pagastā.
Līdz šim nevienā Jēkabpils novada 

pagastā nav uzstādīta videonovērošana. 
Projekta īstenošana nodrošinās iespēju ie-
gūt informāciju par transporta plūsmām, 
transportlīdzekļiem un nepieciešamības 
gadījumā atrast personas, kuras ir veikušas 
neatļautas darbības. Tā kā pašvaldībā nav 
pašvaldības policijas, tad videonovērošanas 
iespēja nodrošinās informācijas iegūšanu 
par transportlīdzekļiem un personām, ku-
ras radīs negatīvas sekas vai veiks pretliku-
mīgas darbības videonovērošanas kameru 
skata leņķa ietvaros. 

Projektu paredzēts uzsākt 2016. gada 1. 
novembrī, tā īstenošana plānota līdz 2017.
gada 31.maijam. Piešķirtais publiskais fi -
nansējums ir 4767,00 Eiro. Finanšu resursu 
nepietiekamības dēļ netika piešķirts plāno-
tais apjoms, tomēr pašvaldība ir nolēmusi 
šo projektu īstenot, neskatoties uz daļēju 
piešķīrumu. 

Projektu speciāliste 

Gunta Dimitrijeva

Atbalstīts Jēkabpils novada projekts LEADER programmā
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Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu  
par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā - 18 personas:

Nr. Vārds Uzvārds Nominācija Pašvaldības pagasts

1. Irēna Lāce Jubilārs Rubene pag.
2. Geižānu ģimene Ģimene Zasas pag.

3. Andra un Raitis Raubiškas Ģimene Rubenes pag.
4. Zenta Zeltiņa-Vilberga Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
5. Inese Pūcīte Skolotājs Ābeļu pag.
6. Ausma Bērziņa Aktīvais pensionārs Ābeļu pag.
7. Laura Korņejeva Jaunietis Zasas pag.
8. Arnis Gabranovs Uzņēmējs Zasas pag.
9. Ārija Rāviņa Jubilārs Zasas pag.

10. Ilga Daģe Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Dignājas pag.

11. Dzidra Nartiša Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
12. Zinta Nagle Skolotājs Zasas pag.
13. Sandis Gremze Jaunietis Zasas pag.
14. Klinta Miežāne Jaunietis Dunavas pag.
15. Guna Auzāne Skolotājs Dunavas pag.
16. Ivars Eiduks Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Rubenes pag.

17. Daina Timofejeva Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieks

Zasas pag.

18. Vilnis Grandāns Sabiedriskais darbinieks Kalna pag.

Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu 19 personas:
1. Dana Kantāne Sabiedriskais darbinieks Jēkabpils
2. Zenta Stumbre Sabiedriskais darbinieks Dunavas pag.
3. Mārīte Dimante Sabiedriskais darbinieks Dunavas pag.
4. Māris Liepiņš Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.
5. Jānis Liezers Jubilārs Ābeļu pag.
6. Žikovu ģimene Ģimene Ābeļu pag.
7. Vadims Kuzmenko Jaunietis Zasas pag.
8. Tālis Žinka Sabiedriskais darbinieks Zasas pag.
9. Pārsla Baltmane Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Rubenes pag.

10. Liene Austruma Skolēns Zasas pag.
11. Ainārs Matīss Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Zasas pag.

12. Daina Ģeidāne Pašvaldības un valsts 
iestāžu darbinieki

Zasas pag.

13. Solvita Audzīte Sabiedriskais darbinieks Leimaņu pag.
14. Silvija Krēsliņa Skolotājs Dignājas pag.
15. Andris Gailis Jaunietis Dignājas pag.
16. Ineta Survillo Pašvaldības un valsts 

iestāžu darbinieks
Ābeļu pag.

17. Mirdza Rudmina Aktīvai pensionārs Zasas pag. 
18. Andris Upenieks Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
19. Sanda Kukle Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.

Apbalvot ar Swedbank balvu 1 personu:
1. Sarmīte Strade Skolotājs Dignājas pag.

Zināmi Jēkabpils novada domes 
Goda rakstu saņēmēji 2016. gadā

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķir-
šanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un 
pašvaldības darbinieku iesniegumus par 
personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvo-
tas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu 
un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 98. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus 
apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 

98. proklamēšanas gadadienu un nolēma. 
Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. no-

vembrī plkst. 19.00 Rubenes kultūras namā 
Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, vel-
tītā Latvijas Republikas proklamēšanas 98. 
gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks 
sveikti katra pagasta valsts svētkiem veltīta-
jā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēkā 
Mežgalē šonedēļ sākušās bezmaksas nodar-
bības datora un interneta lietošanā. Projektu 
fi nansiāli atbalsta Jēkabpils novada pašvaldī-
ba, bet idejas autori ir biedrība “Akācija Plus”. 
Biedrības vadītāja Inita Lāce saka: “Mēs no-
nācām pie secinājuma, ka lauku cilvēkiem ir 
vajadzība apgūt visas IT sistēmas – EPS, EDS, 
LAD programmas, arī internetbanku, kurā 
cilvēki neprot norēķināties. Izdomājām, ka 
vajag iesniegt projektu, lai dabūtu naudiņu 
datorkursiem.”

Jēkabpils novada pašvaldība projektu 
atbalstīja, un jau oktobra beigās norisinā-
jās pirmā nodarbība, uz kuru bija ieradušies 
diezgan daudzi interesenti. Leimaņu pagasta 
iedzīvotāja Aija saka: “Lai lauku cilvēks tiktu 
uz datorkursiem, parasti jābrauc uz Jēkabpili, 
bet, ja ir tepat uz vietas un par velti, kur vēl 
labāk?”

Nodarbības apmeklētāja Ingrīda saka: 
“Šeit varēs iemācīties daudz ko jaunu. Pie-
mēram, es nemaz neprotu strādāt ar inter-
netbanku, bet gribu iemācīties, tāpat vēlos 
iemācīties ievietot dokumentā fotogrāfi jas 
un skaisti noformēt.” 

Rubenes pagasta iedzīvotāja Edīte saka: 
“Tās lietas, kas kādreiz ir mācītas, ir piemirs-
tas, tāpēc gribas kaut ko atkārtot un uzzināt.”

Starp apmeklētāju nosauktajām lietām, 
ko viņi vēlas apgūt, izskanēja arī fotogrāfi ju 
pārnešana no fotoaparāta datorā, fotogrāfi ju 
apstrāde, failu pievienošana un vēstuļu sūtī-
šana e-pastā, kā arī citas darbības.

Nodarbības vada Pēteris Balodis. Viņš 
uzsver, ka mācības apmeklē cilvēki ar atšķi-
rīgu prasmju līmeni, tādēļ arī nodarbībās būs 
daudz laika jāveltī individuālām konsultāci-
jām: “Diemžēl tiem, kas ir tālāk tikuši, nāksies 
mazliet paciesties, jo sāksim no paša sāku-
ma, lai nav tā, ka daļa atpaliek no pārējiem. 
Galvenokārt stāstīšu par to, kādas ir iespējas 
internetā, lai atvieglotu viņiem dzīvi dažādās 
lietās. Piemēram, internetbanka, e-pasts, 
EDS un citas informatīvās sistēmas ļautu ie-
dzīvotājiem izdarīt darbus no mājām, nevis 
skriet uz valsts iestādēm.” 

Plānots, ka būs 17 nodarbības, katra ilgs 
aptuveni trīs stundas, kopā – 51 stundu. Ap-
mācību beigās dalībniekiem paredzēts arī 
mājasdarbs – izveidot datorā prezentāciju 
par kādu noteiktu tēmu, piemēram, par savu 
lauku saimniecību vai kādu interesantu cil-
vēku. 

Sandra Paegļkalne

Leimaņu bibliotēkā sākušās 
bezmaksas nodarbības datora 
un interneta lietošanā
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Jēkabpils novada pašvaldībā noslēdzies 
darbs pie Latvijas Valsts mežu atbalstītās 
Zemgales kultūras programmas 2016 pro-
jekta “Ceļojums pa J.Akuratera literārā man-
tojuma takām”. Projekta mērķis - saglabāt, 
popularizēt un nodrošināt pieejamību no-
vadnieka Jāņa Akuratera literārajam manto-
jumam, ieinteresēt un iesaistīt iespējami pla-
šāku mērķauditoriju, tajā skaitā arī bērnus 
un jauniešus. Projekta uzdevums: nodroši-
nāt inovatīvu kultūras procesu attīstību un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, 
popularizēšanu, pieejamības nodrošināšanu 
Jēkabpils novadā. Īstenotais projekts papla-
šina novada muzeja ekspozīcijas “Novada 
ievērojamās personības” sadaļu “Jānis Aku-
raters – latviešu dzejnieks, rakstnieks un po-
litiķis”. Izveidota fotogrāfi ju izstāde “Sēlijas 
dižgaram Jānim Akurateram – 140”. Projekta 
vispārējais mērķis ir veicināt Sēlijas, tajā skai-
tā visas Zemgales, specifi skā kultūras man-
tojuma daudzveidības saglabāšanu vienota 
Zemgales tēla veidošanā un attīstībā. 

Plānotās aktivitātes realizētas laikā no 
02.05.2016. līdz 31.10.2016. Rezultātā iz-
strādāts virtuāls brauciens “Ceļojums pa J. 

Akuratera literārā mantojuma takām”, kurš 
visiem būs pieejams Jēkabpils novada paš-
valdības mājaslapā saitē http://jekabpilsno-
vads.lv/Akuraters/ un pašvaldības muzejā 
Zasā. Tā izmantošana būs vienkārša un vi-
siem, īpaši jauniešiem, pievilcīga, to varēs 
demonstrēt  arī uz televizora ekrāna. Virtuā-
lais brauciens ir virtuāli imitēts brauciens ar 
autobusu un 10 pieturām, kas ved no viena 
J. Akuratera literārā darba uz citu darbu, at-
spoguļojot darba tēmu, spilgtākos momen-
tus. Šajā virtuālajā ceļojumā ir iespēja aplū-
kot video – “10 mirkļi rakstnieka literāro tēlu 
pasaulē” un pielietot grāmatu plauktu, kur, 
uzklikšinot uz nosaukuma PDF formātā var 

atvērt un izlasīt Akuratera darbus. 
Sirsnīga pateicība visiem, kas atbalstīja 

un piedalījās šī projekta izstrādāšanā, īpaši 
Jēkabpils novada pašvaldības projektu va-
dības galvenajai speciālistei Guntai Dimit-
rijevai, Rīgas Akuratera muzeja speciālistei 
Mairai Valterei, datorspeciālistam Andrim 
Savickim, sabiedrisko attiecību speciālistam 
Kasparam Sēlim, visiem video ”aktieriem” 
no Jēkabpils novada: Zasas, Ābeļu, Kalna un 
Leimaņu pagastiem, novadpētniecei Aus-
mai Bērziņai, Jēkabpils novada pašvaldības 
domes darbiniekiem. 

Novadpētniecības ekspozīciju 

organizatore Edīte Balode

Izveidots virtuāls ceļojums pa Jāņa Akuratera 
literārā mantojuma takām

Lai sekmētu  Zemgales specifi sko kultūras 
vērtību saglabāšanu  un pieejamību sabied-
rībai Rubenes kultūras nama interešu kopa 
“Gardēdis” iesaistījusies LATVIJAS VALSTS 
MEŽU ATBALSTĪTĀS ZEMGALES KULTŪRAS 

PROGRAMMAS 2016 PROJEKTU KON-
KURSA PROJEKTĀ  “Sēlijas raksturīgā 
kulinārā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana Jēkabpils novadā”.

Projekts  tuvojas noslēgumam, ir notiku-
šas projekta aktivitātes maijā ģimeņu dienā 
un novada senioru dienā “Miķelītis ciemos 
brauca” septembrī. Abās aktivitātēs  saim-
nieces iepazīstināja  ar senajiem ēdieniem, 

kuru receptes nāk no interešu 
kopas dalībnieku dzimtām 
un piederīgas  mūsu nova-
dam. Receptes ir apkopotas, 
pierakstītas, ēdieni tapuši  
nodarbībās gan kultūras 
namā, gan sēļu sētā “Gulb-
ji”. Tapšanas stadijā ir bro-
šūra, kuras izdošanu fi -
nansiāli atbalsta Jēkabpils 
novada pašvaldība. Darba 
gaitā ir atlasītas 14 senās  
ēdienu receptes, kuras 

ir bijušas tradicionālas Jēkabpils novada Ru-
benes, Dunavas, Dignājas pagastos - Slates, 
Rubenes, Kaldabruņas, Vandānu, Dignājas, 
Dunavas, Cukuriņu ciemos.  Brošūrai izvēlētās 
ēdienu receptes ir ar senajiem nosaukumiem. 
Šos ēdienus gatavoja iepriekšējās paaudzes, 
tagad tos zina vecākās paaudzes pārstāvji.

Projekta piešķirtais fi nansējums: EUR 405. 
Jēkabpils novada pašvaldības fi nansējums: 
EUR 350.

Projektu atbalsta, līdzfi nansē Valsts Kul-
tūrkapitāla fonds un VAS “Latvijas Valsts 
Meži”.

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja, projekta vadītāja

No Sēlijas karotes
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Projekta ietvaros tika organizēti pasākumi iedzī-
votājiem nodrošinot apmācības, gan iesaistot pašus 
pie parka labiekārtošanas.

Parka teritorija tika regulāri sakopta. Izzāģēti bo-
jātie koki un krūmi.

Notika lekcija “Koku un krūmu kopšana – apstā-
dījumu veidošana” , kuru vadīja AS “Sedumi” dārz-
kope Agnese Vilcāne. Iedzīvotāji ieguva atbildes uz 

sev interesējošajiem jautājumiem.
Tika izveidota atpūtas vieta, atjaunoti 10 parka 

soliņi, uzstādītas lielās šūpoles.
Projekts īstenots, pateicoties Jēkabpils novada   

pašvaldības līdzfi nansējumam.
Biedrības “Cerību logi” valdes pr-tāja 

S. Vecumniece

Autores foto

Biedrība “Cerību logi” realizēja projektu 
“Parka Dubultu ciemā labiekārtošana”

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas gaiteņos tapis vēl 
viens pašvaldību reformas variants. Ne 
apspriests, ne apsmadzeņots, ne pašval-
dībām iepazīstināts. Pagājušo gadu bija 
viens variants, šogad pavisam cits.  Tā vien 
liekas, ka tas tiek darīts cilvēku tracināša-
nai, lai masu medijiem būtu raidijumu un 
rakstu temati.

Paša ministrija atzīst, ka 2009.g. nova-
du reforma nav devusi iecerētos rezultātus 
teritoriju vienmērīgai attīstībai, un tāpēc 
ir jāturpina reformēties. Izklausās diezgan 
absurdi, ja vienreiz ir dabūts ar grābekli pa 
pieri, tad tagad apzināti ejam, lai trāpītu arī 
otreiz. It kā pašvaldību lielums būtu notei-
cošais faktors attīstībai. Ko tad vainot par 
iepriekšējo neizdevušos apvienošanos? 
Protams, ka tās ir pašvaldības, to adminis-
trācijas; vienlaikus ne vārda par reģionālās 

attīstības ministrijas atbildību, devumu 
lietas labā. Ar saukļiem un lozungiem 
mūsdienās nekādu attīstību nevar panākt. 
Ja 25 neatkarības gados puse valsts auto-
ceļu ir katastrofālā stāvoklī, tad tas zināmā 
mērā raksturo arī attīstības iespējas un 
demogrāfiju. Ir likvidētas pasta nodaļas, 
skolas, lai „ekonomētu līdzekļus”, bet tas 
nav devis nekādu ieguldījumu, lai iedzī-
votājiem būtu pieejamāki pakalpojumi. 
Arī tagad nedos, ja Latviju sadalīs 16 ap-
riņķos. Izskan doma, ka līdz 2020. gadam 
jau neko, iespējams, arī nepārkārtos, jo 9 
lielajām pilsētām (nac. nozīmes centriem) 
un reģ. Nozīmes centriem šajā plānošanas 
periodā ir iezīmētas pavisam citādas at-
tīstības iespējas, līdzekļi nekā pārējām 89 
pašvaldībām. Kā būs pēc 2020.g. ar Eiropas 
Savienības struktūrfondu naudām, mēs 
neviens tā īsti nezinām, un tāpēc jo lielāks 

budžets pašvaldībai (apriņķim), jo labāk. 
Tikai cik godīgi tas tiktu sadalīts tālāk Ie-
spējams, ka kāda interesēs jau šī reforma 
tomēr tiek plānota, tikai ne pašvaldību 
vienmērīgai attīstībai...

Jēkabpils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs E.Meņķis

Kartes vizualizācija no Latvijas Televīzijas 

Twitter konta

Vai nākošā pašvaldību reforma?

„Jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū ra-
dīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sa-
gatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” (Efez.2:10)

Sirsnīgi pateicos cilvēkiem, kuri atsau-
cās aicinājumam ziedot Zasas baznīcas 

sakristejas remontam - Jānim Leitietim, 
Arnim Gabranovam, Valentīnai Pormalei, 
Olgai Joņinai, Valentīnai Anspokai, bied-
rības “Noskaņa” dalībniecēm, kā arī Vasar-
svētku draudzei.

Īpašs paldies Guntim Porietim un gal-

venajam meistaram Atim Ņērbulim par 
darbu.

Lai Dieva svētība šos cilvēkus pavada 
ikdienas gaitās!

Maija Smilškalne,

 Ev.lut. draudzes padomes locekle

Paldies par atbalstu Zasas baznīcai
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28. aprīlī izveidota darba grupa Latvijas 
simtgades jubilejas pasākumu nodrošināša-
nai Jēkabpils novadā. Tās sastāvā ir pārstāvji 
no katra novada pagasta, kā arī savas specia-
litātes.

5. maijā notika darba grupas pirmā tikša-
nās. Tajā tika apspriests, kā šos svētkus labāk 
sagaidīt un kā iesaistīt arī sabiedrību. Tika 
ģenerētas arī pirmās aktivitāšu idejas, un 
pagastu pārvaldes, kā arī kultūras nami un 
bibliotēkas, apspriežoties ar iedzīvotājiem, 
tika aicinātas sniegt jau konkrētus priekšli-
kumus. Paralēli tam, Jēkabpils novada mā-
jaslapā izveidota sadaļa "Latvijai 100: Aktivi-
tātes Jēkabpils novadā", kurā tiek apkopotas 
gan plānotās, gan jau paveiktās darbības 
sakarā ar Latvijas simtgadi Jēkabpils novadā. 
Sadarbībā ar bibliotēkām uzsākts darbs pie 

novada kultūrvēstures materiālu digitalizā-
cijas un novada ievērojamu personu apraks-
tu sagatavošanas. Maijā novada iedzīvotāji 
aktīvi iesaistījās arī Baltā galdauta svētku 
svinēšanā Kalna un Rubenes pagastos. Lei-
maņu pagasta iedzīvotāji jūlijā uzsākuši foto 
akciju „Iepazīsti savu novadu”, kurā plānots 
iesaistīt vismaz 100 novada ģimenes novada 
skaistāko vietu atrašanā un popularizēšanā. 
Arī ar akcijas gaitu var iepazīties mājaslapā, 
„Latvijai 100” sadaļā.

15. septembrī darba grupa vēlreiz sanā-
ca kopā, ar jau apkopotām aktivitāšu idejām 
pagastos un iestādēs, un vienojās par kon-
krēta pasākumu plāna izstrādi. Novembra 
beigās ar to plānots iepazīstināt arī novada 
deputātus un nodot izvērtēšanai arī iedzīvo-
tājiem.

21. septembrī Kaldabruņas skolas ābeļ-
dārzā viesojās Guntars un Aigars Godiņi ar 
programmu “Es uguni pārtulkošu latviski”. 
Pasākums notika Valsts Kultūrkapitāla fonda 
programmas “Latvijai 100” atbalstītā projek-
ta “Latvija sienā, salā un lapās” ietvaros, un 
bija pirmais no plānotajiem trim Kaldabruņā.

Par pašvaldības koordinatoru sadarbībai 
ar Kultūras ministrijas izveidoto Latvijas valsts 
simtgades biroju un citām institūcijām nozī-
mēta Inta Tomāne, mob. tel. +371 26478498, 
e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv.

K.Sēlis

Par LV 100 aktivitātēm Jēkabpils novadā

Kas būtu mūsu Latvija bez pilskalniem? 
Pilskalni ir gan mūsu senču vēsture un kultūra, 
gan mūsdienu Latvijas kultūrvide un kultūrai-
nava. Par to mēs pārliecinājāmies 26.-27.oktob-
rī, piedaloties pilskalnu pētniecības braucienā 
pa Viesītes novadu, projekta ”Sēlijas pilskalnu 
vilinājums” ietvaros. 

Kņāvu pilskalna pakājē satikām skolēnus 
no Ābeļiem, Zasas, Rubeņiem, Aknīstes un 
Viesītes, ar kuriem kopā samīļojām akmeni, 
kur iegravēts Kņāvu pilskalna vārds. Tad sekoja 
skrējiens augšup. No pilskalna pavērās neap-
rakstāms skaistums – tālumā ar eglēm apau-
guši pakalni, pelēki padebeši. Sasmēlušies 

pilskalna enerģiju, braucām uz Elkšņu kultūras 
namu klausīties vadošā Latvijas arheologa, 
kultūrvēsturnieka, profesora Jura Urtāna lek-
ciju par Augšzemes pilskalniem. Pēc kopīgām 
vakariņām sekoja novusa spēle, spoku stāstu 
stāstīšana bijušajā Elkšņu skolā. Tajā vakarā Elk-
šņu skolā atkal skanēja skolēnu balsis.

Otrā rītā pirmais gājiens bija pie Elkšņu 
dižozola. Tad caur Aknīsti braucām uz Elkšņu 
pilskalnu, kas atrodas Lietuvā. Tālāk gar Elkšņu 
muižu un Ilzu muižu devāmies uz nākamo pils-
kalnu. Tas izrādījās Stupeļu pilskalns – patiešām 
lielākais Sēlijas pilskalns. Lai gan apaudzis ar 
kokiem, tas pārsteidza ar savu varenumu. Pils-

kalna pakājē atrodas liels akmens, uz kura mēs, 
visi projekta dalībnieki,

varējām uzkāpt.
Par šo interesanto un izglītojošo pasākumu 

divu dienu garumā viss lielākais paldies projek-
ta “Sēlijas pilskalnu vilinājums” vadītājai Rudītei 
Urbacānei, Elkšņu pagasta pārvaldei un kultū-
ras nama darbiniekiem, kā arī pārējiem Elkšņu 
iedzīvotājiem, kas rūpējās, lai mēs Elkšņos jutos 
mājīgi un labi.

Projekta “Sēlijas pilskalnu vilinājums” 

dalībnieku - Dignājas pamatskolas 

skolēnu vārdā A.Gailis.

K.Sēļa foto

Sēlijas pilskalnu Sēlijas pilskalnu 
vilinājumsvilinājums
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Arī tādi brīnumi var notikt. Par to vienā no 
drēgni rudenīgajām dienām – 7. oktobrī pār-
liecinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas (LPIA) biedri ikmēneša sanāksmē 
Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņos.

Sanāksmes pirmajā daļā Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) pārstāvji klātesošos ie-
pazīstināja ar Norvēģijas fi nanšu instrumenta 
(NFI) fi nansētā projekta “Lietpratīga pārvaldība 
un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlaboša-
na” rezultātiem. Pats projekts nesen ofi ciāli 
noslēdzies, LPS padomnieku virsvadībā četros 
sadarbības “tīkliņos” iesaistot 44 Latvijas paš-
valdības, kas praksē apguva sistēmu “mācīties 
salīdzinot”. NFI projekta vadītāja Ligita Pudža, 
raksturojot projekta ieguvumus tajā līdz šim 
neiesaistītajiem, apliecināja, ka viss turpinā-
sies. NFI projekta datu bāzes administrators 
Jānis Upenieks iepazīstināja ar projekta gaitā 
izstrādāto salīdzināmo datu bāzi – informācijas 
sistēmu BLIS, kā arī nodemonstrēja tās iespē-
jas, piemēram, vērtējot un salīdzinot dažādos 
aspektos Latvijas skolu eksāmenu rezultātus.

Sanāksmes “runu daļas” otrais temats skāra 
aktuālo deinstitucionalizācijas jautājumu. Par 
pašreizējo situāciju un jaunumiem izpilddirek-
torus un viņiem līdzi atbraukušos pašvaldību 
sociālos darbiniekus informēja Labklājības mi-
nistrijas (LM) ES Struktūrfondu departamenta 
direktore Sarmīte Uzuliņa un Sociālo pakalpo-
jumu departamenta direktora vietnieks Aldis 
Dūdiņš. LPS padomniece Ilze Rudzīte pirms sa-
nāksmes bija apkopojusi pašvaldību atsūtītos 
problēmjautājumus, kurus uzdeva ciemiņiem. 
Diemžēl ne visas atbildes klātesošajiem likās 
gana skaidras.

Sanāksmes turpinājums bija tematiski rad-
niecīgs – dažāda vecuma smagi slimo pacientu 
psihosociālās rehabilitācijas iespējas. Tās izklās-
tīja Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības 
“Dzīvības koks” valdes priekšsēdētāja Gunita 
Berķe un Mārtiņa fonda valdes priekšsēdētā-
ja Elita Keiša (Jēkabpils novada Kalna pagastā 
izveidots fonda psiholoģiskās rehabilitācijas 
centrs “Dūjas”, lai sniegtu atbalstu bērniem ar 

īpašām vajadzībām un viņu tuviniekiem). Iero-
bežotā laika dēļ uz “Dūjām” izpilddirektori “aizli-
doja”, noskatoties videofi lmu. Jēkabpils novada 
sabiedrisko lietu speciālists Kaspars Sēlis bija pa-
visam konkrēts, stāstot par pašvaldības un bied-
rību veikumu, rīkojot dažādas bērnu un jauniešu 
nometnes. Kādām jābūt nometnēm un sociālās 
aprūpes centriem, lai tās atbilstu valsts noteikta-
jām prasībām, atbraukušajiem skaidroja Veselī-
bas inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības 
un kontroles departamenta Sabiedrības veselī-
bas nodaļas vadītāja Solvita Muceniece.

Sadalījušies pa mazliet atšķirīgiem marš-
rutiem, daļa ciemiņu “sarūmējās” amatniecības 
centra “Rūme” mājīgajās telpās Zasā; daļa mē-
roja ceļu uz Kaldabruņu, kur vecajā skolas ēkā 
Ievas Jātnieces vadībā biedrība “Ūdenszīmes” 
uzbūrusi īpaši poētisku dabas brīnumu piestrā-
votu pasauli – Pļavas muzeju, bet pagalmu vēl 
rotā šīs vasaras Siena skulptūru plenēra oriģi-
nālie darbi. Visi atkal satikās Jāņa Raiņa saulai-
najā bērnu dienu zemē Tadenavā, kur šovasar 
durvis no jauna vēris netipisks muzejs – kā ra-
dīts mazajiem apmeklētājiem, kas, saules motī-
va pavadīti, dzejnieka pasauli iepazīst spēlējo-

ties. Līksmi kā bērni dzīvespriecīgi skanīgo sēļu 
pasauli dienas izskaņā iepazina izpilddirektori, 
Tadenavas izbūvētajā šķūnī dziedot un dejojot 
kopā ar folkloras kopu “Dignojīši”.

Tā viņi sasmēlās neesošo sauli, kas pietiks, 
ja ne visam mūžam, tad drūmajām rudens die-
nām. Sasmēlās – par spīti dažāda sparīguma 
lietus uzbrukumam un drēgnajam vējam; par 
spīti jūtami sarukušajai dienas gaismas daļai, 
kas neļauj pamatīgi iepazīt mājinieku pašval-
dību; par spīti pat tam, ka Jēkabpils novads 
ir viena no retajām pašvaldībām, kur asfalta 
“krikumi” tikuši vien dažiem kilometriem ap 
lielākajām apdzīvotajām vietām. Sasmēlās, jo 
par to gādāja un sardzē stāvēja Jēkabpils no-
vada ļaudis ar priekšsēdētāju Edvīnu Meņķi un 
LPIA sanāksmes galveno “diriģentu” – izpilddi-
rektoru Jāni Subatiņu priekšgalā. Visu garo un 
darbīgo dienu – no sagaidīšanas “rituāla” pie 
kultūras nama durvīm līdz pat atvadu sveicie-
nam, pavadot izpilddirektorus mājupceļā uz 
visām Latvijas malām. Paldies par bagāto un 
“saulaino” dienu!

Daina Oliņa,

LPS žurnāla „LOGS” redaktore

Izpilddirektori sasmēlās sauli lietainā dienā
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18. oktobrī mūs apciemoja neparasts viesis 
Cūkmens, lai pats personīgi piegādātu mums 
“slepeno maisu”, jo šogad mēs esam nopietni 
apņēmušies piedalīties ekoprogrammā ”Cūk-
mena detektīvi''.

"Cūkmena detektīvi" ir Latvijas Valsts Mežu 
ekoprogramma pirmsskolas izglītības iestā-
dēm. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret 
vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. 

Bērni kopā ar pedagogu, programmas ietva-
ros, soli pa solim atklāj dažādus meža noslēpu-
mus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem! 

Pasniedzot slepeno maisu, Cūkmens uzde-
va mums uzdevumus, kas jāpaveic līdz pavasa-
rim- jāapgūst daudz jaunu meža gudrību un, 
protams, jāiemācās Cūkmena himna un Cūk-
mena deja. Ja būsim cītīgi darbojušies, jaunais 
draugs apsolīja mūs vēlreiz apciemot pavasarī, 

lai novērtētu paveikto un kopā dziedātu  un 
dejotu.

Par to, kā mums veiksies, apsolījām infor-
mēt Cūkmenu, veicot ierakstus Cūkmena de-
tektīvu blogā, nosūtot foto un video.

Dignājas pamatskolas pirmsskolas 

grupiņas mazie detektīvi un audzinātāja 

Rasa Bareika

Autores foto

Dignājas pirmsskolas bērni piedalīsies 
ekoprogrammā ”Cūkmena detektīvi''

22. oktobrī Leimaņu Tautas namā ģitār-
spēles entuziastiem bija iespēja uzstāties nu 
jau piektajā ikgadējā koncertā "Ar ģitāru par 
dzīvi". Dalībniekiem tiek dota iespēja brīvi 
uzstāties skatītāju priekšā, tādejādi gan at-
svaidzinot, gan pilnveidojot savas skatuves 
mākslas prasmes. Galvenais noteikums – 
priekšnesumā jābūt izmantotai ģitārai, pārē-
jais ir mākslinieku ziņā. Dalībnieku priekšne-
sumi netiek vērtēti, bet vienkārši baudīti, un 
beigu beigās ieguvēji ir visi.

Šogad pasākumā piedalījās: ģitāristu 
ansamblis ,,Oktāva” - 3 dalībnieki (Leima-
ņi), Biržu tautas nama dziedošā apvienība 
- 5 dalībnieki, ģitāristu duets no Rubeņiem 

- 2 dalībnieki, Māris Strautnieks (Viesīte), 
Viesturs Celmārs (Zasa), Vairis Kraševskis 
(Aizkraukle), Jurģis Osma (Zasa), Aīda Bi-
kauniece, Jānis Tomāns (Zasa, Vandāni), 
grupa ,,Kontrakts” - 4 dalībnieki (Jēkab-
pils) un Artūrs Daņiļevičs (Jēkabpils).

Pasākumu rīkoja Leimaņu Tautas 
nams un sponsorēja z/s "Vārpiņas" un SIA 
"Reāls". Paldies dalībniekiem par atsaucī-
bu un skatītājiem par silto uzņemšanu!

K.Sēlis

Autora foto

Ar ģitāru par dzīvi
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„Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas 
mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai 
māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas 
to saņem.” (Zenta Mauriņa)

14. oktobrī Kalna pagasta kultūras namā 
Dubultos notika Jēkabpils novada pašdarb-
nieku pateicības un atpūtas pasākums „Zem 
noslēpumainā lietussarga...”, kurā tika teikts 
paldies Jēkabpils novada aktīvajiem ama-
tierkolektīviem. Pasākumu rīkoja Kalna pa-
gasta kultūras nams, sadarbībā ar Jēkabpils 
novada pašvaldību. 

Kopā uz balli bija ieradušies 26 kolektīvi. 
Pasākuma ofi ciālo daļu vadīja Dailes teātra 
aktieris Gundars Silakaktiņš. Katrs kolektīvs 
uz pasākumu tika aicināts atvest un atstāt 
piemiņai arī sevis veidotu „noslēpumaino” 
lietussargu ar novēlējumu sev un citiem.

Pēc tam, kolektīviem pasniedzot Jēkab-
pils novada Atzinības rakstus, pateicības 
vārdus teica arī Jēkabpils novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars 

Vanags: „Pagājušajā gadā šeit bija 25 kolektīvi, 
bet nu ir 26. Tātad, skatuves māksla novadā at-
tīstās. Jēkabpils novada pašvaldības vārdā saku 
lielu PALDIES par padarīto darbu, patērēto lai-
ku, ko esat veltījuši, lai pilnveidotu sevi un prie-
cētu citus! Paldies visiem vadītājiem; stipru ve-
selību, nervus, neuztraukties par sīkumiem, arī 
ja kaut kas nesanāk! Lai Jums jauks šis vakars!”

Tālāk kolektīvus izklaidēja vīru vokālais 
ansamblis „Dižbrāļi” un sporta deju dejotāji no 
Jēkabpils, un tad jau klāt bija balle, kurā brangi 
atpūsties un labi pavadīt laiku pirms jaunā dar-
ba sezonas cēliena!

K.Sēlis

Autora foto

INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Lauksaimnieki jau 
saņem vairākus platību 
maksājumus

LAD informē, ka kopš šī gada oktobra vidus 
lauksaimnieki saņem Vienotā platību maksāju-
ma (VPM) avansu 70% apmērā no kopējā pro-
vizoriskā maksājuma, Maksājumu apgabaliem, 
kuros ir dabas vai citi specifi ski ierobežojumu 
(ADSI) - 85% apmērā un no novembra - Biolo-
ģiskās lauksaimniecības atbalstu (BLA)- 85% 
apmērā.

Tā kā pavasarī lauksaimnieki platību mak-
sājumiem pieteicās elektroniski, tad šajā pla-
tību maksājumu sezonā klientiem ir vairāki 
būtiski ieguvumi. Viens no ieguvumiem - kļū-
das bija iespējams novērst jau pieteikuma 
iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļāva izvairīties 
no sankcijām. Otrs nozīmīgs ieguvums - šogad 
lauksaimniekiem ir iespēja saņemt maksāju-
mus ātrāk.

Decembrī tiks uzsākts izmaksāt gala mak-
sājumus šādos pasākumos: Maksājums par 
klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi (ZAL), Brīvprātīgs saistītais atbalsts par 
slaucamām govīm (SSG), Brīvprātīgs saistītais 

atbalsts par miežiem (SMI), Brīvprātīgs saistītais 
atbalsts par vasaras rapsi (SVR), Brīvprātīgs sais-
tītais atbalsts par dārzeņiem (SDA), Brīvprātīgs 
saistītais atbalsts par augļiem un ogām (SAU), 
Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnau-
giem (SAP), Mazo lauksaimnieku atbalsta shē-
ma (MLS), Atdalītais PPVA par platībām (APL), 
Atdalītais PPVA par laukaugiem (ALA), Atda-
lītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) un Vidi 
saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā 
(VSMD). Pārējie maksājumi tiks izmaksāti 2017. 
gada sākumā. 31. oktobrī LAD noslēdza zemju 
apsekošanu, lai līdz 20. novembrim ziņas par 
nesakoptajām platībām nodotu pašvaldībām.

Atbalsts graudkopjiem
Graudaugu sektors Latvijā saskaras ar fi -

nanšu grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labī-
bas audzēšanas apstākļi, graudu kvalitātes un 
iepirkuma cenas kritums un graudu ražošanas 
un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai 
palīdzētu graudkopjiem, pārejas posma valsts 
atbalsta (PPVA) par laukaugu platībām fi nan-
sējums sešu miljonu eiro apmērā no 2017. 
gada tiek pārnests uz 2016.gadu. To saņems 
visi graudaudzētāji, balstoties uz šogad maijā 

iesniegtā vienotā iesnieguma datiem par dek-
larētajām un apstiprinātajām laukaugu platī-
bām. Paredzamais maksājuma apmērs būs ap 
septiņiem eiro par vienu laukaugu hektāru.

Grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas 
kārtībā noteic, ka turpmāk arī mazie lauksaim-
nieki, kas piedalās mazo lauksaimnieku shēmā, 
varēs saņemt tādas pašas nodokļu atlaides un 
citus atvieglojumus kā vienotā platības mak-
sājuma (VPM) saņēmēji. Tas nozīmē, ka prasī-
ba par lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platības deklarēšanu un apstiprināšanu VPM 
saņemšanai ir uzskatāma par īstenotu arī tad, 
ja tiek saņemts mazo lauksaimnieku atbalsta 
shēmas maksājums.

Projektu kārta 
“Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests no 21. novembra 
līdz 21. decembrim izsludina projektu iesnie-
gumu pieņemšanu apakšpasākumos “Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts 
ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldī-

Zem noslēpumainā Zem noslēpumainā 
lietussarga...lietussarga...
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Tiešie maksājumi Likme

Vienotais platības maksājums (VPM) 61 EUR/ha

Zaļināšanas maksājums (ZAL) 38 EUR/ha

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 500 EUR/
gadā

Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) 40 EUR/ha

Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA):

• par slaucamām govīm (SSG) 158 EUR/
dzīvnieku

• par kazām (SKZ) 23 EUR/
dzīvnieku

• par liellopiem (SLM) 95 EUR/
dzīvnieku

• par aitām (SAI) 18 EUR/
dzīvnieku

• par proteīnaugiem (SAP) 56 EUR/ha

• par cietes kartupeļiem (SKC) 409 EUR/ha

• par sertifi cētas sēklas kartupeļiem (SSK) 505 EUR/ha

• par sertifi cētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām (SSA) 116 EUR/ha

• par sertifi cētu labības sēklu (SLS) 104 EUR/ha

• par miežiem (SMI) 28 EUR/ha

• par vasaras rapsi (SVR) 25 EUR/ha

• par dārzeņiem (SDA) 344 EUR/ha

• par augļiem un ogām (SAU) 143 EUR/ha

Atdalītie pārejas posma valsts atbalsti (PPVA)

Atdalītais PPVA par platībām (APL) 4.27

Atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA) 6.70

Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti (AKC) 39.

“Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros 
ir ievērojami dabas ierobežojumi” (ADI)

par teritoriju 1. kategorijas apvidū ( agrāk-Mazāk 
labvēlīgie apgabali)

35

Kompensācijas maksājums par “Natura 2000” 

meža teritorijām (NIM):

ja vienā zemes vienībā ir aizliegta mežsaimnieciskā 
darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte

160

ja vienā zemes vienībā ir aizliegta galvenā cirte 120

ja vienā zemes vienībā ir aizliegta kailcirte 45

ja vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās 
darbības ierobežojumi

112

Aktivitāte “Bioloģiskā lauksaimniecība” (BLA):

Ilggadīgie zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve 97

Laukaugi (t.sk. tehniskās kultūras), pārējās kultūras uz 
aramzemes, zālāji sertifi cētu sēklu ieguvei, nektāraugi

117

Dārzeņi (t.sk. garšaugi un ārstniecības augi), izņemot 
kartupeļus

399

Kartupeļi (t.sk. cietes kartupeļi) 397

Augļu koki, ogulāji 485

Atbalsta apmērs par 1 atbalsttiesīgo bišu saimi 40

Pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātes

Aktivitāte “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ):

par bioloģiski vērtīgu zālāju (līdzšinējais BVZ) 55

par ES nozīmes zālāju biotopa 1.klases ražības zālāju 83

par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 
2.klases ražības zālāju

155

par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 
3.klases ražības zālāju 206

par ES nozīmes zālāju biotopa ražības 
4.klases ražības zālāju

330

Aktivitāte “Vidi saudzējošu metožu 

pielietošana dārzkopībā” (VSMD):

par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, 
melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu 
platību

364

par aveņu, kazeņu, upeņu, sarkano un balto jāņogu, 
zemeņu, ērkšķogu, krūmcidoniju, smiltsērkšķu, aroniju, 
dārza pīlādžu vai vīnogu platību (arī par augļu koku un 
ogulāju (izņemot zemeņu platības) platībām

229

par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot 
lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, 
galda biešu vai citu dārzeņu platību

74

Aktivitāte “Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP) 87

Aktivitāte “Saudzējošas vides izveide, audzējot 

augus nektāra ieguvei” (SVIN)

89

Provizoriskās atbalsta likmes 2016. gadā

jumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku 
saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās 
darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī 
veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot da-
bas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu 
ekonomiku. Viduslatvijas RP pieejamais fi nan-
sējums: saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 
tūkst. EUR- 787 824 eiro, bet saimniecībām ar 
apgrozījumu virs 70 tūkst. EUR - 2 675 138 eiro.

“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mēr-
ķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu 
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu 
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas 
kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaim-
nieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ievie-
šanu uzņēmumos. 

“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 
mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas 
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības 
paaugstināšanu, audzes veselības un kok-

materiālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinot klimata pār-
maiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšanu. 

Plašāka informācija par atbalsta saņemša-
nas nosacījumiem, fi nansējuma sadalījumu pa 
reģioniem un citiem jautājumiem ir pieejama 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbal-
sta pasākumi”.

Novada
Zemnieku balle

16.decembrī plkst.19.00 Zasas kultūras 
namā notiks ikgadējais novada uzņēmēju un 
lauksaimnieku Ziemassvētku pasākums, kurā 
par jautru dejas soli gādās grupa ,,Ilūzija’’, bet 
vakara gaitā dalībniekus sagaida teijāteris un  
mantiski labumi. Dalības maksa (klātie galdi)- 
7 eiro. Pieteikties pie novada lauku konsultan-
tes.

Ziemassvētku 
gadatirgus

20.decembrī  no  plkst. 10.00 līdz 14.00 
Zasas kultūras namā notiks novada amat-
nieku, rokdarbnieku un  mājražotāju  ga-
datirgus. Būs brīnišķīga iespēja  aplūkot 
paveikto un iegādāties Ziemassvētku dā-
vanas. Tirgoties gribētājiem  pieteikties 
pie novada lauku konsultantes.

Īsumā
Līdz 15. novembrim LAD jāiesniedz 

iesniegums pārejas posma valsts atbalsta 
maksājumam par zīdītājgovīm.

Līdz 31. novembrim LDC jāiesniedz 
paziņojums par bišu saimju skaitu uz 1.no-
vembri (pēc šī gada jaunajiem noteiku-
miem tas jādara maijā un novembrī).

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, 

26312414
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2016  Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Jēkabpilī, 2016.gada 27.oktobrī (protokols Nr.11, 
17.punkts, lēmums Nr.237). Izdoti saskaņā ar likuma 
”Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo 
daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu  Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 11.punktu  likuma ,”Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”  252.panta pirmo  un 
piekto daļu, un 2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.550  ”Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vieno-
šanās par līdzdarbību” 13.un 15.punktu Ministru ka-
bineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes  vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu Ministru kabineta 2006.
gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par soci-
ālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības pa-
likušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 
31¹.punktiem 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2015.gada 
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

1.1.  Izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā 
redakcijā: 

“2.1. ģimene – šo saistošo noteikumu izpratnē, lau-
lātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēji izdevu-
mi par uzturu, un kuras mitinās vienā mājoklī;”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 32.punkta 
32.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“32.2. maznodrošinātiem pensionāriem un maz-
nodrošinātām personām ar invaliditāti;”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 33.punktu ar  33.1., 
33.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:

“33. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Sociālā 
dienesta veiktā sadzīves apstākļu pārbaudes aktā norā-
dītā dzīvesvietas apkures veida:

33.1.vienreiz kalendārajā gadā EUR 100 (viens 
simts euro) apmērā; 

33.2. vienreiz mēnesī līdz EUR 50 (piecdesmit 
euro) apmērā – sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” ie-
vietotajām  trūcīgajām un maznodrošinātajām perso-
nām, kuru ienākumi mēnesī ir līdz EUR 150 (viens simts 
piecdesmit euro) komunālo un apkures izdevumu 
segšanai, pamatojoties uz maksājuma dokumentu par 
faktiskajiem izdevumiem;”.

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 331 .punktu 
šādā redakcijā:

“331. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek 
piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs virs 5 ha.”. 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 38.punkta 
38.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“38.1. pabalstu bērna uzturam 30% apmērā no 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 
algas mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti 
tiek piešķirts pabalsts 60% apmērā no Ministru kabi-
neta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī 
vienam bērnam;“. 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 46.punkta 
46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“46.2. mācību maksas segšanai profesionālās ievir-
zes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, 
sporta skolas - 50% apmērā no faktiskajiem izdevu-
miem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem 

dokumentiem mācību gada laikā).”.
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 49.punktu šādā 

redakcijā:
“49.Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils nova-

dā deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcio-
nālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt.”.

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 50.punktu sekojošā 
redakcijā:

“50. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem 
EUR 25 (divdesmit pieci euro) vai EUR 50 (piecdesmit 
euro) apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam dar-
biniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību.”.

1.9. Izteikt saistošo noteikumu 51.punktu šādā 
redakcijā:

“51.  Pabalsta saņemšanai sociālais dienests izvērtē 
to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar 
šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai 
personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par 
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu. Pabalsta 
saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepiecieša-
mību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.”.

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 52.punktu šādā 
redakcijā:

“52.Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu 
medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar recepšu 
medikamentu iegādi, ārstēšanos stacionārā, speciālistu 
konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu rauša-
nas un labošanas pakalpojumu apmaksai.”.

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 53.punkta 
53.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“53.2. maznodrošinātiem pensionāriem un maz-
nodrošinātām personām ar invaliditāti;”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma ”Par 
pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību Ministru kabine-
ta 2013.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” un precizēt aprūpes 
mājās pakalpojuma nodrošināšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr.6/2016 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā” precizē aprūpes mājās pakalpojumu un palielina audžuģime-
nēm pabalsta apmēru bērna uzturam.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta.
Budžeta izdevumi uz 2016.gadu sastādīs apmēram EUR 500, bet 2017.gadā pašvaldības budžetā būs nepieciešams pare-
dzēt papildus EUR 1452.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-

valdības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina sociālās 
palīdzības saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvēru-
mus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekš-
likumu izvērtēšana. 

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Jēkabpilī, 2016.gada 27.oktobrī (protokols 
Nr.11, 19.punkts, lēmums Nr.239). Izdoti saskaņā ar 
likumu „Par budžetu un fi nanšu vadību” Likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu. 
„Par pašvaldību budžetiem”

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Sais-
tošos noteikumus Nr.9/2016 “Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.4/2016 “Par Jēkabpils novada paš-

valdības pamatbudžetu 2016.gadam”” sekojošā 
redakcijā:

Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 
2016.gadam ieņēmumos EUR 4 514 146, saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.

Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 
2016.gadam izdevumos EUR 4  827 529, saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.

Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņē-
mumiem fi nansēšanas avotus EUR 313 383 saskaņā 
ar pielikumu Nr.1 

Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils 
novada pašvaldības pamatbudžeta grozījumiem 
saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Domes priekšsēdētājs 

E.Meņķis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2016 Grozījumi 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.4/2016 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam”
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Jēkabpilī, 2016.gada 27.oktobrī (protokols Nr.11, 
18.punkts, lēmums Nr.238). Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un  
43.panta trešo daļu  

1.Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jū-
nija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozīju-
mus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.10. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aiz-
gādņiem.”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā: 

“6.1.Vienreizējs apbedīšanas pabalsts  EUR 400,00 
apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta 
iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav 
tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais 
apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības no-
teikto apbedīšanas pabalstu. Pabalsta bēru gadījumā 
piešķiršanas pamats ir Valsts Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķir-

šanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas 
iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta 
apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbe-
dīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto 
pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp 
pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedī-
šanas pabalsta apmēru.”.

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

“6.2.Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir vie-
na mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža 
personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka.”. 

1.4. Papildināt saistošo noteikumu 6.nodaļu ar 
6.3.apakšpunktu  šādā redakcijā:  

 “6.3. Ja  mirušai personai nav piederīgo vai perso-
nas, kas uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība ap-
maksā apbedīšanas pakalpojumus un, nepieciešamī-
bas gadījumā, Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes 
nodaļas pakalpojumus.”.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 102.nodaļu 
šādā redakcijā: 

“102. Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgād-
ņiem

102.1.  Pabalsts aizgādnībā esošo personu aiz-
gādņiem EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts 
Aizgādnim, kura Aizgādnībā esošās personas dekla-
rētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā, vai kam līdz ievietošanai ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā 
dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā. Pabalstu Aizgādnis var pieprasīt  no tiesību 
rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu un Bāriņtiesas 
lēmumu , kas apliecina, ka persona ir iecelta par aiz-
gādni. Pabalsts netiek piešķirts Aizgādnim, kas ir Aiz-
gādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis 
vai māsa.”.

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 11.3.apakšpunktu 
sekojošā redakcijā:

 “11.3.Lēmumu par materiālās palīdzības piešķir-
šanu šajos noteikumos noteiktajos gadījumos vai at-
teikumu piešķirt pabalstu pieņem Jēkabpils novada 
pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs. Lēmuma projek-
tu sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta 
darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagas-
ta pārvaldē.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma ”Par 
pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2016 Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Jēkabpilī, 2016.gada 27.oktobrī (protokols Nr.11, 
20.punkts, lēmums Nr.240). Izdoti saskaņā ar likumu 
„Par budžetu un fi nanšu vadību” Likuma „Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu „Par pašvaldību 
budžetiem”

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saisto-
šos noteikumus Nr.10/2016 “Grozījumi saistošajos no-
teikumos Nr.5/2016 “Par Jēkabpils novada pašvaldības 
speciālo budžetu 2016.gadam”” sekojošā redakcijā:

Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 
2016.gadam ieņēmumos EUR 299 731 saskaņā ar pie-
likumu Nr.1.

 Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu  
2016.gadam izdevumos EUR 428 810 saskaņā ar pieli-
kumu Nr.1.

Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmu-
miem fi nansēšanas avotus EUR 129 079 saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.

Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un 
dāvinājumus ieņēmumu daļā EUR. 9553, izdevumu 
daļā EUR 10696, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmu-
miem fi nansēšanas avotus EUR 1143 saskaņā ar pieli-
kumu Nr.2.

Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils 
novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam sa-
skaņā ar pielikumu Nr.3.

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā materiālās palīdzības pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību reglamentē Jē-
kabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (apstiprināti 
ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143) Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai papildinātu 
sniegtās materiālās palīdzības veidus un palielinātu apbedīšanas pabalstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr.8/2016 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” papildina esošos materiālās palīdzības veidus ar pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem, precizē apbedīša-
nas pabalsta piešķiršanas kārtību, kā arī palielina apbedīšanas pabalsta apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības budžeta.
Budžeta izdevumi uz 2016.gadu sastādīs apmēram 2240 EUR, bet 2017.gadā pašvaldības budžetā būs nepieciešams pare-
dzēt papildus 4800 EUR. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils novada Sociālais dienests.
5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina  sociālās 
palīdzības saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sa-
biedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) 
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekš-
likumu izvērtēšana. 

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2016 Grozījumi 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.5/2016 “Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam”

Jēkabpils novada domes oktobra sēdē skatītie jautājumi
 Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 6,67 
ha platībā, apzīmējums kadastrā 5674 006 0117, 
Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā nomas tiesību 
apstiprināšanu

Par īres tiesību piešķiršanu (D.K.)
Par īres tiesību piešķiršanu (L.S.)

Par īres tiesību piešķiršanu (G.L.)
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības (Zaļā iela 5-2, Zasa, Zasas pagasts)
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašval-

dības pamata un vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 
no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.de-
cembrim

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm no piecu gadu vecuma bēr-
nu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām sadalīšanu no 2016.gada 1.septembra 
līdz 2016.gada 31.decembrim

Par izglītības programmu izvērtējumu un stun-
du skaita izdalīšanu interešu izglītības programmām 
un mērķdotācijas sadali interešu izglītības program-
mu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 
31.decembrim

Par fi nansējuma iedalīšanu Ābeļu pamatsko-
lai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībai

Par grozījumiem 23.12.2015. Jēkabpils nova-
da domes lēmumā Nr.314 “Par pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši noteiktajai 
mēnešalgu grupai”

Par naudas balvu apmēra noteikšanu 2016.
gadā Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonām 
un darbiniekiem

Par naudas balvas apmēra noteikšanu 2016.
gadā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam

Par naudas balvu apmēra noteikšanu 2016.
gadā Jēkabpils novada izglītības iestāžu pedago-
giem

Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām nova-
da izglītības iestāžu pedagogiem

Par deputātes Ināras Blumbergas iesniegumu
 Par saistošo noteikumu Nr.6/2016 “Par gro-

zījumiem saistošajos noteikumos Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Jēkabpils novadā”” apstiprināšanu

 Par saistošo noteikumu Nr.8/2016 “Par gro-
zījumiem saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils nova-
dā”” apstiprināšanu

 Par saistošo noteikumu Nr.9/2016 “Grozī-
jumi 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.4/2016 “Par Jēkabpils novada pašvaldības pa-
matbudžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu

 Par saistošo noteikumu Nr.10/2016 “Grozī-
jumi 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.5/2016 “Par Jēkabpils novada pašvaldības spe-
ciālo budžetu 2016.gadam”” apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzē-
šanu bezmantinieka īpašumam

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda sa-
maksas sadalīšanu termiņos

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas 
dzēšanu

Par fi nansējuma piešķiršanu datoru iegādei 
pašvaldību kapitālsabiedrību darbam

Par Jēkabpils novada jaunatnes politikas stra-
tēģijas 2017. – 2022.gadam izstrādes uzsākšanu

Par globālās pozicionēšanas sistēmas uzstā-
dīšanu pašvaldības autotransportam

Par grozījumiem 25.08.2016. Jēkabpils nova-
da domes lēmumā Nr.197 “Par nekustamā īpašuma 
“Veldres”-8, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils 
novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstipri-
nāšanu”

 Par nekustamā īpašuma – “Lejas Mālaines”, 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 5648 
003 0209, atsavināšanu

Par kustamās mantas ieguldījumu pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībā

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatā-
mi mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā 
izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti”

K.Sēlis

Nr. 

p. k.
Pagasts Kolektīva nosaukums Vadītājs

1. Ābeļu Ābeļu amatierteātris P.Draņevičs
2. Ābeļu Sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” A.Gavare
3. Ābeļu VPDK „Kaupre” I.Gādmane
4. Ābeļu Eiropas deju kopa „Ābelietes” V.Vanaga
5. Ābeļu Rokdarbu pulciņš „Bitītes” M.Mieze
6. Ābeļu Novadpētniecības muzejs-ekspozīcija A.Jakubovskis
7. Ābeļu Bērnu dramatiskais kolektīvs “Kamolītis” S.Koriņeva
8. Dunavas Dāmu deju kopa „Cielavas” I.Straume
9. Dunavas Dramatiskā kopa „Sateka” S.Krēsliņa

10. Dunavas VPDK „Luste”  A.Ozoliņa
11. Dunavas Sieviešu vokālais ansamblis “Variācija” S. Kasparsone
12. Dunavas Līnijdeju grupa “May be” L.Navicka
13. Dignājas Folkloras kopa „Dignojīši” A.Bikauniece
14. Dignājas Fokloras kapela „Digna” A.Bikauniece
15. Dignājas Amatierteātris „Madagurči” I.Stroža
16. Dignājas Novadpētniecības pulciņš I.Stroža
17. Dignājas Veselīga dzīvesveida pulciņš „Sprīdis labākai 

dzīvei”
G.Namiņa

18. Rubenes VPDK „Rasa” I.Tomāne
19. Rubenes JDK ”Laude” S.Vaitķeviča
20. Rubenes Dāmu deju kopa „Draiskās Peonijas” I.Rudeviča
21. Rubenes Folkloras kopa „Kāre”
22. Rubenes Sieviešu vok. ansamblis „Kantilēna” S.Radiņa
23. Rubenes Jauktais vok.ans. „Ā’re” S.Radiņa
24. Rubenes Bērnu jaukt.vok.ans. „Puķuzirņi” S.Radiņa
25. Rubenes Bērnu teātra pulciņš „Dadzīši” I.Kantāne
26. Rubenes Rokdarbu pulciņš D.Spēka
27. Rubenes Interešu kopa „Gardēdis” I.Tomāne
28. Zasas VPDK „Solis” D.Ģeidāne
29. Zasas JDK „Landi” D.Ģeidāne
30. Zasas Bērnu deju kolektīvs „Solītis” D.Ģeidāne
31. Zasas Amatierteātris I.Malteniece
32. Zasas Bērnu dramatiskais kolektīvs „Maskas” I.Klaucāne
33. Zasas Vokālais ansamblis „Tonis” S.Kasparsone
34. Zasas Bērnu vok.ans. „Smaidiņi” A.Ķikute
35. Zasas Jauniešu mūzikas apvienība “Oktāva” I.Ģeidāne
36. Kalna Amatierteātris “Vienība” S.Vecumniece
37. Kalna Vokālais ansamblis ”Līksma” I. Davidāne
38. Leimaņu VPDK „Deldze” D.Ģeidāne
39. Novads Jauktais koris “Putni” S.Kasparsone

Rubenes kultūras nama vadītāja-koordinatore I.Tomāne

Jēkabpils novada amatierkolektīvi un 
interešu kopas 2016./2017. gada sezonā

“Šai pasaulē mūs dara bagātus ne tas, ko 
saņemam, bet tas, ko atdodam.” (H.Bīčers)

Jēkabpils novadā jauno darba sezonu 
uzsākuši amatierkolektīvi un interešu ko-
pas - kopā 39 kolektīvi. Kolektīvu dalībnie-
ki ir mūsu novada lepnums. Lai gan visi ir 
aizņemti savos darbos, viņi atrod laiku un 
vakarus ziedo tautas mākslai, sevis pilnvei-
došanai un izglītošanai. Aicinām jaunus da-
lībniekus mūsu kolektīvos!

Mēs esam ceļā uz Latvijas simtgadi un 
Dziesmu un deju svētkiem 2018. gadā. Ga-
tavosimies svētkiem ar prieku un dāvāsim 

emocijām bagātus svētku koncertus Rīgā un 
novadā. Radošu un darbīgu jauno sezonu 
ikvienam!

Kontakti:

Ābeļu TN vadītāja S.Koriņeva (mob.tel.28316164)
Dignājas SC vadītāja G.Saviča (mob.tel.26439901)

Dunavas KN vadītāja A.Ozoliņa (mob.tel.20239071)
Kalna KN vadītāja S.Vecumniece 

(mob.tel.26824411)
Leimaņu TN vadītājs G.Audzītis (mob.tel.28315265)
Rubenes KN vadītāja I.Tomāne (mob.tel.26478498)

Zasas KN vadītāja K.Cankale (mob.tel.20371520)
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28. oktobrī Zasas kultūras namā norisinājās 
ikgadējais mūzikas pasākums dziedātājiem-
amatieriem "Atnāc ar savu dziesmu".

Koncertā šogad uzstājās: ģitāristu ansamb-
lis "Oktāva" ar dziesmu "Rakstu Rakstus", Dace 
un Alise - "Vasara raud", Sindija - "Princesīte", 
Sindija un Megija - "Rakstu Rakstus", "Dalasa" 
- "Krāsaini sapņi", Marta, Zane, Inga - "Tikai vie-
nu reizi", Salvis - "Pīlādžoga", Laura A. - "Visiem 
mazliet bail", Edīte - "Ābols", Līga - "Tu esi man 
viss", Indra un Ināra - "7 līgavaiņi", Laura B. - 
"Buramdziesmiņa", Inese un Jānis - "Dzērves", 
Zaiga - "10. tramvajs" un Lauris - "Time To Say 
Goodbye".

Kā ierasts, skatītājiem bija arī iespēja balsot 
par simpātiskāko priekšnesumu divās vecumā 
grupās – bērni/jaunieši (līdz 18 gadiem) un 
pieaugušie (no 18 gadiem). Pasākumu vadīja 
Santa Kasparsone, kas pauzēs starp priekšne-
sumiem skatītājus iepazīstināja ar katru da-
lībnieku, kā arī sniedza nelielu mini-koncertu, 
kamēr tika gaidīti balsošanas rezultāti.

Skatītāju simpātiju bērnu 
un jauniešu kategorijā izcī-
nīja māsas Sindija un Megija 
Savickas ar dziesmu tautiskās 
skaņās "Rakstu Rakstus", bet 
pieaugušo kategorijā triumfē-
ja Lauris Golubickis ar operas 
gabalu "Time To Say Good-
bye".

„Piedalīšanās konkursos – 
tā ir kā spēle, kurā tu vai nu pa-
celies kā fēnikss no pelniem, 
vai gūsti mācību, ka bija kaut 
kas jādara citādāk. Tāpat arī 
dzīvē – katrs nepareizais solis 
liek aizdomāties par nākamo 
reizi. Šo dziesmu izvēlējos, jo 
man tuva ir klasiskā mūzika. 
Ar šo stilu var parādīt balss plašumus, dinamiku 
un talantu. Esmu sapratis, ka tas ir mans stils un 
mūzikas žanrs, kurā var emocionāli izpausties,” 
teic Lauris.

Paldies ikvienam, kas nenobijās un atnāca 
ar savu dziesmu! Uz tikšanos nākamgad!

K.Sēlis

Autora foto

Atnāc ar savu dziesmu

Mīļās māmiņas, tēti un pārējie, kuru aprūpē ir 0-3 gadus jauni 
bērniņi, Jēkabpils novadā veidojam bēbīšu skoliņu! 

Patstāvīgā pulcēšanās vieta būtu Leimaņu 
Tautas nams. Skoliņā plānots vismaz reizi mēnesī 

veidot aktīvas rotaļas ar mazuļiem. Konstruktīvas 
un brīvas sarunas vecākiem. Izglītojošos nolūkos, 
piesaistīsim speciālistus, lai savam lolojumam 
sniegtu visu to labāko aprūpē un audzināšanā! 

AICINĀJUMS! Lai skoliņa varētu tapt un darboties, un saņemt 
atbalstu no novada pašvaldības, nepieciešami tikai dalībnieki! 
Tāpēc, māmiņas, tēti u.c. ieinteresētie - lūdzu atsaukties! Ar savu 
parakstu mēs apliecinām, ka vēlamies pulcēties! Par dalību infor-
mējiet Jolantu Armanoviču (tel.20395002, meklējiet arī facebook.
com un draugiem.lv) vai sazināties ar pagasta kultūras darbinie-
ku. Tiekamies jau drīz!

Informāciju sagatavoja Jolanta Armanoviča

Hei hei, bēbīši, māsas un brālīši, pulcējamies!
Mīļās mā
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