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Jēkabpils novada
pašvaldība organizē

piemiņas 
pasākumu 

rakstniekam 
Aleksandram 

Grīnam

A/s "Latvijas valsts meži" atbalstītās
Zemgales Kultūras programmas 2015
projekta „Rakstnieka Aleksandra Grīna li-
terārā mantojuma saglabāšana un pie-
ejamības uzlabošana Jēkabpils novadā”
ietvaros, Jēkabpils novada pašvaldība
2015. gada 15. augustā plkst. 14:00 Jē-
kabpils novada Kalna pagasta “Doktorā-
tā” rīko Aleksandra Grīna 120 gadu pie-
miņas pasākumu.

Programmā:
plkst. 14:00 Doktorāta telpās “A.Grīns

– daudzpusīga personība”;
plkst. 15:30 piemiņas brīdis A.Grīna parkā;
pēc plkst. 16:00 pie Doktorāta ēkas -

kopā būšanas prieks /sarunas, dzeja,
mūzika, lauku zupa, sarunas/.

Pasākumā piedalās:
Aktieris Artis Robežnieks, prozaiķe

Māra Svīre, ģenerālis Juris Vectirāns, ze-
messardzes ansamblis “Junda”, Viesītes
pūtēju orķestris.

Pasākumu  līdzfinansē A/S „Latvijas
valsts meži” atbalstītā Zemgales kultūras
programma.

Uz pasākumu gaidām ikvienu intere-
sentu!

K.Sēlis

8. augustā Rubenes parkā notika Jē-
kabpils novada svētku „Braucam cie-
mos!” noslēguma pasākums, kuru ar ak-
ciju sabiedrības „Swedbank” atbalstu rī-
koja Jēkabpils novada pašvaldība. Dažā-
das svētku aktivitātes un pašdarbnieku
ciemošanās kaimiņu pagastos novadā
notika visu cauru gadu, un nu bija pienā-
kusi šo svētku kulminācija.

Svētki sākās Rubenes parkā ar aktivi-
tātēm brīvā gaisotnē. Ikvienam bija iespē-
ja iepazīt senos amatus un nodarbes:
šaut ar loku, apgūt kalēja prasmes, liet
vaska sveces, vizināties ar zirgiem un pa-
viesoties sejiņu apgleznošanas darbnīcā.
Tāpat arī bija iespēja rāpties dažādās no
virvēm veidotās gaisa trasēs, un apgūt al-
pīnisma pamatus. Uz orientēšanos brīvā
dabā aicināja labirints „Mamma Daba”.
Darbojās arī mājražotāju tirdziņš. Lielajā
karstumā pasākuma viesiem bija iespēja
veldzēties, baudot dažāda veida zupas.

Vakarpusē Rubenes brīvdabas estrā-
dē sākās svētku svinīgā daļa, kuru atklāja
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs
Edvīns Meņķis un folkloras kopa „Kāre”.
Priekšsēdētājs pateicās novada pašdar-
bības kolektīviem par aktīvo dalību dažā-
dos svētku pasākumos šovasar - gan no-
vados, gan valstī; iedzīvotājiem par skais-
ti iekārtoto vidi; sveica zemniekus ar va-
reno ražu un pateicās klātesošajiem par
ierašanos un svētku svinēšanu.

No tālās Alūksnes bija ieradusies deju
kopa „Jukums”, kas pasākuma apmeklē-
tājus iepazīstināja ar pašu veidotu Latvie-

šu tautas tērpu kolekciju un deju oriģināluz-
vedumu „Malēnieši smalki ļaudis”. Tika ap-
balvoti arī Jēkabpils novada „Pagastu sa-
koptības skates 2015” dalībnieki, un ap-
meklētājus priecēja aktieru ansambļa
„Drama” koncerts. Aktieriem pirms kārtējā
numura vaicājot, vai mēs esam latgaļi, prie-
cēja fakts, ka klātesošie sevi apzinājās kā
daļu no Sēlijas, un braši teica pretī – sēļi!

Koncerta noslēgumā pagastu pārvalžu

vadītāji gaisā laida simbolisku bitīti, lai iz-
zīlētu, kur tad nākamgad notiks mūsu no-
vada svētki. Neilgi pēc pacelšanās, bite
nosēdās turpat pie Rubeņu estrādes. Tad
nu atliek vien gaidīt nākamo gadu un
lūkot, vai pareģojums piepildīsies...

Pēc koncerta, protams, sekoja zaļum-
balle, un uz lustīgu dejošanu aicināja atrak-
tīvie mūziķi - brāļi Ingars un Artūrs Puncuļi.

Liels paldies Rubenes kultūras nama
vadītājai Intai Tomānei par sarūpēto svēt-
ku programmu un organizēšanu, Jēkab-
pils novada pašvaldībai par pasākuma fi-
nansēšanu un a/s „Swedbank” un veika-
lam „Sedumi” par svētku sponsorēšanu.

K.Sēlis
Autora foto

Jēkabpils novada svētkos cieņā senie
amati un folkloras tradīcijas
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Jēkabpils novadā no 30. jū-
nija lūdz 2. jūlijam norisinājās
„Pagastu sakoptības skate
2015”, kuras laikā žūrija iz-
braukāja visus 7 novada pa-
gastus, un sniedza savu vēr-
tējumu par redzēto.

Konkursa komisija, veicot
izvērtēšanu, nolēma piešķirt
šādus apbalvojumus:

Nominācijā „Sakoptākais
ciemats – pagasta centrs”
laureātu pakāpe Vidsalas cie-
mam (Kalna pagasts) un
Brodu ciemam (Ābeļu pa-
gasts). Pateicība par augstu
sakoptības līmeni Zasas cie-
mam (Zasas pagasts), Rubeņu
ciemam (Rubenes pagasts) un
Dunavas ciemam (Dunavas
pagasts). Pateicību par progre-
su sakoptībā Vandānu ciemam
(Dignājas pagasts).

Nominācijā „Sakoptākais
ciemats, kas nav pagasta
centrs” par laureātu kļuvis
Leimaņu ciems (Leimaņu pa-
gastā).

Par „Sakoptākajām nova-
da individuālajām ēkām cie-
matā” atzītas „Upmalas” Ru-
benes pagastā (Arntu ģime-
ne), „Gobas” Kalna pagastā
(Līču ģimene) un Ozolu iela 10
Ābeļu pagastā (Biruta Gaide).

Kā „Sakoptākās viensē-
tas novadā” šogad novērtētas
„Lazdiņas” Kalna pagastā
(Štālu ģimene), „Krustiņi” Ru-
benes pagastā (Ziediņa Bu-
kovska), „Mežgala Skola”
Zasas pagastā (Daukstu ģi-
mene), „Lapsas” Ābeļu pagas-
tā (Slīpo ģimene) un „Jaunsīļi”
Ābeļu pagastā (Šultu ģimene).

Par „Uzņēmējdarbības la-
bākajiem piemēriem” atzītas
zemnieku saimniecības „Dzēr-
ves” Dunavas pagastā (Guntis
Plānis), „Straumītes” Kalna
pagastā (Jānis Misters-Mis-
tris), „Līvas” Leimaņu pagastā
(Ausma Kiope) un „Kalna
Jaunzemi Zasas pagastā
(Račkovsku ģimene).

Nominācijā „Sabiedrisko
organizāciju vai iniciatīvu
grupu veikums” nopelnus gu-
vusi biedrība „Ūsiņš” Ābeļu
pagastā (Ieva Jase) biedrība
„Dzīves prasme” Dunavas pa-
gastā (Anita Ozoliņa).

Par „Labāko tūrisma vai
vides apskates objektu”
šogad atzītas „Kalnāru” mājas

Leimaņu pagastā (Poru ģime-
ne) par padomju perioda sadzī-
ves lietu kolekcijas izveidošanu
un lauku sēta „Gulbji” Rubenes
pagastā (Skrējānu ģimene) par
sakoptu tūrisma objektu.

Par kapsētu sakoptību
pagastā atzinību saņem Ru-
benes pagasta pārvalde par
Izabelinas kapsētas un Rube-
ņu kapsētas infrastruktūras
sakārošanu un Kriškinānu
kapsētas iniciatīvas grupa par
regulāru ieguldījumu kapsētas
sakopšanā.

Īpašās komisijas balvas
saņem mājas „Lazdas” Duna-
vas pagastā (Jānis Ķimsis)
par medību tradīciju saglabā-
šanu un kolekcijas izveidi, Di-
mitrijevu ģimene Dignājas pa-
gastā par jauniešu degsmi un
mājražošanas ieceru realizē-
šanu, „Dombrāji” Ābeļu pa-

gastā (Bērziņu ģimene) par
mūsdienīgas ģimenes mājas
izveidi izmantojot dabīgos ma-
teriālus un Hardijs Kortmans
par Zasas dzirnavu ēkas sa-
glabāšanu un attīstību.

Nominācijā „Sēliskākā
sēta” biedrības „Sēļu pūrs”
pārstāve Dzintra Alužāne nolē-
ma balvu piešķirt mājām
„Kalni” Rubenes pagastā (Uģis
Vārslavāns un Vanda Knipste).

Par sakoptāko daudzdzī-
vokļu māju atzīti „Alkšņi” Sud-
rabkalnā, Dunavas pagastā.

Skates laureāti tika sveikti
Jēkabpils novada svētku no-
slēguma pasākumā Rubeņos
8. augustā.

K.Sēlis
Autora foto

Ar fotogalerijām no skates
var iepazīties novada 

draugiem.lv lapā

Jēkabpils novada „Pagastu sakoptības skates 2015” 
rezultāti

Kur veidojas Latvijas nākotnes līderi?
Nu jau vairākus gadus ik vasaru atbilde
uz šo jautājumu ir - Jēkabpils novada
Zasas pagastā. Tur tiek rīkota gudrāko
Latvijas skolēnu vasaras nometne „Alfa“,
un starp tās absolventiem ir gan profeso-
ri, gan Ministru prezidenti. 

No 13. jūlija līdz 1. augustam Zasas vi-
dusskolā “Alfa” notika jau 48. reizi, un tajā
piedalījās valsts mācību priekšmetu olim-
piāžu uzvarētāji un Latvijas 39. skolēnu
zinātniskās konferences laureāti.

30. jūlijā nometnes dalībnieki skolotājus
un pašvaldības pārstāvjus aicināja uz pašu
sarūpētu koncertu, kurā caur mūsdienu
deju un pašu dziedātām dziesmām tika at-
tēlota cīņa starp gaismu un tumsu. Pie deju
horeogrāfijas savu artavu bija pielikusi arī
vidusskolas skolotāja Daiga Ģeidāne, un
dalībniekiem ar māksliniecisko noformēju-
mu palīdzēja skolotāja Inese Kalniškāne.

Pēc tam sekoja jauniešu diskusija ar Iz-
glītības un zinātnes ministri Mārīti Seili
par izglītības kvalitāti. Jaunieši sniedza
savu vērtējumu par patreizējo situāciju
skolās, un to, kas būtu jāuzlabo. Kā varē-

ja noprast no ministres teiktā, viņa kā
prioritāti šobrīd redz skolotāju kvalifikāci-
jas līmeņa celšanu. Ministre arī izstaigāja
skolu un iepazinās ar tās darbību.

Nometnes dalībniekus un tās vadītāju
Mudīti Kalniņu sveikt bija ieradies novada
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, pa-
gasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš un
vidusskolas direktore Olita Spēka.

Dienas noslēgumā “alfieši” bija sarūpē-
juši ko diezgan neparastu vecajā Zasas
pasta ēkā. Tā tika izmantota kā skatuve
brīvdabas teātrim par Aspazijas dzīves gai-
tām, kurā ik pa brīdim paspīdēja arī pats
Rainis. Izrādes režisors – Kārlis Anitēns.

CIk varēja noprast no nometnes rīkotā-
jiem, tieši skaistā un mierīgā vide ir tas,
kas liek šeit atgriezties vēl un vēl. Nomet-
nes vadītāja priecājas, ka Zasā uzlaboju-
sies sadzīves kvalitāte un dzīves apstākļi
dienesta viesnīcā. Tieši šo apstākļu ko-
pums nodrošina atkārtotu nometņu norisi
tieši Zasā. Pēc 2 gadiem „Alfai” gaidāma
50 gadu jubileja.

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.
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Nepostīsim 
jau izveidoto

Vadoties pēc 23. jūlija domes sēdes
lēmuma nerīkot iedzīvotāju aptauju un ak-
tualizēt rīcibas plānu administrācijas pārcel-
šanai uz Zasu, tika sasaukta novada attīs-
tības darba grupa, ar mērķi precizēt pārcel-
šanās laiku un kārtību. Grupa pēc ilgām dis-
kusijām nāca klajā ar priekšlikumu nepār-
vietot Zasas pagasta ēkā izvietotās pirm-
sskolas vecuma grupiņas, līdz ar to sagla-
bājot arī nesen atjaunoto dienesta viesnīcu.
Ieteikums paredz administrāciju izvietot
divās ēkas – pagasta pārvaldes ēkā “As-
tras” un Zasas doktorāta ēkā (kurā šobrīd
notiek darbi pie aptiekas spārna renovāci-
jas) ne ātrāk kā ar 2016. gada 1. maiju.

Pēc jaunā plāna pietrūktu vietas aptuve-
ni 5-7 darbiniekiem, līdz ar to varētu domāt
par kādas no pašvaldības struktūrvienībām
vai darbinieku, kam būtiskāk būtu atrasties
tieši pilsētas tuvumā, izvietošanu Brodos.
Vai šis priekšlikums gūs atbalstu arī komi-
teju un domes sēdēs? Redzēsim.

K.Sēlis

Sociālajam 
dienestam jauna

vadītāja
Ņemot vērā Jēkabpils novada Sociālā

dienesta vadītājas Ritmas Rubinas ie-
sniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
darba, Jēkabpils novada dome nolēma
atbrīvot Ritmu no vadītājas amata pienā-
kumu pildīšanas līdz ar 2015. gada 14.
augustu. Jēkabpils novada Sociālā die-
nesta vadītājas amatā ar 17. augustu
darbu sāks Elizabete Krūkliņa.

K.Sēlis

Projekti
1) Atbalsts jaunajiem lauksaimnie-

kiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Projektu iesniegšanas kārta atvērta no

14.augusta līdz 15. septembrim.
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgter-

miņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas
lopkopības nozarē. Sīkāk interesēties
konsultāciju birojā pie ekonomistēm (Jana
Staka - tel. 65233127, 29723947), jo katra
iecere tiek izanalizēta, un uzskaitīti mak-
simāli iegūstamie projekta punkti. Līdz ar
to ir skaidrs-vērts rakstīt projektu vai nē.

2) Atbalsts mazajām saimniecībām
Projektu iesniegšanas kārta atvērta no

3.septembra līdz 5.oktobrim.
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo

lauku saimniecību konkurētspēju, paaug-
stinot to ražošanas produktivitāti, efektivi-
tāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieeja-
mību.

Atbalsta pretendents atbalsta saņem-
šanai ir eksistējoša mazā lauku saimnie-

cība – saimnieciskās darbības veicējs: fi-
ziska persona, kuras dzīvesvieta ir dekla-
rēta lauku teritorijā, vai juridiska persona,
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Sīkāk arī interesēties konsultāciju birojā.
Projektu drīkst rakstīt tikai sadarbībā ar
konsultantu, projekta īstenošanas laiks 2-
4 gadi, nepieciešama lauksaimniecības
izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pa-
matzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.
Ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījum-
darbības plāna īstenošanas laikā, bet tas
samazina punktu skaitu. 

3) Arī turpmāk varēs saņemt atbal-
stu par ieguldījumiem meža attīstībā

Valdība atbalstījusi Zemkopības minis-
trijas sagatavoto noteikumu projektu, kas
nosaka Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam pasākuma „Ie-
guldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā“ atbalsta
saņemšanas un piešķiršanas kārtību,
sākot no 2015. gada.

Jaunais noteikumu projekts nosaka
kārtību, kādā piešķir atbalstu šādiem
apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana“,
„Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana“ un „Ie-
guldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai“.

Būs ietvertas šādas aktivitātes: „Jau-
naudžu retināšana un jaunaudžu retinā-
šana ar atzarošanu“, „Neproduktīvu me-
žaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem par koku ciršanu mežā“ un
„Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa
sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai
blīgznas sugu mežaudzēs“.

Uz atbalstu varēs pretendēt meža
zemes un zemes īpašnieki - fiziskas un
juridiskas personas, kā arī pašvaldības.
Atbalsts par meža ugunsgrēkos un
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu
atjaunošanu būs 100 procenti no attieci-
nāmo izmaksu summas, savukārt pārē-
jos meža attīstības pasākumos - 60 līdz

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

Jēkabpils novada pašvaldības budže-
ta 2015. gada 1. pusgada ieņēmumi ir
EUR 2  313 755, jeb 57,71% no gada
plāna. Pamatbudžeta izdevumi gada
1.pusgadā sastāda EUR 1 910 440, jeb
43.11% no gada plāna. 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.
gada 1. pusgadā sastāda EUR 134174,
kas veido 48,79% no ieņēmumu gada

plāna. Speciālā budžeta izdevumi 2015.
gada 1.pusgadā sastāda EUR 89826, jeb
22,2% no gada plāna. Uzturēšanas izde-
vumi veido EUR 85129, kas ir 94,8% no
kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi
- EUR 4697 (5,2%). 

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv, augšpusē, 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ->

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

Pēc 23. jūlijā notikušās domes sēdes
pārdomas un secinājumi būs ne tikai
man, bet arī iedzīvotājiem.

Jūtos līdzatbildīgs par domes noraidīto
priekšlikumu rīkot iedzīvotāju sabiedris-
ko apspriešanu par novada administrā-
cijas atrašanos, kurš tika ierosināts ie-
dzīvotāju sapulcē, kura notika Dunavā,
un lauksaimnieku apvienības sapulcē.

Jā, esam saņēmuši daudzas iedzīvo-
tāju vēstules no Zasas un Ābeļu pagas-
ta, no lauksaimniekiem un uzņēmējiem
par iepējamajiem variantiem pārceļo-
ties, kurās ir daudz patiesības par iepē-
jamajiem plusiem un mīnusiem. Bet tā ir
neliela iedzīvotāju daļa, apmēram 6%
no iedzīvotāju kopskaita vai 10% no ak-
tīvo vēlētāju skaita. Šī viedokļu atšķirība
ir saglabājusies apmēram tādās pašās
proporcijās, kā bija pirms novadu veido-
šanas reformas.

Tāpēc, lai pamatoti deputātu pado-
me nosvērtos par Zasas, Brodu vai Jē-
kabpils variantu, manuprāt, ir nepiecie-

šama aptveroša iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana, kas skaisti rakstīts no-
vada attīstības programmā, pašvaldī-
bas nolikumā, uz ko arī aicinām savus
cilvēkus – nozīmīgu jautājumu izlemša-
nu organizēt, iesaistot sabiedrību, or-
ganizējot publisko apspriešanu. Lētā-
kais,  visneatkarīgākais un objektīvā-
kais tas būtu aktualizējot novada attīs-
tības programmu 2016.gadā vai pie pa-
švaldību vēlēšanām, ievērojot vēlēšanu
likumu un citus normatīvos aktus.

Ja kādam tas šķiet mazsvarīgi, tad
tomēr ir jārēķinās ar negatīvām sekām
iedzīvotāju iesaistīšanā, lemjot par ci-
tiem jautājumiem, cilvēku sašķelšanā
un sadalīšanā, un savstarpējā komuni-
kācijā. 

Domāsim, vai tas ir vajadzīgi un godī-
gi, vai tas ir tas, ko solījām pirms vēlēša-
nām. Es tādu nostāju nevaru atbalstīt. 

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->

“Normatīvie akti un dokumenti”
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Īsteno projektus, daudzinot mūsu literāro dižgaru vārdus

70 procenti no attiecināmo izmaksu sum-
mas. Noteikumu projekts stāsies spēkā
pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma
„Latvijas Vēstnesis“ 

Zālāju pļaušana
Ir ļoti svarīgi ievērot, ka no 2015.gada

spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbal-
stam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai
jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju pla-
tības tiek noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāap-
ļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā
par attiecīgo platību Vienotais platību
maksājums netiks piešķirts un tiks piemē-
rota pārdeklarācijas sankcija.

Tajos gadījumos, ja lauks tiek noga-

nīts, LAD ņem vērā zālāju ekspertes Sol-
vitas Rūsiņas ieteikumus. Ja nenoganītā
zāle uz 15.augustu veido vairāk par 25%
no platības, tiek uzskatīts, ka zālājs ir ne-
pietiekami noganīts un tas ir jāapļauj. Ja
nenoganītā zāle uz 15.augustu veido ne
vairāk par 25% no platības, ganību klasi-
ficē kā pietiekami noganītu un appļaušana
nav obligāta, jo atsevišķu augu un puduru
esamība ganībās ir pieļaujama.

Laukmalas var appļaut, bet šajā gadī-
jumā nav jānovāc. Arī papuvē var pļaut un
smalcināt izaugušos augus, bet līdz
15.septembrim papuve jāapar, lai augu
atliekas tiktu iestrādātas augsnē. Zālāji jā-
nopļauj vai ganības jāappļauj līdz 15. au-
gustam (bioloģiski vērtīgie zālāji – līdz 15.
septembrim).

Lauksaimniecības datu centra
darba laiks

Sakarā ar datu centra fiziskajām kon-
trolēm saimniecībās, ir mainīts tā darba
laiks. Turpmāk 

Jēkabpilī – pirmdienās no 8.30 līdz
18.00 (izņemot mēneša 1. pirmdienu!);
ceturtdienās no 8.30 līdz 12.00. Sekojiet
līdzi, lai būtu kārtībā ganāmpulka reģistrs,
būtu iesniegtas cūku kustības un sīkdzīv-
nieku atskaites, bet galvenais-lai nebūtu
izkritušas krotālijas (vai arī - tās ir pasūtī-
tas)! Visas neizdarības tiks attiecinātas uz
platību maksājumiem.

Ina Sēle
novada lauku attīstības konsultante,

26312414

Jēkabpils novada pašvaldība kopš 2015.gada 1.jūnija īsteno
A/S „Latvijas valsts meži” atbalstītās Zemgales kultūras pro-
grammas 2015” līdzfinansētā projekta „Pa Jēkabpils novada li-
terāro dižgaru bērnības takām”  aktivitātes. Projekta vadītāja
Gunta Dimitrijeva stāsta: “Projekts veicina Sēlijas un visas
Zemgales specifiskā kultūras matojuma daudzveidības sagla-
bāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā. Kopā pa-
redzētas trīs aktivitātes - gleznošanas plenērs, virtuāla maršruta
izveide, projekta vadība un publicitāte. Plenēra norisē uzaicinā-
jām piedalīties jaunos talantus no Daugavpils, jo tas šķita svarīgi
iesaistīt jauno paaudzi mūsu dižgaru vārdu un literārā mantoju-
ma popularizēšanā. “Zemgales kultūras programmas 2015” līdz-
finansējums ir EUR 800,00. Paralēli šim projektam pašvaldība
īsteno vēl vienu KKF līdzfinansētu projektu “„Rakstnieka Alek-
sandra Grīna literārā mantojuma saglabāšana un pieejamības
uzlabošana Jēkabpils novadā”, kura ietvaros ir vairākas aktivi-
tātes - militāra formastērpa un manekena iegāde, A.Grīna
120.dzimšanas dienai veltīta pasākuma organizēšana 15.au-
gustā Kalna pagastā, pasākuma afišas izveide un druka. Pasā-
kumā piedalīsies aktieris Artis Robežnieks, prozaiķe Māra Svīre,
ģenerālis Juris Vectirāns, Zemessardzes ansamblis “Junda”,
Viesītes pūtēju orķestris. Aicinām visus interesentus uz pasā-
kumu, kas sāksies plkst. 14. Kalna pagastā “Doktorāts” A. Grīna
piemiņas vietā. “Zemgales kultūras programmas 2015” līdzfi-
nansējums šim projektam ir EUR 1000,00. Paralēli projekta ak-
tivitātēm mūsu cilvēki strādā, lai uzturētu šo dižgaru piemiņu, lai
popularizētu viņu atstāto literāro mantojumu. Tiek veidota izstā-
de par A. Grīnu, gatavots informatīvs materiāls, veidota foto ga-
lerija, plānots uzlabot piemiņas telpas aprīkojumu. 2015.gads
bija bagāts ar pasākumiem, kuri veltīti dzejniekiem Rainim un
Aspazijai, savukārt mūsu pienākums ir rūpēties arī par A. Grīna
piemiņu, jo viņam šogad atzīmējama 120.dzimšanas diena, bet
nākošais gads būs veltīts J. Akurateram.”

Projekta „Pa Jēkabpils novada literāro dižgaru bērnības
takām”  ietvaros no 13. – 17. jūlijam Jēkabpils novada Dunavā
notika viena no aktivitātēm – gleznošanas plenērs „Jauno talan-
tu dienas”. Tajā piedalījās 10 Daugavpils dizaina un mākslas vi-
dusskolas „Saules skola” audzēkņi, vecumā no 9 – 15 gadiem.
Plenēra mērķis bija popularizēt Jēkabpils novadā dzimušo lite-
rātu – Raiņa, J.Akuratera un A. Grīna vārdus, uzlabot pieejamī-
bu viņu bērnības takām un atstātajam literārajam mantojumam,
iesaistot arī bērnus un jauniešus. Plenēru organizēja Jēkabpils
novada pašvaldība, sadarbībā ar Dunavas kultūras nama vadī-

tāju Anitu Ozoliņu, savukārt, jaunos māksliniekus vadīja „Saules
skolas” skolotāja Ieva Reitāle.

Plenēra pirmajā dienā, 13. jūlijā dalībnieki devās pa Raiņa
dzimtajām vietām Tadenavā, kur bibliotēkas vadītājas Ainas Ti-
mofejevas vadībā dalībnieki paviesojās Raiņa piemiņas istabā,
apskatīja piemiņas akmeni un kādreizējo pirts vietu. Bērni ne
tikai aizrautīgi skatījās un klausījās, bet arī strādāja. Uz papīra
tika uzliktas skices gleznām, vadoties pēc tā, kas katram likās
svarīgāks vai interesantāks. Vakarpusē, atgriežoties Dunavā,
bērni ķērās klāt pie darbu īstenošanas. Līdzīgi tika pavadītas arī
divas nākamās dienas, izstaigājot J. Akuratera un A. Grīna bēr-
nības takas Ābeļu un Kalna pagastos. Ābeļos skolotājs Arnolds
Jakubovskis iepazīstināja ar Jāņa Akuratera biogrāfiju un pie-
miņas akmens atrašanās vietu, bet Kalna pagastā vēsturnieks
Aigars Pērkons pastāstīja par Aleksandra Grīna dzīves gaitām,
iepazīstināja ar izveidoto piemiņas vietu “Aleksandra Grīna
parks”. Jaunieši aplūkoja rakstnieka vecāku māju, kā arī pabija
pie Klaucānu un Priekulānu ezeriem, kur pirmo reizi ieraudzīja
peldošo ezerriekstu. Ceturtdien paralēli gleznošanas nodarbēm,
notika radošā darbnīca, kurā tika darinātas papīra cepures.
Piektdien no rīta darbi jau tika likti rāmīšos un sagatavoti izstā-
dei. Kopā tapa 30 gleznas, 20 palika izstādē Dunavā, bet katrs
no jaunajiem māksliniekiem tika pie sava darba par piemiņu no-
tikušajam plenēram.

Plenērs 17. jūlijā noslēdzās ar koncertu, kurā uzstājās Duna-
vas kultūras nama pašdarbnieki – dramatiskā kopa „Sateka” un
senioru deju kopa „Cielavas”. Jēkabpils novada svētku „Brau-
cam ciemos!” ietvaros pasākumā piedalījās arī pašdarbnieki no
Zasas pagasta. Skolotājas Daigas Ģeidānes vadībā dejoja
Zasas vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte”, un ar
izrādi „Man ir zirgs, kas naktī dzied” priecēja Zasas kultūras
nama bērnu dramatiskā kopa.

Tika atklāta arī nedēļas laikā tapušo gleznu izstāde, par kuru
pasākuma apmeklētāji izteicās ļoti atzinīgi. Plenēra dalībnieki
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Šī gada 05. augustā Dignājas pagasta
Vandānu ciemā daudzdzīvokļu namu pa-
galmā norisinājās Pagalma svētki, ku-
riem par skaistu iemeslu bija biedrības
“Cirkuži” projekta “Prieks bērniem!” gal-

venais notikums. Rakstot projektu biedrība „Cirkuži” izvirzīja
mērķi - veicināt Dignājas pagasta Vandānu ciema bērnu at-
tīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas
laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. 

Darbs pie rotaļu laukuma izveides uzsākās jau pavasarī,
kad biedrības biedri kopā ar vecākiem un aktīvi piepalīdzot
bērniem, izlīdzināja smilšu kaudzi, veidojot vietu, kur uzstādīt
slidkalniņu. Projekta mērķis īstenots un ir labiekārtots pa-
galms ar skaistu rotaļu laukumu bērniem. Tagad ne tikai
“Vārpu” un “Veldru” bērni, bet arī citi Vandānu ciema bērni ir
ieguvuši brīnišķīgu vietu rotaļām un spēlēm, sava brīvā laika
saturīgai pavadīšanai. Projekta ietvaros tika:

iegādāts un uzstādīts slidkalniņš,
uzstādītas šūpoles,
izgatavoti 2 jauni soliņi,
1 esošajam soliņam nomainīti dēļi,
pārkrāsota smilšukaste,
ieraktas un izraibinātas 3 riepas,
uzstādīti 4 vides objekti no riepām,

uzstādītas 2 atkritumu
tvertnes.

Atklājot rotaļu laukumu,
biedrības biedri kopā ar bēr-
niem un viņu vecākiem rak-
stīja savas vēlēšanās, un
skaļi tās izstāstīja, lai gan
vecāki, gan biedrība “Cirku-
ži” zinātu, kādas bērniem
svarīgas lietas vēl nepiecie-
šams īstenot rotaļu lauku-
mā. Izskanēja vēlme, ka ne-
pieciešams vairāk smiltiņu,
jauns karuselis un mini fut-
bola laukums. Brīnišķīgi, ka

vecāki izteica priekšlikumu
palīdzēt sagādāt smiltis. 

Vēlēšanos domu spēku
palaidām debesīs ar hēlija
balonu palīdzību, bet uzrak-
stītās un uzzīmētās idejas
biedrība nolēma saglabāt un
ņemt vērā turpmāko projek-
tu idejām.

Vēlāk visi tika iepazīsti-
nāti ar rotaļu laukuma iz-
mantošanas noteikumiem,
kā arī noteikumi tika piestip-
rināti pie slidkalniņa koka
konstrukcijas. 

Vakara gaitā visi klāteso-
šie kopīgi izkrāšņoja smilšu kasti un pagalmā ieraktās šķēršļu
riepas. Kā arī našķojās gan ar biedrības „Cirkuži” sarūpētajiem
gardumiem, gan pašu ģimeņu sagādātajiem našķiem.

Biedrības “Cirkuži” projektu „Prieks bērniem!” finansiāli atbal-
stīja Jēkabpils novada pašvaldība ar finansējumu 689 euro ap-
mērā.

Biedrība “Cirkuži” - Inga Stūrmane, Ieva Dreimane, Gita Na-
miņa, Dzidra Nartiša, Jānis Raubiška, novēl jautru, saticīgu,
sau dzīgu un priecīgu laika pavadīšanu rotaļu laukumiņā.

Biedrība “Cirkuži”
Autoru foto

Projekta „Prieks bērniem” ietvaros notikuši 
“Vārpu” un “Veldres” māju pagalma svētki

un viesi saņēma piemiņas veltes, novada bukletiņus, kā arī paš -
valdības informatīvo materiālu „Dialogs – māksla būt kopā”.

Gleznas ir izstādītas Dunavā, bet vēlāk tās būs iespējams
apskatīt citos pagastus. 

Plenēra dalībnieku iespaidi:
Man ļoti patika braucieni, it īpaši uz ezeru, kurā aug peldošais

ezerrieksts. Esmu sajūsmā, ka manas gleznas piedalīsies glez-
nu izstādē. Šis pasākums mani satuvināja ar maniem skolas
biedriem. (Ieva Lozjuka)

Es uzlaboju savas zināšanas, prasmes un ieguvu jaunu pie-
redzi. Ekskursijās ieguvu jaunas zināšanas un pozitīvas emoci-
jas. Šeit bija ļoti ērti dzīves apstākļi. (Viktorija Kavecka)

Es šī projekta laikā uzzināju dabas, it īpaši koku, patieso
krāsu. Es domāju, ka šādus pasākumus ir jārīko, jo tā var uzzi-
nāt jaunu informāciju un labi pavadīt laiku. (Toms Danovskis)

Man ļoti patika braucieni pa literātu bērnības vietām. Es uz-
zināju daudz jauna par latviešu rakstniekiem. Es domāju, ka bēr-
niem, kuri atbrauks uz šejieni zīmēt, ļoti patiks šeit, tāpat kā
man. (Diana Marheļeviča)

Man ļoti patika zīmēt. Es ieguvu daudz jaunas pieredzes. Sa-
draudzējos ar jauniem cilvēkiem. (Viktorija Zolnerčika)

Es domāju, ka tādus projektus ir jārīko, jo šīs dienas, kuras
es pavadīju Dunavā, bija ļoti noderīgas priekš manis. Es ieguvu
jaunu pieredzi, iemācījos labāk zīmēt un atradu jaunus draugus.
(Alise Lonska)

Man patika, ka bija iespējams braukt un apskatīt vietas. Šajā
nedēļā es ieguvu daudz informācijas, kura noderēs man skolā.
Es uzzināju, ka uz vienas gleznas var izmantot daudz un dažā-
du krāsu veidu. (Ainārs Bicāns)

Man ļoti patika, šeit bija ļoti interesanti. Man patika tas, ka
mēs braucām ekskursijās uz rakstnieku dzimtajām vietām. Ļoti
patika, ka mēs arī zīmējām, nevis vienkārši pastaigājāmies. (Da-
niela Klaucāne)

Man patika šis projekts, jo man bija interesanti. Šādus pro-
jektus ir jāorganizē, jo tas attīsta bērnu zīmēšanu. Paldies vi-
siem, kuri organizēja šo projektu. Man viss ļoti patika. (Darina
Semjonova)

Man patika šis projekts. Mūs ļoti garšīgi baroja un bija ērti
gulēt. Šī projekta laikā es uzzināju daudz jaunas informācijas.
(Laura Lutoka)

Informāciju sagatavoja K.Sēlis 
Astras Liopas foto
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Biznesa idejas Rūjienas pusē
Jēkabpils novada

Rubeņu pamatskola
no 2013.gada 1.au-
gusta līdz 2015.gada
31.jūlijam piedalās Ei-
ropas Savienības prog -
rammas Comenius
apakšprogrammas

„Skolu daudzpusējās partnerības’’ projektā Nr.2013-1-NO1-
COM06-06237 5 „Preparing for Europa Preparing for life ”. 

Tā kā projekta mērķis ir pēc iespējas vairāk iepazīstināt bēr-
nus ar vietējo uzņēmēju darbību, lai viņi rastu priekšstatu par
darba iespējām savā apkaimē un citur, 14.jūlijā skolotāji un dar-
binieki devās iepazīties ar biznesa idejām Rūjienas pusē, lai pēc
tam ar redzēto iepazīstinātu bērnus. Sakarā ar sarežģīto situā-
ciju  lauku skolās, kad skolēnu skaits strauji samazinās, ir jā-
meklē dažādas iespējas un idejas, kas varbūt noderēs nākotnē
mums pašiem.

Pirmais objekts, kuru apmeklējām bija Rūjienas saldēju-
ma fabrika. Rūjienas saldējums ir dabīgs piena produkts, kas
ražots tikai no īsta piena un krējuma. 

Rūjienas pienotava, kas dibināta 1911. gadā, savulaik bijusi
lielākā Baltijā un joprojām ir unikāla Latvijā ar to, ka tik ilgus gadus
darbojas savās vēsturiskajās telpās. Pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā pienotavas ēka, kā tolaik ierasts bija lepnākā pilsētā. Arī šob-
rīd jebkurš interesants pienotavu var novērtēt gan no ārpuses,
gan no iekšpuses Rūjienā apmeklējot Upes ielas 5. namu.

Mums bija iespēja nobaudīt dažādus saldējuma veidus un uz-
zināt visu par to gatavošanu un fabrikas vēsturi. Tik daudz da-
žādu saldējumu sen nebijām ēduši. Visi garšoja lieliski!

Tehnoloģijas mainās, tiek uzstādītas jaunas iekārtas, ieviesti
jauni saldējumu veidi, bet ir lietas, kas nemainās – Rūjienas sal-
dējuma ražotnē joprojām gatavo īpašu saldējumu – tikai no da-
bīgām izejvielām. 

Tālāk devāmies uz Ķoņu dzirnavām.
Ziemeļlatvijas, gandrīz pašā attālākajā nostūrī – 7 km attālu-

mā no Rūjienas un 5 km attālumā no Latvijas – Igaunijas robe-
žas, Rūjas upes krastā atrodas Ķoņu dzirnavas. Dzirnavas cel-
tas aptuveni pirms 210 gadiem. Tās cēlis barons Džems fon
Menzenkampfs. Menzenkampfu ģimene dzirnavās saimniekoja
līdz pat 1922.gadam, kad pēc agrārreformas Maksis fon Men-
zenkampfs tās pārdod Ernestam Lāmanim. Uz to brīdi dzirnavās
esot strādājuši 2 strādnieki, darbojušās 2 ūdens turbīnas, 2 ma-
ļamie gaņģi, putraimu, skrošu gaņģis, vilnas kārstuves un vērp -
jamā mašīna. Vēlākajos gados ir zāģēti jumta dēlīši, kārsta, vērpta
un šķeterēta vilna, malta labība, bīdelēti graudi. 

2012. gadā Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes
un Lietišķās Ķīmijas Fakultāte  uzdāvina 18. gs. Krievijā ražotu
– vilnas plucināšanas, kāršanas, vērpšanas iekārtu – viss vienā.
Šāda iekārta ir vienīgā Latvijā.

Dzirnavas ir viens no pirmajiem mehāniskajiem uzņēmumiem

Latvijas laukos un ar saglabātajām iekārtām ieņem unikālu vietu
Latvijā, jo tā ir vienīgā vieta, kur var vienuviet  aplūkot darbībā
vilnas kāršanu, vērpšanu, šķeterēšanu un miltu malšanu, kur ir
saglabāti senie arodi – graudu malšana un vilnas pārstrāde.

Jāteic, ka darbs dzirnavās ir smags un vajadzīgas zināšanas,
lai spētu tikt galā ar šīm vecajām tehnoloģijām. Interesanti likās
tas, ka iekārtas ļoti labi atšķir, kad dzijā ir sintētika, kad tā nav tikai
no aitas vilnas, pārstrādājot šie piemaisījumi izbirst cauri, pazūd. 

Tāpat varējām aplūkot gatavo produkciju – segas un spilve-
nus, ko šuj turpat uz vietas.

Kā pēdējais mūsu apskates objekts bija skaistais dārzs
„Cīruļos”.

Dārzs atrodas Jeru pagasta Cīruļos, Rūjienas novadā. Saim-
nieku hobijs ir dārzkopība, tādēļ daudzu gadu garumā viņi ko-
lekcionējuši dažādus augus, centušies iekopt savu dārzu un
dārza platība arvien palielinājusies. Šobrīd dārzā aug aptuveni
30 šķirņu īrisu, tikpat šķirņu dažādu iliju, dažādas šķirnes astil-
bes un flokši, arī citas vairāk vai mazāk pazīstamas ziemcietes.
Pašas galvenās dārzā ir dienziedes – ap 250 šķirņu. Iespējams,
dārzs nav pareizi dizainiski veidots, tomēr tas priecē ikvienu,
kas tajā ienāk, jo ir veidots un kopts ar mīlestību un centību.

Var tikai apbrīnot šos čaklos darbarūķus, jo visas puķu
dobes bija izravētas un sakoptas. Ravēt palīdz arī radu bērni.

Braucot mājās, mēs katrs apzinājāmies dažādās iespējas,
dzīvojot laukos.  Mēs varam sākt ar savas apkārtnes sakopšanu
un ne jau citiem par prieku, bet paši sev. Tad arī pārējie novēr-
tēs ieguldīto darbu. Protams, arī skolēniem pastāstīsim par re-
dzēto, lai iedrošinātu viņus īstenot pat visneparastākās idejas
tepat dzimtajā novadā. 

Galvenā atziņa, ko guvām ekskursijas laikā – nebaidīties no
darba laukos. Tas var būt gan grūts, gan skaists, gan arī nepa-
rasts. 

Elga Kukle
Rubeņu pamatskolas skolotāja

Zasā aizritējusi Saulgriežu nometne Latvijas 
un diasporas bērniem

Valsts budžeta programma
“Ārpusskolas pasākumu pro-
gramma. Vasaras nometnes
Latvijas un diasporas bēr-
niem” atbalstījusi biedrības
„Sēļu pūrs” projektu „Vasaras
saulgriežu nometne Latvijas

un diasporas bērniem”, Nr.
2015.LV/SP/27/01.

Projekta ietvaros Zasā no
14. līdz 26. jūnijam notika Va-
saras Saulgriežu nometne,
kurā piedalījās 15 diasporas
un 15 Latvijas bērni. Nometnē
piedalījās bērni no Gruzijas,
Dānijas, Krievijas un Igauni-
jas. Nometnes uzdevums bija
stiprināt un uzlabot valodas,
Latvijas vēstures, kultūras tra-

dīciju un ģeogrāfijas zināšanu
līmeni, pievērst uzmanību Lat-
vijas dabas vērtībām un skaid-
rot gadskārtu rituma nozīmi
Latvijas kultūrvēsturiskajā
telpā. Kopīgi strādājot no-
skaidrot un analizēt attieksmi
pret latviešiem to mītnes val-
stīs un stiprināt nacionālās ko-
pības sajūtu, mazināt savstar-
pēju neizpratni un neiecietību,
ko rada ekonomiskās un kul-

tūras atšķirības starp diaspo-
ras mītnes valstīm, akcentējot
vienojošos aspektus – valodu,
kultūrvēsturiskās un gadskārtu
tradīcijas.

Nometnes laikā bērni strā-
dāja radošajās darbnīcās – iz-
gatavoja katrs savu tautisku
celotu rokassprādzi, svilpau-
nieku, šķīvi sieram, apdrukāja
Līgo kreklu. Aizkraukles mūzi-
kas skolas pedagogi sniedza
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lielu ieguldījumu nometnes programmas kuplināšanā, kokļu pa-
vadījumā mācot nometnes dalībniekiem Līgo dziesmas. Stikla
kausēšanas krāsnī, ciemos pie projekta partnera - biedrības
„Ūdenszīmes”, Kaldabruņā, tika izgatavoti stikla kuloni ar latvju
zīmju tematiku. Mācījāmies vīt vainagus, pušķot sētu un māju,
gatavot ķimeņu sieru, cept pīrāgus, būvēt Jāņuguni. 

Protams, ka nometne ir ne tikai darbs, bet arī atpūta, sports
un draudzība, tādēļ mācījāmies latviešu klasiķu dzejoļus, skatī-
jāmies latviešu filmas, baudījām mūsu nacionālos ēdienus, ie-
studējām ludziņas, mācījāmies rotaļas un sporta spēles.

Līgo nakti pavadījām tepat Zasā, dedzinot ugunskuru, dzie-
dot dziesmas un baudot pīrāgus un ķimeņu sieru.

Bērni ātri atrod kopīgu valodu, un tā ir latviešu valoda. Ir ie-
gūtas „mūžīgās” draudzības, uzzināts daudz jauna ne tikai par
mūsu pašu kultūru, bet arī par to, kā dzīvo Dānijā, Gruzijā, Igau-
nijā, Krievijā. 

Kad šķīrāmies 26.jūnijā, nobira pa dažai rūgtai asarai, jo
jaunie draugi devās mājup ar nometnes laikā izgatavotajiem
suvenīriem!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Daina Alužāne
Autores foto

Biedrība „Izaicini sevi“ Jēkabpils novada
Leimaņu pagastā 4. - 8. jūnijā organizēja
divas trīs dienu diennakts nometnes „Izai-

cini sevi šajā vasarā 2015“. Kopumā nometnēs piedalījās 60
bērni no Jēkabpils novada un pilsētas. Nometnes organizēšanu
atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība un līdzfinansēja labdarī-
bas fonds „ABLV Charitable Fundation“, kas sniedz atbalstu čet-
rās galvenajās jomās - bērni un ģimene, laikmetīgā māksla, iz-
glītība un pilsētvide. Finansējums nometnei „Izaicini sevi šajā va-
sarā 2015“ tika iegūts caur programmu „Palīdzēsim izaugt!“. 

Nometnē piedalījās bērni no Zasas, Rubeņiem, Kaldabruņas,
Leimaņiem, Mežgales, Dubultiem, kā arī no Jēkabpils pilsētas.
Nometnes laikā bērni apguva savstarpējās sadarbības prasmes,
piedaloties dažādās spēlēs, stafetēs un komandu uzdevumos.
Lai bērniem iemācītu sadarboties un atbalstīt vienam otru, kā arī
atbalstīt mazākos komandas biedrus, nometnes pirmajā dienā
bērni tika sadalīti divās komandās, kuru sastāvi palika nemainīgi
līdz nometnes beigām. Šādi bērni saliedējās un iemācījās palī-
dzēt un atbalstīt savus komandas biedrus arī ārpus komandu sa-
censībām un brīvajā laikā. 

Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar apvidus karti, mācījās
noteikt azimutu un orientēties dabā, pēc apmācībām jauniešiem
bija orientēšanās sacensības pa komandām.  

Ļoti interesants izvērtās pārgājiens uz 1. pasaules kara
bunkuriem, kura laikā nometnes instruktori stāstīja, kā šie
bunkuri ir radušies, kur tika izvietota frontes līnija Jēkabpils

novadā un kā norisinājās 1. pasaules karš. Pēc pārgājiena
bērni mācījās celt zaru slieteņus, kurināt ugunskurus un apgūt
izdzīvošanas pamatus. 

Apkopojot nometnes noslēguma anketas nometnes instruktori
secināja, ka visvairāk bērniem patika orientēšanās, zaru telteņu
celšana, kā arī pneimatikas nodarbības. Visi dalībnieki anketās
rakstīja, ka nometne ir bijusi ļoti interesanta un viņi ir apguvuši
daudz jaunu prasmju un zināšanu. 

Īpašs paldies „Gaļas namam“ un „Donai“ par gardajām bulci-
ņām.

Laura Kancāne
Autores foto

Noslēgusies 3 dienu izglītojošā nometne bērniem 
Leimaņu pagastā

Tautas tērpu skate Jaunjelgavā
20. jūnijā Jēkabpils novada pašdarbī-

bas kolektīvi piedalījās trešajos Sēlijas
Tautas mākslas svētkos Jaunjelgavā.
Jaunjelgavas kultūras namā lepni varē-
jām piedalīties pasākumā “Sēlijas Tautas
tērpu stāsti”, jo visi novada kolektīvi ir ie-
tērpti skaistos, jaunos tautas tērpos.
Mūsu novadu pārstāvēja pieci tautas
tērpu komplekti: 2 Slates, Rubeņu, Dig-
nājas un Elza Zaharevska ar pašas dari-
nātu Dignājas tautas tērpu (1946. g.). 

Edīte Balode
Intas Tomānes foto
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Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu, Zemgales Kultūras programmas
2015 ietvaros, Zasā tiek izgatavota
amata meistaru lāde, kas kalpos kā
mobils, atraktīvs amatu demonstrē-
šanas rīks un amatniecības izstrā-
dājumu ekspozīcijas stends.
Biedrība „Sēļu pūrs” īsteno projektu
„Meistara lāde” ar mērķi popularizēt
Zemgales amatniecības tradīcijas,
sekmēt to saglabāšanu, attīstību un
pieejamību, vienlaikus atbalstot
amata meistaru māksliniecisko jaun-
radi. 
Lai efektīvi popularizētu amatniecī-
bas tradīcijas plašā sabiedrības
lokā, mūsdienās vairs nepietiek ar
statiskām amatniecības izstrādāju-
mu ekspozīcijām vai darbarīku ko-
lekcijām, nepieciešama inovatīva un
atraktīva pieeja popularizēšanas
rīku izvēlē. Meistaru lāde būs pār-

vietojama, izturīga, bet tajā pašā lai-
kā - transformējama konstrukcija,
kas pildīs gan amatniecības priekš-
metu glabāšanas un eksponēšanas,
gan amatu procesa demonstrēša-
nas funkcijas.
Viens no tiešākajiem veidiem, kā uz-
runāt mērķauditoriju, ir izbraukuma
dalība pasākumos, taču amatniecī-
bas specifika lielākoties liedz meis-
taram iespēju demonstrēt savu
amatu ārpus amatnieka darbnīcas.
Domājot par to, lai šādu lādi būtu ie-
spējams izmantot pēc iespējas pla-
šāk, biedrība ir izvēlējusies divus
amatus, kurus lāde pārstāvēs – pod-
nieku un audēju. Lādes mājvieta
būs amatniecības centrs „Rūme”,
taču šī miniatūrā amatnieku darbnī-
ca būs gatava izbraukumiem gan
pie maziem, gan lieliem interesen-
tiem.

Zasā top amata meistaru lāde

22. augustā plkst. 10:00 Dignājas pamatskolas stadionā no-
tiks Jēkabpils novada 2015. gada sporta spēles. Sporta spēles
organizē novada pašvaldība. Spēļu galvenā tiesnese - Ieva
Dreimane (26439901). Vecākos tiesnešus atsevišķos veidos no-
rīkos galvenā tiesnese.

Kas var piedalīties sporta spēlēs?
Sporta spēlēs var piedalīties Ābeļu, Dignājas, Dunavas,

Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastu komandas. Ko-
mandu sastāvā drīkst piedalīties pagastu teritorijās abu dzimu-
mu deklarētie iedzīvotāji, īpašumu īpašnieki attiecīgajā pagastā,
viņu ģimenes locekļi bez vecuma ierobežojumiem. Katrs dalīb-
nieks drīkst piedalīties neierobežotā veidu skaitā, ja to atļauj
sporta spēļu programma. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu ve-
selību, ko apliecina ar parakstu pieteikumā. Katru pagastu var
pārstāvēt vairākas komandas – kopvērtējumā skaitīs labā-
kās komandas rezultātu, taču viens dalībnieks nedrīkst pār-
stāvēt vairāk par vienu komandu! Loka šaušanā, futbola si-
tienos un tāllēkšanā startē individuāli – skaita kopā labākos
2 sieviešu un 2 vīriešu rezultātus katra pagasta dalībnie-
kiem.

Iepriekšējie pieteikumi par pagastu dalību jāpiesaka līdz 19.
augustam uz e-pastu ieva.dreimane@inbox.lv. Vārdiskie  jā-
iesniedz 30 minūtes pirms sacensību sākuma.

Ar pieteikuma veidlapu, vērtēšanas sistēmu, noteikumiem un
NOLIKUMU var iepazīties Jēkabpils novada mājaslapā www.je-
kabpilsnovads.lv. 

Sacensību teritorijā darbosies bufete. Dalībniekiem un līdz-
jutējiem būs iespēja brīvajā laikā spēlēt dambreti un piedalīties
citās aktivitātēs.

Ieva Dreimane
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Tuvojas Jēkabpils novada sporta svētki
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Rakstnieks un karavīrs Aleksandrs
Grīns ir vistemperimentīgākais latviešu
autors, un viņa savdabīgais literārais
temperiments visspilgtāk izpaužas divos
virzienos – patriotismā un Latvijas vētu-
res heroizācijā, un tā ir pati spilgtākā
Grīna atšķirības zīme izcilāko 20. gad-
simta latviešu rakstnieku vidū. (Ausma
Cimdiņa, profesore)

Biogrāfija
Aleksandrs (Jēkabs) Grīns dzimis 1895.

gada 15. augustā Jaunjelgavas apriņķa
Biržu pagasta “Ziedos” (tagad Kalna pagas-
tā) zemnieka ģimenē. Mācījies Muižgala pa-
matskolā, pēc tam Jēkabpils pilsētas tird-
zniecības skolā un Rūjienas proģimnāzijā.
1914. gadā viņš pabeidza Cēsu reālskolu.
Grīns bija izlēmis studēt medicīnu Tērbatas
universitātē, bet sākās 1. Pasaules karš un
viņš devās mācīties uz karaskolu Maskavā.
Pēc dažu mēnešu apmācības Grīnam pie-
šķīra karodznieka (praporščika) pakāpi un
viņš tika nosūtīts uz fronti. 1916. gadā Grīns
panāca pārcelšanu uz jaundibinātajām lat-
viešu strēlnieku vienībām. Sākumā viņš bija
rezerves bataljonā Tērbatā, pēc tam nonāca
frontē pie Smārdes un Olaines. Kauju laikā
viņš nolēma mainīt savu vārdu un no Jēka-
ba pērtapa Aleksandrā. 

1917. gada 20. jūlijā Grīnu smagi ievai-
noja un septembrī, sākoties vācu uzbruku-
mam Rīgai, viņš tika evakuēts uz Petrogra-
du. Pēc Latviešu strēlnieku korpusa izfor-
mēšanas , 1918. gada 6. aprīlī Grīns tika
demobilizēts no armijas un devās uz dzim-
tajām “Ziedu” mājām, bet atrada tās nopos-
tītas. Devās studēt medicīnu uz Tērbatas
universitāti, bet 1919. gada sākumā tika mo-
bilizēts Padomju Latvijas armijā. Sarkanās
armijas atkāpšanās laikā Bauskā viņš de-
zertēja un pārgāja Niedras valdības karas-
pēka pusē, nokļuva Baloža brigādē un kopā
ar to ienāca Rīgā. 1919. gada rudenī atsāka
medicīnas studijas Latvijas Universitātē un
1924. gadā Grīns demobilizējas kapteiņa
dienesta pakāpē.

No 1920. gada viņš strādāja lailrakstos
“Latvijas kareivis”, “Latvis”, “Brīvā zeme”,
“Rīts” par žurnālistu. Paralēli Grīns sāka rak-
stīt vēsturiskos romānus. 1939. gadā atsāka
dienestu Latvijas armijā, pēc Latvijas oku-
pācijas 1940.gadā , Aleksandrs Grīns tika
nosūtīts uz Litenes nometni, kur 1941.gada
14. jūnijā tika apcietināts. Viņu pārveda uz
Rīgu un pratināja čekā, 24./25. jūnija naktī
deportēja uz Krieviju, kur oktobrī viņu notie-
sāja uz nāvi un 1941. gada 25. decembrī iz-
pildīja nāvessodu Astrahaņas cietumā.

A.Grīna literārā darbība 
Grīns ar rakstīšanu visaktīvāk nodarbo-

jās laika posmā no 1921. – 1940. gadam.
Pseidonīmi - Dr. Skribanovics, Homo Gri-
senbergensis. Mīļākais žanrs - vēsturisks
romāns. Rakstnieka daiļradē tapuši tādi
darbi kā “Veļi” (1919), “Iz leitnanta Vanaga
dienasgrāmatas” (1920), “Krustneša gaitas”
(1921), “Pieviltā vīra atriebšanas” un citas
noveles (1922), “Vadonis skuķkopībā 1. d...”
( ar pseidonīmu Homo Grisinbergensis,
1925), “Septiņi un viens” (stāstu krājums,
1926), “Likteņa varā” (stāstu krājums, 1928),
“Nameja gredzens” (1928 – 1931), “Dvēseļu
putenis” 1.d. (1933), “Debesu ugunis” (ne-
pabeigts, 1934), “Dvēseļu putenis” 2.d.
(1934), “Tobago” (1934), “Pelēkais  jātnieks”
(1937), “Meža bērni” (1938), triloģijas “Sa-
derinātie” 1.d. “Pelēkais jātnieks” (1938), tri-
loģijas “Saderinātie” 2.d. “Sarkanais jāt-
nieks” (1938), “Trīs vanagi” (1938), diloģijas
“’ Zemes atjaunotāji” 1.d. “Meža bērni”
(1939), diloģijas “Zemes atjaunotāji” 2.d.
“Atdzimusī cilts” (1939), triloģijas “Saderinā-
tie” 3.d. “Melnais jātnieks” (1940), “Pārnāk-
šana” (1941). Slavenākie darbi -“Dvēseļu
putenis” un triloģija “Saderinātie”.

A.Grīns sarakstījis milzīgi lielu darbu “Pa-
saules vēsture” 25 burtnīcās, tulkojis Re-
marka un citu ārzemju rakstnieku darbus.

Miera laikiem iestājoties, viņš izdeva žur-
nālu Vecpuisis (1925 – 1926) – kopā 12
joku izdevumus par vīrietības tēmām.

Vienlaikus ar “Dvēseļu puteni” tapa ap-
jomā nelielā, bet konceptuālajā skaidrībā un
argumentācijas loģikā pārliecinošā apcere
“Daudzinātie 700 gadi”. Grīns uzsvēra, ka
šis mīts par 700 verdzības gadiem pašu  un
sevišķi sveštautiešu acīs parāda “latvju
tautu un arī viņas pagātni sliktāku, nekā tas
patiesībā bija un ir”, ka tā paši mēs zaimo-
jam seno līdumnieku un karotāju cilšu pie-
miņu, un savu apceri beidz ar aicinājumu:
“Beigsim reiz vaidēt par 700 verdzības ga-
diem!”.

Jau 1940. gadā uzsākot darbību
Galvenajai literatūras pārvaldei ar vienu
no svarīgākajām darba funkcijām –“
kaitīgās” literatūras izņemšana no bib-
liotēkām un grāmatu tirdzniecības tīkla,
[...] kā “viskaitīgākie” latviešu padomju
lasītājam tika kvalificēti Aleksandra
Grīna vēsturiskā žanra darbi (tika aiz-
liegtas 34 šī rakstnieka grāmatas). (Lat-
vijas kultūras vēsture, A. Avotiņa, D.Blūma,

A.Līdaka..., Apgāds Zvaigzne ABC, 2003.)

Izteicieni par Sēļuzemi un mūsu no-
vadniekiem A.Grīna stāstos un grāma-
tās

“Zemes atjaunotāji”:
“Vasaru šī mute bija tumša kā mošķu

ala, bet ziemu tur mēnešiem ilgi un dien-
dienā kvēloja liesmu sarkanums, nodzis-
dams nedēļā tik to laiku, kad Klaucānu sie-
vieši cepa krāsnī maizi un malkas šķilu
vietā viņas mutē bija bāzti uz kļavas lapām
likti gareni kukuļi...” ( 1.d. “Meža bērni”)

“Arāju putni cīruļi vīteroja virs norām jau
ar pirmo sauli, bišu sanēšana bija vecainēs
un pļavās, un visur jauks un mīlīgs gaiss.
Lakstīgalu naktis balti vizēja aiz ievziedu un
mēnesnīcas baltuma, bet sēļu ļaudīm bija
uznākušas melnas bēdas, un tai vai citā
debesmalā pēc tumsas iestāšanās allaž
redzams sarkanais un baismīgais gunsgrē-
ku blāzmas plīvojums. 

Cauri Sēļuzemei un pretī kara sācējiem
zviedriem uz Daugavas pusi iedams , pa
visiem ceļiem gāja poļu ķēniņa karaspēks.
“

“Nākam no Biržiem, cerēdami sameklēt
kur labus cilvēkus...”

“Pus dienu gar Daugavas straumes
krastu gājuši, pēdīgi sameklēja rokā veco
laivinieku, kas bija cēlis pāri Vidzemes
meitu lūkot gājējus. Un tad jau tos četrus
apņēma tumšie Dignājas egļu sili ar savām
zaļganām ēnām, dzilnu zvanīšanu, baložu
pūtām un sveķu un skudru smārdu.” (2.d.
“Atdzimusī cilts”)

“Esam no tās Daugavmalas un brīvi ļau-
dis. Ir mums pašiem branga sēta, ij labi
zirgi, kā pats redzi, tik nav, kas vietas taisa
un nāk pašasklāt gulēt. Ar to pašu no tevis
atminēto vajadzību jau arī atjājām šai pusē.
Tā sasagribējās precēties, ka vaira nekur
rimties! Nepaguvām pat seglot kumeļus.” 

“No Klaucāniem,”nu arī Gatiņš iejaucās,
“un tā sēta dāvāta mūsu dzimtas pirmtē-
vam par uzticīgu kalpošanu ar bultām un
stopu šīs zemes vecajiem bruņukungiem
to karos pret leišu un Krievzemes ķēni-
ņiem.Vēl mans vectēvs, kas mira mērī, bijis
Jelgavas pirmajam lielkungam karavīrs,
tam augstam un varenam vīram grūši ka-
rojot ar tatāriem, sumpurņiem un vēl
kādām niknām tautām aiz Daugavas pa
Vidzemi. Klaucānos vēl glabājam vectēva
zobenu, un tas tik smags, ka vaigi jo brangi
jāiepūš, ja grib to ieroci savicināt ar vienu
roku! Un es pats, godinot to pirmo mūsējo
lielkungu, nosaukts viņa vārdā, par Gatiņu.
Tik nu bēda: vecā mūsu brīvības grāmata
mēra gados zudusi, un muižkungs uzplijas,
lai rādot to vai arī ejot klaušās. Kungs, vai
tas taisnīgi?” ....hercogam gaiši iemirdzējās
acis.”

“Mūsu puses ļaudīm nav tāda paradu-
ma dzīvot lielos ciemos kā leišos un šur tur
arī aiz Daugavas... Īsts vīrs turas sānis un
paliek pats par sevi , ir saimnieks sev,

Aleksandram Grīnam – 120
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savai sētai un viņas saimei, bet nemūžam
nava lielciema ļaužu pļāpu un ikvakaru
garo tenkošanu talcinieks. Tik gailenes un
kārkli bariem aug, bet ozoli vairāk stāv
vieni.”

“Nu tad, mīļie vecie un tāpat jaunie ra-
diņi, pārbaudiet ikviens savu spēku un mū-
sējās Eglones dziļumu! Un tie, kam pāri
iet, lai patek maķenīt pa kreisi: tur mums
vēja mātes mesta par laipu vecas gobas
sieksta.”

“Birzieši ar savu tās virves galu klusēda-
mi aizgāja turp un pāri, apņēmušies līdz vis-
pēdīgai dvašai cīnīties un ja jau slīkt, tad
slīkt ar godu. Bet Svilumbērza pulks, savējā
krastā stājis , jau steidzās nomīdīt lekno zāli
piešotiem zābakiem, lai tais meldros un
šķelpsnēs, skalbēs neslīdētu kājas; un, to
darbu beidzis , pamatīgi saspļāva plaukstās,
pirms trīsdesmit dzelžainu roku sagrābts
kreisais virves gals. Un sievas un meitas,
apēkos pavājāki viesi un Dignājiešu tēvi, un
tāpat kāzās līdzpaņemtie bērni, apakš ozo-
liem barā stājušies, ar aizturētu elpu gaidīja,
kāds īsti būs vilkšanās cīņas pirmais sā-
kums. Un gaviļaini iekliedzās, kad tas tūliņ
sasvērās par labu to dzimtenes novadam.”

“Vecā Indriķa dzīves stāsts”:
“Tas bija otrā gadā pēc vecā mācītāja

nāves, un Debesnieku līcī, uz Asares nova-
da robežām, tika svinēta Jāņu nakts – ar
dziesmām, gunskuriem, vainagiem un mī-
lēšanos, kā tas jau mūsu zemē parasts...
Šeit pirmo reizi es tikos ar vecā Debesnieka
meitu Ilzi,...it kā būtu gadiem ilgi vienās
mājās auguši un dzīvojuši. Viņa bija pāris
gadu jaunāka nekā es, dzelteniem matiem,
kas mirdzēja kā nobriedis kviešu kūlis, un
viņas acis bija kā zili atvari; un visu mūžu,
līdz pat vecuma dienām, man ir gājusi līdzi
no tiem laikiem kā klusa atmiņa, skumja un
dzēlīgi asa, kā uzplēsta vāts.”

“Bet tad negaidot ieradās Slatas muižā
jaunais Budberģis, kādas poļu dragūnu re-
ģimentes horunžijs, kas kļuva drīz izdaudzi-
nāts kā liels meitu medinieks.”

“Sestdienas vakarā vēlu sabraucām
mājās, un rītu vajadzēja notikt Ilzes tiesāša-
nai, kuru vadīja Dignājas kungs Drevens un
mūsu mācītājs, kas skaitījās kā labs velnu
izdzinējs un Vāczemē esot piedalījies pie
daudzu raganu sadedzināšanas.”

“Aiz viņa vecais Budberģis, bēdu sa-
lauzts un nosirmojis, Susējas Zebergs, Dig-
nājas Drevens, lielkungs Zass, mūsu un
Kaldabruņas mācītāji un citi kungi... Visiem
nopakaļ nāca Dignājas muižas piķieris
Ješka, nežēlīgs un milzīgs miesās vīrs ar
bakurētainu un zvērisku seju, kurš mēdza
izpildīt bendes vietu.”

“Un pārējie kungi pa to laiku bija nolēmu-
ši izdarīt sodīšanu jau nākamo svētdien,
proti: Slatas muižas lauka galā, pie ceļa, kas
ved uz Asari.”   

“Melnā bībele”:
“Savā laikā to bija zinājusi Vasku Jūle,

lielā dziesmu teicēja, jauniešu preciniece un
goda cimdu adītāja,..”

“Kaimiņ,” Aizpurietis teica drebošā balsī,
“tavs brīnumdakteris ir asariešu skroderzel-
lis, tava melnā Bībele nešķīstu bābu pasa-

kas, un tu pats esi kā blēža līdzzinātājs!”
“Un tagad ne vien vecās māmiņas, bet

pagasta ābečnieki ir skaidrībā par Aizpurie-
šu un Kaktiņu radurakstiem.”

“Vectēvs un velns”: 
“Kādreiz Debesnieku dzirnavās vecais

Svilumbērzs saderējis ar asariešiem, ka uz-
nesīs vienā cēlienā pa trepēm augšā sešus
pūrus kviešu, un vinnējis derībās.”

“Kā Biržu kalējs atguvis iecerēto līgavu”:
“Biržu pagasta agrākā centra tuvumā,

netālu no baznīcas un muižas, apmēram tai
vietā, kur satiekas Jēkabpils, Saukas un
Ilūkstes lielceļi, pirms kara stāvēja nokvēpu-
si smēde. No kuras diennaktīm skanēja
dimdoši vesera sitieni.”

“Nelaimīgo bēdzēju prom no altāra un
skaistās līgavas sāniem visi noturējuši par
jukušu. Līgavas radi mazliet atžilbinājuši lī-
gavu, cēluši viņu ratos, braukuši prom, un
kāzas viņai nodzertas tikai pirms Ziemas-
svētkiem. Ne jau ar jukušo, bet kalēju.”

“Nikolaja zaldāts”:
“Zobentiņš bija nokalpojis divdesmit pie-

cus gadus krievu ķeizaram un pārnācis at-
pakaļ Biržu pagastā ar cauršautu kara mē-
teli, diviem krustiem un koka kāju. Uz šķir-
šanos ķeizars tam bija novēlējis trīs pūrvie-
tas zemes, sacīdams: “Sētsvidum un kā-
postu dārzam pietiks, bet govi Tu vari ganīt
Jēkabpils lielceļa grāvmalā. Kad sākšu lielo
zemes dalīšanu, dabūsi vēl desmit deseti-
ņas klāt.”

“Pirms 1905. gada daži vecāki Biržu pa-
gasta kalpi vēl mēdza runāt, ka vecais ķei-
zars taisījies no tiesas turēt vārdu, bet
zemes dalīšana nepatikusi kungiem: tie bai-
dījušies, ka, zemei pietrūkstot, pēckroņa
muižām sākšot dalīt arī dzimtmuižas. Kungi
nopirkuši pils pavāru, un tas piebēris ķeizara
biezputrai klāt nāves zāles. Vecais ķeizars
nomiris, bet jaunais esot tāds paviegla rak-
stura, apprecējis vācieti sievu un turoties ar
kungiem uz vienu roku. Un tā zemes dalī-
šanas lieta atlikta.”

Par romānu “Dvēseļu putenis”
“Dvēseļu putenī” rakstnieks ielicis daudz

no savas dzīves, no saviem pārdzīvoju-
miem. Jau romāna varoņu Vanagu mājas,
kur sētā vācu karavīri nošauj māti, no kurie-
nes viņi dodas bēgļu gaitās un kur pēc sī-
vajiem cīņu un zaudējumu gadiem atgriežas
vienīgais dzīvajos palikušais Vanagu dzim-
tas pārstāvis Artūrs, lai kopā ar savu jauno
sievu sāktu grūto “zemes atjaunotāju”

darbu, ir paša rakstnieka dzimtā vieta.
Daudz autobiogrāfiska arī strēlnieku cīņu un
atpūtas ainu tēlojumos, kādā epizodē pat ie-
raugām pašu rakstnieku un to, kā viņu no
Jēkaba pārkristī par Aleksandru. 

Tas karš, ko redzam A. Grīna romānā,
nav ne pirmais pasaules karš vispār, nedz
arī Krievijas un Vācijas impēriju karš. Grīns
mums rāda latviešu strēlnieku izmisīgo , asi-
ņaino, vislielākās pašuzupurēšanās pilno
cīņu par savas dzimtenes atbrīvošanu.

“Tikpat nešaubīgi, kā vectēvi ticējuši de-
besu taisnībai, viņi tic, ka tagad vairs nav
tālu lielais tēvzemes brīvošanas laiks. Viņi
tic sev pašiem, savu jauno roku muskuļspē-
kam, savām šautenēm un metamām granā-
tām.”

(Harijs Hiršs)

Jānis Veselis par Aleksandru Grīnu
“Pēc būtības Aleksandrs Grīns ir viens

no diezgan retajiem vīrišķības paudējiem
mūsu literatūrā. Mūsu dzeja ir bagāta ar visu
– ar jūtām, domām, pretekļiem, mūsu prozā
netrūkst tēlu, raksturu, tipu, ideju, tomēr vī-
rišķība – cīnītāja un uzveicēja, vīrišķība kā
pasaules izjūtas pamats, konsekventa vīriš-
ķība dzīvē un cīņā, un attiecībā pret savu
pretpolu – sievišķību – ir visai reta. Bieži vien
pat Raiņa drāmu varoņi liekas kā sievietes
savā pārliecīgā maigumā un lētticībā; dažus
īstus vīrieša raksturus radījis vienīgi “sieviš-
ķais” Poruks un vēl daži citi rakstnieki.
Tomēr kā vienīgais būtības pamats, kā gal-
venā stīga vīrišķība izpaužas tikai Aleksan-
dra Grīna darbos.”

“Vērtīgākais Aleksandra Grīna ienesums
mūsu literatūrā ir latviešu varonības teiksma
... viņš paceļ latvieti varoni, cīnītāju par
savas tautas godu un brīvību, teiksmainos
augstumos, kur ap to šalc un virpuļo dieviš-
ķas un velnišķas varas, bet pirmatnējās
aklās dziņas stājas augstāku mērķu un uz-
devumu kalpībā.”

(J. Veselis. Rakstnieku sejas. R., 1938.) 

Un vēlreiz – Aleksandrs Grīns
Cauri visiem nebrīvības laikiem un tajos

dzīvojošo tautu audžu mūžiem ir mājojusi
latvju tautas dvēselē savu pirmtiesību, cilde-
numa un latviskās taisnības nelaužamā ap-
ziņa, apziņa arī pašos grūtākajos laikos, ka
atkal atgriezīsies tas, kas mums reiz zudis,
ka tautas karogs reiz tiks atkal vaļā tīts un
mums no jauna piederēs šī zeme.

Brīvā Zeme, 1938, 17.novembris

7. augustā Kalna pagastā notika zinātniski literāri lasījumi par godu 7. augustā Kalna pagastā notika zinātniski literāri lasījumi par godu 
rakstniekam. Attēlā pasākuma viesi pie Aleksandra Grīna parka zīmesrakstniekam. Attēlā pasākuma viesi pie Aleksandra Grīna parka zīmes
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Vēsture ir tautu mūžīgā skolotāja, kā to
mēs paši esam redzējuši nesenajā pagātnē
un redzam arī tagadējās dienās. Neatkarī-
bas sargāšanas karā var daudz ko uz laiku
pazaudēt, bet atkal atgūt to ar uzviju, ja nav
pazaudēts pats galvenais – nācijas gods.
Tas ir pats vērtīgākais viņas piederums,
kura labad tai palīdz debesu varas un ar

laiku sāk palīdzēt arī citas tautas. Tiesības
gaidīt palīdzību no ārienes ir tikai tam, kas
pats sev lūko līdzēt cīniņam, nevis kapitulā-
cijai paceļ rokas.

Brīvā Zeme, 1939, 23.marts

Tā ticība labā galīgai uzvarai ir caurau-
gusi arī visus mūsu senču ticējumus, viņu
pasaules uzskatus, ar to savīta arī viņu ne-
šaubīgā paļaušanās savai latviešu tautas
taisnībai. Šo paļaušanos nespēj satricināt,
nedz saliekt ilgie atkarības laiki un it nekā-
das mūsu vēstures gājumā gadījušās ne-
stundas. Mūsu tauta noturējusies pretī tām,
kā āra bērzs turas pret visiem klaja vējiem.
Cik gan daudzas svešas varas nav savā
laikā mēģinājušas ieperināties mūsu zemē,
noenkuroties te ar savām pilīm, saviem kak-
lakungiem un saviem visu krāsu
karogiem.Vēstures vējš tos kungus un viņu
karogus allaž aizpūtis, jaunu laikmetu pava-
sara pali aizskalojuši visas viņu pilis, pamez-
dami tikai kādas pūču  un spoku iemīļotas
krāšņatas. Palikuši esam tikai mēs, šīs
zemes turētāji, kuru sentēvi noslēguši ar
Daugavas krastiem mūžīgu draudzību un
iesakņojuši ar saviem kapiem savu tautu
šajos krastos tā, ka latviešu dzīvības koka
saknes nejaudā izraut no viņa dzimtenes
nekādas viesuļaukas. 

Brīvā Zeme, 1940, 23.marts

Aleksandra Grīna meitas Zentas atmi-
ņu lappusītes

Savos darbos mans tēvs rakstnieks A.
Grīns nav pievērsies tikai kara tēmai. Viņa
darbos arī daudz dzimtās puses – Sēlijas
dabas un dzīvnieku aprakstu, tāpat sava hu-
mora dzirkstelīte. Manā atmiņā tēvs palicis
kā kluss, mierīgs cilvēks, kuram nepatika
burzma, troksnis. Maz jau mums abiem iz-
nāca dzīvot kopā, palikušas tikai manas gai-
šās bērnības atmiņas. Tā ir tā gaisma, kura
sasilda vēl šodien tumšajā ikdienā. Tēvs
mācēja ļoti saistoši stāstīt paša veidotās pa-
saciņas par dzīvniekiem, kuri sarunājās cil-
vēku valodā. Mana iemīļotā pasaka bija par
diviem vecāsmātes sivēntiņiem, kuru piedzī-

vojumus tēvs dažādi attēloja. Tēvs ļoti mīlē-
ja dzīvniekus. Agrā bērnībā viņa vienīgais
draugs bijis vecs sunītis, jo bērnu tolaik
mājās nebijis. Gatavojoties romānam “Atdzi-
musi cilts”, tēvs bija savācis plašu grāmatu
klāstu par dažādiem meža zvēriem un put-
niem. Ir saglabājušās dažas viņa piezīmes
par atsevišķu zvēru vai putnu īpašībām, zī-
mēti to pēdu nospiedumi. Romānā attēlotais
lācis ir gandrīz kā cilvēka atveids, tikai
nemāk runāt.

Tēvs iemācīja mani arī mīlēt grāmatas,
nedrīkstēja tās kaut kur nomest vai saplēst.
Viņa uztverē grāmata bija kā dzīva būtne: tā
var cilvēku gan iepriecināt, gan apbēdināt.
Grāmatas jau bija mūsu ģimenei ne tikai
prieks, bet arī iztikas avots.

Agrā bērnībā, lauku mājās augot, tēvam
vienīgās grāmatas bijušas “Skolas maize”
un Bībele. Iespējams, ka lielā interese par
vēsturi radusies šo grāmatu iespaidā. Viņa
doma bija – vēsture nedrīkst būt tikai sausu

gada skaitļu un notikumu sakopojums. Tā ir
cilvēces dzīves, kultūras, ideālu stāsts – in-
teresantāka par jebkuru izdomāta satura ro-
mānu. Kārtējā romāna rakstīšanas laikā ilgi
vakaros dega gaisma tēva istabā; dienā
viņš strādāja laikraksta redakcijā. Atceros,
kā tēvs vakaros mātei diktēja “Pasaules
vēstures” burtnīcas. Biju par mazu, lai inte-
resētos par diktēto tekstu. Atmiņā palikusi
tikai tēva balss un rakstāmmašīnas klaboņa.
Brīvos brīžos reizēm tēvs pasaules ģeogrā-
fijas atlantos dažādu zemju kartēs iezīmēja
to robežas atšķirīgos vēstures posmos.

Daudz savos darbos tēvs stāstījis par
savu dzimto novadu – Sēliju. Atceros tēvu
stāstām – Sēlijā esot siltākās vasaras un
garšīgākie āboli Latvijā. Laikam jau lielāko
tiesu romānos tēlotajām dabas ainavām
pamatā ir Sēlijas zeme, varbūt nedaudz
izkrāšņota. Šeit ir Lukstu pļavas, Eglones
upe, Klaucānu ezers ar slavenajiem ezer-
riekstiem. Sēlijā nekad nav valdījuši bar-
gie vācu muižnieki. Varbūt tādēļ ļaudis ju-
tušies brīvāki, vairāk radušies zobgaļi un
nebēdņi. Zeme šeit nav bijusi tik auglīga
kā Zemgalē, arī saimniecības nav bijušas
tik lielas un bagātas, tomēr vecāki visiem
spēkiem centušies dot bērniem izglītību.
Ipatnēja arī Sēlijas izloksne, kurā tolaik ru-
nāja visi šī novada iedzīvotāji. Mana māte
smējās: tikko tēvs pārbraucot pāri Dauga-
vai uz Jēkabpili, tā “rakstu valodā” vairs
nerunājot, tikai sēļu valodā. Bērnībā
tēvam ļoti paticis klausīties veco ļaužu no-
stāstos. Mans tēvabrālis Jānis Grīns savās
atmiņās raksta: “Agri viņā bija pamodusies

interese par vecākiem cilvēkiem, kas māk
ko pastāstīt. Tādi dažreiz ieradās “Ziedos”,
un, kad tie sāka savus nostāstus, puika bija
uzmanīgākais, dažreiz vienīgais klausītājs.
Šo jau no bērnu gadiem savākto vielu, sa-
jaucot vēl ar grāmatās izlasīto, brālis vēlāk
devīgi izlietoja romānu un stāstu fabulās.”
Stāstā “Vectēvs un velns” aprakstīts Slates
Silapēteru Svilumbērzs; tēvs viņu ļoti cienī-
jis. Stāstā “Melnā bībele” pamatā arī īsts no-
tikums. Tā patiesais varonis bijis skroderis
Sīpols, ko tēvs dēvēja par Slates novada
Pūcesspieģeli. Par šo vīru tēvs stāsta: “Viņa
pastrādāto palaidnību skaits ir tik liels, ka
pietiktu prāvai grāmatai. Kur vien Sīpols
gāja, visur skanēja smiekli, jautras valodas.
Šujot dažreiz pagura rokas, taču mēle
nekad. Un viņa bija vēl asāka par visasāko
adatu.” Arī “Nikolaja zaldāts” ir Biržu pagas-
ta iedzīvotājs.

Man šis novads saistās ar atmiņām par
vecomāti. Viņa bija padūšīga augumā un arī
garā. Mājas godos bijusi arī liela dziedātāja;
dažas dziesmas tēvs izmantojis lugā “Kalēja
līgava”. Vecāmāte bija liela adītāja un audē-
ja. Katru rudeni mēs Rīgā saņēmām cimdu
un zeķu pārus. Skolu vecaimātei nav bijis
lemts apmeklēt. Vēstuli neesot pratusi uz-
rakstīt, toties vecuma dienās daudz lasījusi,
arī savu dēlu darbus. Vecāmāte tēvam mā-
cījusi: nevajag par savām dzīves likstām
daudz runāt, jāmēģina ar kādu humora
dzirkstelīti tām tikt pāri. Tēvs stāstīja, ka tikai
divas reizes redzējis vecomāti raudam –
kad Pirmā pasaules kara laikā bija jādodas
bēgļu gaitās un vecātēva bērēs. Uz klēt-
saugšas vecaimātei glabājās pēc pašas no-

rādījumiem izgatavots zārks. Viņa noteikusi
arī savu bēru ceremoniālu, un galvenais no-
teikums bijis – neviens nedrīkst raudāt. At-
griezusies no bēgļu gaitām, vecāmāte de-
vusies meklēt izvazāto inventāru garnadžu
mājās. Atradusi sev piederošo mantu , tei-
kusi: “Tis jir muns!” – un ņēmusi ciet. 

Arī šodien, sastopoties ar sēļu novada
ļaudīm , izjūtu to garīgo spēku un pretestību
likteņa grūtībām. Nežēloties, bet mēģināt
celt un radīt visu no jauna! Pirmais pasaules
karš Sēliju daļēji saudzēja, taču 1941. –
1949. gada notikumi nežēlīgi nīcinājuši šī
novada iedzīvotājus. Bet novada zeme ir
palikusi, arī cilvēki sāk pie savas zemes at-
griezties, sacīdami: “Tis jir muns!” 

Rīgā 1991. gada novembrī 

Informāciju par A.Grīnu apkopoja 
Edīte Balode

Muzeja arhīvu un K.Sēļa foto

A.Grīna Piemiņas akmensA.Grīna Piemiņas akmens
Kalna pagastāKalna pagastā

Grīnu dzimtas kapi Ļūcānu Grīnu dzimtas kapi Ļūcānu 
kapsētā Rubenes pagastākapsētā Rubenes pagastā

A.Grīna piemiņas vieta A.Grīna piemiņas vieta 
Kalna pagastāKalna pagastā
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Zasas vidusskolas deju kolektīvi XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

5.maijā skolotāju sanāksmē skolotāja Daiga paziņoja, ka uz
Dziesmu un deju svētkiem tikuši 1.-2.klašu, 3.-4.klašu, 5.-6.klašu
un 10.-12.klašu deju kolektīvi; diemžēl pavisam mazliet pietrūka,
lai tiktu arī 7.-9.klašu deju kolektīvs.

No Zasas vidusskolas XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos piedalījās:

1.-2.klašu deju kolektīva sastāvā: Raivo Mikušāns, Daniels Ni-
kolajevs, Mārcis Gabranovs no pirmsskolas grupas, Aiva Kokina,
Marta Grandāne, Estere Saviča, Mārcis Gaštols no 1.klases, Līva
Nagle, Zanda Vasiļiva, Egija Martinova, Viktorija Martinova, Uvis
Aleksejevs, Ginters Godļevskis, Leons Nikolajevs, Artūrs Gatis
Avotiņš no 2.klases, kā arī Santa Rugaine no 4.klases, kas ļoti
izpalīdzēja, aizstājot trūkstošo mazo kolektīva dejotāju. Kolektīvu
„pieskatīja” skolotāja Ingūna Klaucāne un Baiba Gabranova. 

3.-4.klašu kolektīva sastāvā: Megija Pabērza, Sanija Geižāne,
Karolīna Kuzmenko, Raitis Daudzvārds, Jānis Rancāns, Niks Da-
niels Balodis, Raivo Savičs, Artūrs Markovskis, Pēteris Markov-
skis no 3.klases, Katrīna Ģeidāne, Ilgona Pudža, Lita Kokina,
Elīna Girone, Sanda Rugaine, Mārcis Putnis, Egīls Austrums no
4.klases, Dana Pabērza, Baiba Briede, Digna Soldatova, Edgars
Kuzmenko no 5.klases. Kolektīvu „pieskatīja” skolotāja Inese Kal-
niškāne un Lolita Maculeviča.

5.-6.klašu kolektīva sastāvā: Kitija Paula Minkeviča, Lauma
Valērija Ugrika, Raivis Vasiļivs, Ilgvars Verbickis no 6.klases, Ieva
Austruma, Diāna Dadeika, Jana Kazanauska, Inese Korņejeva,
Iveta Korņejeva, Linda Līce, Elvīra Rudzāte, Raivis Aišpurs, Ēriks
Aizupietis, Raivo Aleksejevs, Artis Godļevskis, Vadims Kuzmen-
ko, Dāvis Štālbergs, Kristers Zaikovskis, Haralds Berkmanis no
7.klases. Kolektīvu „pieskatīja” skolotāja Iveta Aišpure un Dace
Vasiļiva.

10.-12.klašu kolektīva sastāvā: Santa Stradiņa, Mareks Gei-
žāns, Kristiāns Jānis Radiņš, Erlands Jānis Cankalis, Uģis Vasi-
ļivs no 9.klases, Mārtiņš Vēveris no 10.klases, Eva Strika, Laura
Briede, Kadrija Minkeviča, Evija Korņejeva, Aldis Korņejevs no
11.klases, Madara Bērziņa no 12.klases un skolas absolventi
Laura Aišpure, Sabīne Ozoliņa, Ieva Kokina, Krišjānis Krūkliņš,
Didzis Stradiņš, Kaspars Sēlis, Ieva Ģeidāne un Krista Cankale.
Kolektīvu „pieskatīja” skolotāja Daiga Ģeidāne un Zita Goldberga.
Ieva Ģ. un Krista palīdzēja visiem kolektīviem gan ar deju soļiem,
gan ģērbšanos un bižu pīšanu mazajiem. 

Visi kolektīvu dalībnieki jau pirms svētkiem bija informēti par
to, ka mēģinājumi būs ilgi un nogurdinoši, kamēr katra deja tiks
„noslīpēta” līdz ideālam variantam, tāpēc nevienam nebija pār-
steigums, ka mēģinājumi sākās 8:00 no rīta un beidzās pēc 20:00
vakarā. Koncerta ģenerālmēģinājums beidzās pat 21:30, tāpēc
mītnes skolā atgriezāmies tikai ap desmitiem vakarā. Protams,
pa vidu bija pārtraukumi, kuru laikā varēja vai nu aizbraukt atpakaļ
uz mītnes skolu, lai ieturētu maltītes, vai arī atpūsties turpat, Da-
ugavas stadionā. Mēģinājumus „izbaudījām” uz visiem lauku-
miem, un īpašs piedzīvojums tas bija mazajiem dejotājiem, ku-
riem bija jāpierod gan pie nogurdinošā mēģinājumu procesa ar
„Stop!” un „Vēlreiz!” neskaitāmas reizes, gan savas vietas jeb
„pumpas” uz laukuma, gan virsvadītāju bāršanās un mīļvārdi-
ņiem, bet visi mūsu dejotāji bija izturīgi un nesūdzējās. Laika ap-
stākļi diemžēl mūs īpaši nelutināja: tikai viena mēģinājumu diena
izvērtās bez lietus, bet visās citās, kaut nedaudz, lija. Mūs paglā-
ba lietusmēteļi, kurus gan nedrīkstēja izmantot koncertos, citādi
skatītāji neredzētu mūsu skaistos tērpus. Diemžēl kājas (zeķes
un pastalas) ar lietusmēteļu palīdzību sausas noturēt neizdevās
un mēģinājumu laukumu seguma malas arī nepavisam nepada-
rīja kājas tīrākas, tāpēc nācās būt radošiem un mazgāt, žāvēt,
gludināt, kā arī izmantot polietilēna maisiņu „tehnoloģiju”, lai pas-
talas un zeķes noturētos kaut mazliet sausākas un tīrākas. Katrs
koncerts bija kā jauns piedzīvojums, lai arī dejas bija vienas un
tās pašas un stāšanās vietas un laukuma „kaimiņi” arī tie paši.
Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” idejas autoriem bija izde-

vies radīt brīnišķīgu kompozīciju gan emocionālā, gan deju rakstu
ziņā, kur lieliski iederējās arī Latvijas valsts himna improvizētās
futbola spēles noslēgumā, ko dziedāja visi koncerta dalībnieki, kā
arī neuzbāzīgais aicinājums visiem tautiešiem atgriezties mājās
– tas bija lielisks patriotiskās audzināšanas piemērs!

Šķiet, grūtākā diena dejotājiem bija piektdiena, 10.jūlijs, ar di-
viem koncertiem, jo abu koncertu laikā lija, savukārt visjaukākais
koncerts izvērtās sestdien, 11.jūlijā – varbūt tāpēc, ka bez lietus
vai arī tāpēc, ka tas bija pēdējais koncerts šajos svētkos. Tā kā
šo koncertu filmēja Latvijas TV un rādīja tiešraidē, tad skolēniem
bija sajūta, ka jānodejo vēl labāk, jo viņus skatās vecāki un citi
radi un draugi, pie tam šī koncerta ierakstu skolēni varēja noska-
tīties arī paši, atgriezušies mājās no Dziesmu svētkiem. Pēc sest-
dienas koncerta bija arī viens no aizkustinošākajiem brīžiem, jo
sanāca kopā visi mūsu deju kolektīvi, lai kopīgi nofotografētos un
sveiktu skolotāju Daigu par nenovērtējamo dejās un dejotājos ie-
guldīto darbu.

Liels paldies arī Jēkabpils novada vadībai par atvestajiem pī-
rādziņiem un Zasas pagasta pārvaldniekam par garšīgajām ze-
menēm! Uz mēģinājumiem un koncertiem mūs vadāja mūsu sko-
las, Rubeņu, Leimaņu un Biržu internātskolas autobusi, un mēs
esam pateicīgi jaukajiem šoferīšiem (un šoferītei), ka visur nokļu-
vām ērti un laikā. 

Viss, kas attiecās uz dalībnieku nodrošināšanu ar telpām, mal-
tītēm, drošību un citām organizatoriskajām lietām, kas bija Jē-
kabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes izveidotās darba
grupas kompetencē, bija noorganizēts ļoti labā līmenī: visa infor-
mācija bija pieejama gan rakstītā veidā pie ēdamzāles durvīm,
gan izrunāta kolektīvus pavadošo skolotāju sanāksmēs; visi dar-
binieki bija atsaucīgi, laipni un izpalīdzīgi, kā arī pietiekami elas-
tīgi, ja mēģinājumi vai koncerti ieilga un kādu ēdienreizi nācās
pārkārtot atbilstoši reālajai situācijai; policisti un zemessargi vien-
mēr bija savos posteņos un nepieciešamības gadījumā atrisināja
arī radušās problēmas, un darba grupas vadītāja Ludmila Bērziņa
vienmēr bija visa notiekošā epicentrā, pati personīgi pārliecinā-
damās, ka visiem viss tiek nodrošināts vislabākajā līmenī.

Svētku nedēļas laikā mūsu mītnes skolu apmeklēja arī Jēkab-
pils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele,
kā arī novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, Zasas pa-
gasta pārvaldnieks Juris Krūmiņš un Zasas vidusskolas direktore
Olita Spēka, lai pārliecinātos, ka visi svētku dalībnieki jūtas labi
un var veiksmīgi īstenot to mērķi, kādēļ ieradušies Rīgā. Vadības
klātbūtne un atbalsts svētku laikā radīja kopības sajūtu un apziņu,
ka skolēnu paveiktais gan skatēs, gan Dziesmu un deju svētku
mēģinājumos un koncertos mūsu novadam ir patiešām nozīmīgs
sasniegums. 

Paldies visiem dalībniekiem par izturību, raito dejas soli un po-
zitīvajām emocijām visas svētku nedēļas garumā!

Plašāk lasiet novada mājaslapā.
Baiba Gabranova 
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Jūnijs:
Par atļauju savienot amata

pienākumu pildīšanu (Sandra
Vecumniece)

Par Jēkabpils novada pašval-
dības Publiskā pārskata par
2014. gadu apstiprināšanu

Par atbalstu biedrībai „Latvi-
jas Politiski represēto apvienība”
politiski represēto personu sali-
dojumam

Par finansējuma piešķiršanu
nodibinājumam „Mārtiņa Fondam”
koncerta rīkošanai

Par nekustamā īpašuma no-
dokļa un komunālo pakalpojumu
parāda dzēšanu Zasas pagastā

Par īres tiesību piešķiršanu
(N.D.)

Par īres tiesību piešķiršanu
(M.K.)

Par telpu nomu nekustamajā
īpašumā Liepās, Zasas pagastā

Par zemes nomas līguma
slēgšanu Dunavas pagastā (z/s
„Bērzi”)

Par zemes nomas līguma
slēgšanu Leimaņu pagastā (SIA
„Procents”)

Par nekustamā īpašuma sa-
dalīšanu un starpgabala statusa
noteikšanu zemes vienībai Dig-
nājas pagastā

Par atļaujas izsniegšanu zve-
jai Vārzgūnes ezerā

Par Jēkabpils novada pašval-
dības ceļu Nr.7-40 „Grauziņi –
Dūkurāni”  

Par meža cirsmu nekustama-
jā īpašumā Dignājas pagastā
pārdošanu izsolē

Par atmežošanu nekustamajā
īpašumā Ābeļu pagastā

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu Dunavas pagastā

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu Ābeļu pagastā

Par saistošo noteikumu
Nr.7/2015 „Par Jēkabpils nova-
da pašvaldības neapbūvētas
zemes nomu” apstiprināšanu

Par grāmatu nodošanu bez-
atlīdzības kārtībā Jēkabpils pil-
sētas pašvaldībai

Par Rīgas Tehniskās univer-
sitātes piedāvājumu piedalīties
LIFE programmas projektā „Ino-
vatīvie risinājumi un pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmās novados”

Jūlijs:
Par Jēkabpils novada iedzīvo-

tāju aptaujas rīkošanu
Par 2015.gada 26.maija Jē-

kabpils novada domes lēmuma

Nr.156 atcelšanu
Par grozījumiem 19.12.2014.

Jēkabpils novada domes lēmumā
Nr.306 „Par pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku mē-
nešalgas maksimālā apmēra ap-
stiprināšanu atbilstoši amatam no-
teiktajai mēnešalgu grupai”

Par datorkomplekta nodošanu
bezatlīdzības lietošanā ģimenes
ārsta praksei

Par humānās palīdzības
sniegšanu projekta „Pašvaldību
palīdzība Ukrainai” ietvaros

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu Dunavas pagastā

Par meža cirsmu 5 nogabalu
nekustamajos īpašumos Dignā-
jas pagastā pārdošanu izsolē

Par īres tiesību piešķiršanu
Dignājas pagastā

Par īres tiesību piešķiršanu
Kalna pagastā

Par zemes nomu Dunavas
pagastā 

Par Jēkabpils novada attīstī-
bas programmas 2012.-2018.
gadam īstenošanas uzraudzību

Par debitoru parādu norakstī-
šanu

Par nokavētā nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājuma un no-
kavējuma naudas piedziņu bez-

strīda kārtībā 
Par papildus finansējuma pie-

šķiršanu A.Grīna piemiņas pasā-
kumam

Par papildus finansējumu ob-
jektam „Dignājas pamatskolas ka-
nalizācijas sistēmas vienkāršotā
rekonstrukcija”

Par atvaļinājuma piešķiršanu
Jēkabpils novada domes
priekšsēdētājam

Augusta ārkārtas sēde:
Par atbrīvošanu no amata
Par Jēkabpils novada Sociālā

dienesta vadītāja iecel šanu amatā
Par grozījumiem 19.12.2014.

Jēkabpils novada domes lēmumā
Nr.306 „Par pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku
mēnešalgas mak simālā apmēra
 apstiprināšanu atbilstoši amatam
noteiktajai mēnešalgu grupai”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
Domes sēžu protokoli un

ieraksti skatāmi novada
mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv ,
augšpusē, sadaļā “Ziņas par

pašvaldību” -> “Normatīvie akti
un dokumenti”

Pateicība svētku 
dalībniekiem no 
Jēkabpils novada 

pašvaldības
Sēlijas tautas mākslas, XI Latvijas skolu jau-

natnes dziesmu un deju svētku un folkloras fes-
tivāla “Baltica” skaņās un pozitīvā gaisotnē Jē-
kabpils novada domes vārdā izsaku sirsnīgu pa-
teicību visiem dejotājiem, bērnu un pieaugušo
folkloras kopu dalībniekiem,  kuri pārstāvēja Jē-
kabpils novadu un Sēliju ar dziesmām un dejām,
sniedzot patiesu prieku un gandarījumu. Paldies
par izturību, svētku prieka radīšanu un degsmi
tautas mākslas kopšanā un saglabāšanā! Patei-
cība kolektīvu vadītājiem, pavadošajai darba
grupai, šoferīšiem, visiem, kuri apkalpoja un at-
balstīja mūsu novada dalībniekus.

Lai darbi un svētku prieks vieno mūs!
Jēkabpils novada domes vārdā,

E.Meņķis

Vēlamies izteikt sirsnīgu “Paldies!” Kalniņu ģi-
menei par sarūpētajām 9 kastēm ar zemenēm
novada dejotājiem.

Ģimene atbalstu svētku dalībniekiem sniegu-
si arī iepriekšējos gadus, un ir ļoti pateicīgi, ka
tie bērni, kas vasarā izvēlās pie viņiem lasīt ze-
menes, ir ļoti čakli. Tādēļ, pateicībā bērniem, sa-
rūpētas minētās veltes.

Zasas pagasta pārvalde

Jēkabpils novada jūnija un jūlija domes sēdēs 
skatītie jautājumi

Mazā ziņģe 2015

24. jūlijā (2015) Rubenes brīvdabas estrādē ar plašu vērienu norisinājās
nu jau 21. gadskārtējais mūzikas festivāls „Mazā ziņģe 2015“, kurā gan lie-
lus, gan mazus priecēja 8 grupas no tuvas un tālas apkārtnes. Pasākumu
vadīja aktieris Kristaps Rasims (Jezupiņš), kas ar saviem jokiem un izdarī-
bām spēja atvērt smaidu ikviena skatītāja sejā.

Koncertā uzstājās: Santa Kasparsone, grupas „Kompromiss”; „Zenīts”,
„Straume”, „Kontrakts”, „Starpbrīdis”, „Airi” un „Dvinskas muzikanti”. Katram
māksliniekam bija iespēja uzstāties ar 2 dziesmām, un skatītājiem balsot
par sev tīkamāko izpildītāju. Kamēr tika apkopoti rezultāti, apmeklētājus iz-
klaidēja māsas Legzdiņas. Uzvaras laurus konkursā plūca „Dvinskas muzi-
kanti“, kas vēlāk arī spēlēja zaļumballi.

Pasākumu rīkoja Rubenes kultūras nams, Inta Tomāne. Finansiāli at-
balsīja Jēkabpils novada pašvaldība.

Foto: K.Sēlis
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ĀBEĻU CENTRAM BRODI - 220
Pāršķirsim dažas vēstures lappuses.

Vai vajag? Vajag! It sevišķi jaunatnei jāuz-
zina sava novada vēsturi. Jāsalīdzina da-
žādi laika posmi. Izmantojot progresīvo, jā-
veido ne tikai sava dzīve radošā darbā, bet
arī jāvirza Latvijas augšupeja.

Pirms trīsarpus gadsimtiem pie Salas
kroga arvien plašāka veidojās krievu plost-
nieku apmetne. Kurzemes hercogs Jēkabs
1670. gadā šajā vietā dibina pilsētu, dodot
tai savu vārdu un dažas privilēģijas: plašus
ganību laukus, par brīvu atļāva sagādāt ap-
kurei malku, atļāva izmantot kokmateriālus
ēku celtniecībai. Kari, slimības un uguns-
grēki posta, bet arī norūda iedzīvotājus.
1795. gadā Kurzemi pievieno Krievzemei 

Bet, kur tad Brodi? Tieši šajā 1795.
gadā mūsu lielais kaimiņš Latvijā iesūta
sev nevēlamus iedzīvotājus. Par to liecina
luterticīgo draudzes mācītāja Medera sa-
rakstītā brošūriņa „Jēkabpils”, kurā minēta
arī Brodu izcelsme. Brošūru, sakarā ar lu-
terticīgo baznīcas 125. gadadienu izdod
1933. gadā. Citēju:

„Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai
/1795.g./ pēdējā sāk sūtīt savus notiesātos
noziedzniekus nometināšanai uz Jēkabpils
apkārtni.  ārpus Jēkabpils ir viņu pirmā no-
metne, tā saucamie Brodi. Šis vārds, liekas,
cēlies no krievu vārda „zbrod” /salašņas/,
bet var arī būt, ka no „brodit” /bradāt/, jo te
ūdeņaina, avokšņaina vieta un aizaugusi
kādreizējā Daugavas atteka. Nav brīnums,
ka priekš kara šī vieta bija sevišķi ievēroja-
ma plašā apkārtnē un to pazina simtām ver-
stu tālu, kā noziedzīga elementa mītni.” 

Dzīve rit. Mazās piemāju šņoru zemītes
pilnu iztiku kuplajām ģimenēm nenodroši-
na. Vīri bez iedzimtās noziedzīgās profe-
sijas strādā dažādus gadījuma darbus.
Visbiežāk tie ir plostu vadīšana, ēku cel-
tniecība un dažādi darbi mežā.

Tiem, kuriem plašāk interesē Brodu
ļaužu dzīve, jāizlasa Antona Austriņa
1960. gadā izdotais stāstu krājums „Agrā
stunda” Plašākās ziņas ir apcerējumā „No
vecā Delvenieka stāstiem”:

„Viņus saukāja par brodišāniem... Viņi
skrēja apkārt pa naktīm kā vilkači. Nevie-
nam ceļu negrieza. Sadevušies pulciņos,
apbruņojušies. Vistrakākie bija kāds Fed-
jka, garš, kalsens tēviņš, Jegors un Gav-
rils. Mani viņi neaiztika. Man, lūk, iznāca
daudz braukāšanas uz pilsētu. Gadījās pa
ceļam, es viņus pavedu. Jēkabmiestā iz-
saucu vēl kādu čarku. Tad Fedjka pats sa-
cīja: - Ti ņeboisja, Deļveņek. Tjebja  ņetro-
ņem. - Un neaizskāra ar.”

Ne jau visi gāja noziedzības ceļus. Pa-
gasts var lepoties ar to, ka viens no pirma-
jiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem ir
dzimis brodietis Jakovs Selionovs. Pirmajā
pasaules karā cīnījās daudzās vietās arī
Ziemassvētku kaujās. Apbalvots ar trijiem
Jura krustiem. Ievainots. Paaugstināts par
praporščiku. No armijas aizgājis. 1919.
gadā mobilizēts Sarkanajā armijā. Brīvprā-
tīgi pariet nacionālo partizānu rindās. Seko

Daugavpils kājnieku pulka velosipēdistu
rotas komandēšana. Paaugstināts par
virsleitinantu. Drošsirdīgi un ar personīgo
varonības paraugu cīnās daudzās Latga-
les vietās pret lieliniekiem. Varonības pa-
raugs ir, ka Seļionovs ar nelielu kaujinieku
grupu ielaužas ienaidnieka aizmugurē un
sagūsta ienaidnieku brigādes komandieri
un komisāru. 1920. gadā saņem Lāčplēša
kara ordeni ar Nr. 40 Saņem jaunsaimnie-
cību netālu no Ilūkstes.. Ir aizsargs. Vada
pagasta aizsargu rotu. Apbedīts Grīvas
kapos.

Brīvās Latvijas posms paiet dzīvē neko
daudz neizmaina. Jāpievalda savas ie-
dzimtās noziedzības tieksmes, jo noziegu-
mu atklājēji kļūst redzīgāki un tiesneši bar-
gāki. Tomēr daudzas saķeršanās ar varas
pārstāvjiem notiek. Daži jaunieši darbojās
arī pagrīdes grupā.

Pirmā padomju varas okupācija. Nu
durvis ir vaļā. Gandrīz no katras ģimenes
kāds raujas pie varas. Daudzi kļūst milici-
jas darbinieki. Nu var ar smaidiņu palūko-
ties tiem sejās, kuri bija vēl nesen jāklausa.
Nostrādā laikam senais noziedznieku li-
kums::”Savās mājās mēslus netaisi!” Šajā
gadā uz brodiešu sirdsapziņas lielu nozie-
gumu nav.. Karš. Dārdot tuvojās fašisma
naglotais papēdis. Lielākā daļa aktīvistu
dodas līdzi padomju varai un cīnās Sarka-
nās armijas rindās. Gandrīz visi atdot
savas dzīvības dažādās frontes daļās un
dažādos laikos. Par ko? Par brīvību, par
Latviju! Nē! Par Staļinu! Pirmajās fašisma
varas dienās to lodes pie Pelītes izdzēš
dzīvību brāļiem Jevstigņejevam un Vasīli-
jam Dekteroviem, Feoktistam Rastopirki-
nam un Kleontijam Samodurovam.

DZĪVE RIT! To apstādināt nav iespējas
nekādām briesmām. Dažiem no Brodiem
jānokļūst arī leģionāru rindās.. Paretināti
senie Brodu iedzīvotāji Līdz pat 1944.
gadam ciema teritorija piederēja pilsētai.
Komunistisko represiju laikā izcili atriebīgu
brodiešu nav. Teritoriju pievieno Ābeļu
ciema padomei. Nodibinās kolhozs
„Ozols” Lielākā daļa brodiešu iesaistās
darbā pilsētas uzņēmumos. Ciems redza-

mu uzplaukumu piedzīvo saimniecības va-
dītāju Alfreda Spules, Mārtiņa Rupmeja un
Leonīda Salceviča vadībā. Sākumā kolho-
za „Nākotne” kantoris pārceļas uz māju,
kurā tagad dzīvo Urtānu ģimene. Dzīvoja-
mo kvartālu papildina divas somu tipa
mājas

Tiek celtas plašas modernas darbnī-
cas, divas divstāvu dzīvojamās mājas.
Nāk Līvānu māju kombināta ražojumi.
Dažas no tām paceļas arī Brodos, kurās
dzīvi uzsāk labākie saimniecības darba
darītāji. Pāri priežu galotnēm paceļas sa-
imniecības kantora un ciema padomes
ēkas. Saimniecības vadītājs Alfreds Spule
latvisko ciema nosaukumu par Zemgaļiem
un Šņoru ielu par Ozolu ielu. Ciema no-
saukums latviskojumu neiztur, un pēc
pāris gadiem atgriežas nosaukums Brodi,
bet Ozolu ielas nosaukums paliek. Mainās
saimniecības vadītāji, bet izaugsme turpi-
nās. Administratīvajā Aldaunes kvartālā
paceļas trīs trīsstāvu dzīvojamās mājas.
Top ēdnīca un bērnu dārzs. Ozolu iela
atkal pagarinās ar Līvānu tipa mājām un
ceļas vēl divas modernizētas ģimenes
mājas. Rit darbi par kanalizācijas un apku-
res pieslēgšanu pilsētai. Ceļas 36 dzīvokļu
dzīvojamā trīsstāvu ēka. Tiek plānota
kluba celtniecība.

Šodiena. Brodos ir 5 ielas - Ozolu,
Biržu, Smilgu, Lejas, Pļavu iela - un daudz-
dzīvokļu kvartāls Aldaune. Ceļas moder-
nas ģimeņu mājas Radžu ūdenskrātuves
tuvumā. Pilnveidojās iepriekš celtās ēkas.
Desmit no ciemata ēkām ir saņēmušas ap-
balvojumus par sakoptību. Puse no pagas-
tā deklarētajiem iedzīvotājiem- 453 - ir Bro-
dos.

Ir plānots šogad septembra trešajā
nedēļā rīkot Brodu 220 gadadienas
svētkus. Nāciet, vērojiet, iepazīstieties ar
novadpētniecības materiāliem. Apmeklē-
jiet, sevišķi tie, kuri presē izsakās, ka Bro-
dos nav ko redzēt. Par svētkiem sekojiet
ziņām izziņu materiālos.

Arnolds Jakubovskis

K.Sēļa foto
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Ceturtdien, 16. jūlijā 16 gadus jaunā sportiste no Ābeļu pa-
gasta - Laine Donāne, pārstāvot Latviju, Kolumbijā piedalījās
pasaules U-18 jauniešu vieglatlētikas čempionātā, šķēpmešanā
izcīnot bronzas medaļu.

Pirmais mēģinājums Lainei bija vislabākais, rezultātā šķēpu
aizmetot 56,15 metru attālumā, kas jau nodrošināja trešo vietu.
Divi no atlikušajiem mēģinājumiem nebija tik veiksmīgi, bet trijos
pārējos viņas rezultāts bija 51,71 metrs, 55,41 metrs un 56,10
metri.

Par sacensību uzvarētāju (60,35 metri) kļuva japāniete Ha-
ruka Kitaguči, bet sudrabu (57,11 metri) izcīnīja norvēģiete Stel-
la Veinberga.

No 26. līdz 28. jūnijam Lietuvas pilsētā Kauņā norisinājās Ei-
ropas Čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem vecumu gru-
pās līdz 16 un 18 gadiem. 

No Jēkabpils Latvijas izlasi pārstāvēja Zane Viliška. Zanei
sacensības bija sevišķi grūtas, jo bija jāstartē komandā abās
vecuma grupās. Startējot U-16 vecumu grupā, kurā Zane Viliška
sīvā cīņā izcīnīja 2. vietu, piekāpjoties tikai Krievijas izlases
sportistei, tieši pēc 10 minūtēm Zanei bija jāstartē vecākajā ve-
cuma grupā, kura Zane palika trešā, bet vienalga uzstādot la-

bāko rezultātu starp pārējām Latvijas komandas dalībniecēm. 
Kopumā Latvijas izlase starp 9 komandām U-16 vecumu

grupā izcīnīja 2. vietu.
Atklātajā Eiropas Čempionātā svarbumbu celšanā, kurš no-

tika no 10. līdz 14. jūlijam Zelta Smiltīs, Bulgārijā, savā svara
kategorijā Zane izcīnīja sudraba medaļu. Sacensībās piedalījās
sportisti no 19 valstīm. Komandu kopvērtējumā Latvija junioru
grupā izcīnīja 2. vietu.

Latvijas izlase pateicas vietējām pašvaldībām un sponso-
riem, kas padarīja iespējamu sportistu dalību šajās prestižajās
sacensībās, tai skaitā arī Jēkabpils novada domei, kā arī izlases
trenerim Ņikitam Sekretovam par komandas sagatavošanu sa-
censībām.

Mēs, protams, ļoti lepojamies  gan ar Laines, gan Zanes sa-
sniegumiem, nesot Latvijas vārdu pasaulē un novēlam spēku
un izturību arī turpmākajos čempionātos!

K.Sēlis
Foto: AFP/Scanpix un Vasilijs Giņko

Jēkabpils novada sportistēm augsti rezultāti Eiropas
un pasaules čempionātos

Jēkabpils novadā pēdējais vasaras
mēnesis iesācies sportiskā garā! 1. au-
gustā Dunavas pagastā norisinājās tur-
nīrs basketbolā un volejbolā. 

Volejbola turnīrā piedalījās piecas ko-
mandas: “Doza” (Dunava/Līvāni)- Artis
Auzāns, Raitis Doļņikovs, Elīna Ecētāja,
“Meksikāņi” (Dunava) - Armands An-
cveirs, Jānis Butāns, Diāna Kozlovska,,
“Leimaņi”- Kristaps Vanags, Dagnis Mu-
cenieks, Lauma Vanaga, “Žuļiki +1”
(Zas)- Matīss Medvids, Mareks Geižāns,
Evija Korņeva un komanda “IR” (Dignā-
ja)- Gatis Mašinskis, Jānis Mārcis Gri-
gorjevs, Jānis Vilcāns, Sintija Strade.
Pirms spēļu sākuma ar komandu kaptei-
ņiem tiesnesis vienojās, ka tiks izspēlē-
tas 10 spēles. Tas ir, komandas spēlēja
vienā grupā un uzvarētāju noteiks pēc
gūtajiem punktu rezultātiem, pēc visām
starpspēlēm. Viena mača laikā koman-
dām bija jāizspēlē divi seti līdz 15 punktu
rezultātam. Par iegūtu uzvaru abos
setos komanda ieguva 3 punktus, bet
par neižšķirtu rezultātu abas komandas
ieguva pa 1 punktam.

Turnīrā basketbolā spēļu dienā tika
veiktas izmaņas, jo turnīram iesākumā
pieteicās viena komanda, bet vienooties
ar sportistiem un basketbola galveno ties-
nesi tika nolemts, ka spēles notiks nevis
5:5, bet 3:3, līdz ar to basketbolam tika
pieteiktas 3 komandas- “Dunava”( Edgars
Petrovskis, Aivars Petrovskis, Oskars
Petrovskis), “Doza” (Artis Auzāns, Raitis
Doļņikovs, Reinis Pakers, “Meksikāņi/Lei-
maņi”- Armands Ancveirs, Jānis Butāns,
Kristaps Vanags, Dagnis Mucenieks.
Basketbola komandas savstarpēji, kā vo-
lejbolisti, izspēlēja spēles un pēc gūtajiem
punktiem tika noteikti uzvarētāji. Basket-
bola mačs sastāvejā no divām daļām,
kuras ilga 10 min. Par uzvaru komanda

saņēma 2 punktus, par zaudi, attiecīgi 0. 

Bet, kā jau ierasts, paralēli volejbola un
basketbola mačiem bija iespēja piedalī-
ties individuālajās dizciplīnās gan maču
dalībnieki, gan interesenti, kas ieradās
vērot spēles. Šogad Dunavas turnīrā va-
rēja startēt 3 dizciplīnās- Frīzbija metie-
nos, Sauszemes makšķerēšanā un Teni-
sa bumbiņu metienos.

Frīzbija metienos bija jāveic 10 metieni
ar šķīvīšiem un jātrāpa vingrošanas riņ-
ķos, kuriem attiecīgi bija iedoti punkti, un
uzvarēja tas, kurš precīzāk meta un iegu-
va vairāk punktus- 1. Elīna Zaharevska;
2. Eva Strika; 3. Jānis Mārcis Grigorjevs.

Sauszemes makšķerēsanā, lai noteik-
tu veiksmīgāko un lielākā loma ieguvēju,

Aizvadīts Dunavas pagasta turnīrs basketbolā un volejbolā
Rezult tu tablo volejbol : 

Nr. 
p.k. 

Komandas 
nosaukums 1. 2. 3. 4. 5. Punkti 

kop  Vieta 

1. Leima i  
    

1 V 

2. Žu iki + 1 
 

 
   

4 III 

3. Doza 
  

 
  

12 I 

4. Meksik i 
   

 
 

2 IV 

5. IR 
    

 9 II 

Rezult tu tablo basketbol : 
Nr. 
p.k. 

Komandas 
nosaukums 1. 2. 3. Punkti 

kop  Vieta 

1. Dunava  0 III 

2. Doza  4 I 

3. Meksik i/
Leima i  2 II 

Zane Vilišķa Eiropas čempionātā BulgārijāZane Vilišķa Eiropas čempionātā Bulgārijā

Laine Donāne pasaules čempionātā KolumbijāLaine Donāne pasaules čempionātā Kolumbijā
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Saistošie noteikumi Nr.7/2015

Jēkabpilī, 2015.gada 29.jūnijā

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada
domes 29.06.2015.

sēdes lēmumu Nr.176 (protokols Nr.8)

Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas

zemes nomu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „No-

teikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu” 18.punktu

1.  Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pa-
švaldībai piekrītoša vai piederoša neapbūvēta
zemesgabala (turpmāk – zemesgabals)
nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

2.  Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša zemesgabala bez apbūves tiesībām
nomas maksa par katru iznomāto zemesgaba-
lu vai nogabalu tiek noteikta šādā apmērā:

2.1. Zemesgabaliem, kuru lietošanas
mērķis ir noteikts – lauksaimniecība, nomas
maksa tiek noteikta 3% apmērā no kadastrālās
vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,00 (septiņi
euro) bez PVN gadā; 

2.2. Zemesgabaliem lauku apvidos, kuri
tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību va-
jadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam –
3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne
mazāk kā EUR 7,00 (septiņi euro) bez PVN
gadā; 

2.3. Zemesgabaliem, kuru lietošanas
mērķis nav noteikts – lauksaimniecība, un kuri
tiek izmantoti komercdarbībai vai uz kuriem iz-
vietotas komerciāla rakstura īslaicīgas un/vai
pagaidu būves vai mazēkas – tirdzniecības
kioski, tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas,
reklāmas stendi u.tml. – 10% apmērā no ze-
mesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāk kā EUR 20,00 (divdesmit euro) bez
PVN gadā;

2.4. Zemesgabaliem, kuru lietošanas
mērķis nav noteikts – lauksaimniecība un/vai
uz kuriem izvietotas nekomerciāla rakstura īs-
laicīgas un/vai pagaidu būves vai mazēkas,
1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 7,00
(septiņi euro) bez PVN gadā; 

2.5. Zemesgabaliem, uz kuriem izvieto-
tas nekomerciāla rakstura īslaicīgas un/vai pa-
gaidu būves vai mazēkas, kuras pieder juridis-
kām personām, 3% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā
EUR 20,00 (divdesmit euro) bez PVN gadā;

2.6. pārējos gadījumos - 3% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet
ne mazāk kā EUR 20,00 (divdesmit euro) bez
PVN gadā.

3.  Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesībām
nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā no ze-
mesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāk kā EUR 30,00 (trīsdesmit euro) bez
PVN gadā.

4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā.

5.  Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils
novada pašvaldības 2010.gada 18.marta sais-
tošos noteikumus Nr. 6 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.

*  *  *

Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas zemes nomas 
tiesību piešķiršanas kārtība

NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada
domes 26.05.2015.

sēdes lēmumu Nr.157 (protokols Nr.7)
spēkā no 28.05.2015.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,

41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.  Kārtība attiecas uz Jēkabpils novada pa-
švaldībai piekrītoša vai piederoša neapbūvēta
zemesgabala (turpmāk – zemesgabals)
nomas tiesību piešķiršanas kārtību Jēkabpils
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
izņemot neizpirkto lauku apvidus zemi.

2.  Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegša-
nas nodaļa ievieto Jēkabpils novada mājas
lapā un attiecīgajā pagasta pārvaldes ēkā in-
formāciju par Jēkabpils novada pašvaldībai
piekrītošajiem vai piederošajiem neapbūvētiem
zemesgabaliem, kurus pašvaldība nodot
nomā, norādot pieteikšanās termiņu ne mazā-
ku kā 1 (viens) mēnesis.

3.  Informāciju var nepubliskot, ja tiek izno-
māti sekojoši neapbūvēti pašvaldības zemes
gabali bez apbūves tiesībām: 

3.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali; 
3.2. zemesgabali, kuri Latvijas Republikā

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, tiek iznomāti personisko palīgsaimnie-
cību, mazdārziņu vai sakņu dārzu ierīkošanai.

4.  Pašvaldība pieteikšanos uz zemes
nomas tiesībām izsludina ne ātrāk kā 2 (divus)
mēnešus pirms iepriekšējā nomas līguma ter-

miņa beigām.
5.  Ja uz zemesgabala nomas tiesībām pie-

sakās vairākas personas, tiek rīkota zemesga-
bala nomas tiesību izsole domes noteiktajā
kārtībā, bet, ja ir pieteicies tikai viens preten-
dents, attiecībā uz viņu tiek pieņemts lēmums
par zemesgabala vai tā daļas nodošanu nomā.

6.  Par zemesgabala nomnieku var kļūt jeb-
kura fiziska vai juridiska persona, kas iesnie-
gusi iesniegumu par zemesgabala nomu, un
kurai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai citu
parādsaistību pret Jēkabpils novada pašvaldī-
bu. Iesniegumā jāuzrāda vārds, uzvārds, per-
sonas kods, dzīvesvietas adrese (juridiskām
personām – nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese), nomājamā zemes gabala no-
saukums, platība, kadastra apzīmējums,
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība, vē-
lamais nomas termiņš.

7.  Lēmumu par zemesgabala vai tā daļas
nodošanu nomā bez apbūves tiesībām pieņem
atkarībā no iznomātās zemesgabala platības
un nomas termiņa:

7.1. Jēkabpils novada pašvaldības attie-
cīgās pagasta pārvaldes vadītājs, saskaņojot
lēmumu ar Īpašuma apsaimniekošanas un pa-
kalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju, pie-
ņem lēmumu attiecībā uz zemesgabalu, kura
platība nepārsniedz 3 (trīs) hektārus ar nomas
termiņu – līdz 5 (pieciem) gadiem (īstermiņa
nomas līgums). 

7.2. Jēkabpils novada dome pieņem lē-
mumu attiecībā uz zemesgabalu virs 3 (trīs)
hektāriem ar nomas termiņu līdz 10 (desmit)
gadiem (ilgtermiņa nomas līgums); kā arī ga-
dījumos, ja viena persona vēlas nomāt no pa-
švaldības vairākus zemesgabalus, kuru kopējā
platība pārsniedz 3 (trīs) hektārus.

8.  Maksimālais zemes nomas tiesību pie-
šķiršanas periods ir 10 (desmit) gadi. Ja zemes
nomas līgumos, kas tika noslēgti pēc
2010.gada 1.janvāra, nomas termiņš ir norā-
dīts īsāks par 10 (desmit) gadiem, nomas līgu-
ma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot
kopējo nomas termiņu 10 (desmit) gadi, pama-
tojoties uz nomnieka iesniegumu.

9.  Zemes nomas līgumu un tam pievieno-
jamo zemes robežu skici sagatavo Īpašuma
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegša-
nas nodaļas speciālists, un līgumu Jēkabpils
novada pašvaldības vārdā paraksta Jēkabpils
novada pagasta pārvaldes vadītājs.

10. Kontroli par zemes nomas līgumu
reģistrāciju un nomas saistību izpildi veic Īpa-
šumu apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļa.

11. Nomas maksas aprēķina, iekasē un
kontroli par nomas maksājumiem veic pašval-
dības Finanšu un ekonomikas nodaļa.

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

vienas minūtes laikā bija jāaizāķē un jāizceļ no viena riņķa otrā
“Zivis”, kurām attiecīgi pēc izmēriem ir punkti. Uzvarēja, tas, kurš

“noķēra vērtīgākos lomus”- 1. Sintija Strade; 2. Gatis Mašinskis;
3. Jānis Mārcis Grigorjevs.

Tenisa bumbiņu atsitienos bija ar atsitienu jātrāpa 10 bumbi-
ņas tālāk novietotajā spainī, dzeltenās bumbiņas vērtība 1
punkts, oranžās bumbiņas vērība 2 punkti. Uzvarēja precīzākie
metēji- 1. Artis Auzāns; 2. Jānis Vilcāns; 3.Gatis Mašinskis.

Bērniem protams arī bija iespēja piedalīties visās individuā-
lajās dizciplīnas un kopvērtējumā iegūt medaļas un saldumus.
Starp junioriem Dunavā veiksmīgākie un sportiskākie šogad -
1. Ernests Vēveris; 2. Ričards Trušelis; 3.Lauris Gurtājs.

Paldies visiem, kas piedalījas gan mačos, gan maču organi-
zēšanā. Uz tikšanos Jēkabpils novada sporta svētkos 22 au-
gustā Dignājas pagastā!

Ieva Dreimane,
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
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Folkloras festivāla „Baltica 2015” 
ieskaņas koncerts Dignājā

27. jūnijā Dignājā notika folkloras festivāla “Baltica 2015″ ie-
skaņas pasākums, kurā piedalījās folkloras kopas „Dignōjīši”,
„Kāre”, „Rati”, „Mazie Dignōjīši”, „Riestava” no Jēkabpils novada,

pilsētas, Krustpils un Jēkabpils Poļu biedrības kopa „Rodacy”.
Festivāls „Baltica” ir Baltijas tautām vai valstīm nozīmīgs noti-

kums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības - dziesmas,
instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas lie-
tišķo mākslu, amatniecību, un citas tautas kultūras vai mākslas iz-
pausmes formas.

Šogad visos Latvijas reģionos tika organizēti ieskaņas koncerti
tieši 27. jūnija vakarā, tā vienojot visu Latviju, un Sēlijas novads
tika ieskandināts tieši Jēkabpils novada Dignājas pagasta estrādē.
Pats  festivāls dažādās Latvijas vietās norisinājās no 2015. gada
15. līdz 19. jūlijam. Festivāla tēma - „Mantojums”.

Starptautisko folkloras festivālu „Baltica” rīko Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām.

Plašāk ar ieskaņas pasākuma norisi fotogrāfijās var iepazī-
ties novada draugiem.lv lapā.

K.Sēlis
Autora foto

31. jūlija Sudrabkalnā Dunavas pagasta iedzīvotāji, rīkojot
talku, pabeidza darbus pie žoga izveides ap Daugavas kapiem.
Ja neskaita pāris dzīvžoga fragmentus, sētas kapu teritorijai nav
bijis jau vairāk kā 27 gadus.

Par Jēkabpils novada pašvaldības piešķirtajiem, bu-
džetā ieplānotajiem 1000 eiro tika iegādāts žoga siets

250m garumā, uzstādīti vairāki metāli mietiņi, vārti, un iegādāts
jauns ūdenssūknis akai kapu teritorijā.

Iedzīvotāji bija ļoti pateicīgi pašvaldībai par piešķirto finansē-
jumu, turpretī pašvaldība
uzslavēja iedzīvotāju
degsmi un vēlmi uzstādīt
žogu pašu spēkiem. 

Iežogojumu vēl būtu
nepieciešams uzstādīt
arī veco kapu teritorijai,
jo, kā uzsver paši iedzī-
votāji, šajos kapos guļ
daudz ievērojami cilvēki
– Vecā Stendera divas

mazmeitas, Dignājas mācītājs Kārlis Juliass Veirihs, vairāki Lāč-
plēša kara ordeņa kavalieri u.c. Kapi savā laikā piedzīvojuši arī
asu karadarbību, jo vairāki krusti cauršauti ar karabīnēm.

Izsakām lielu pateicību Sudrabkalna iedzīvotājiem par iegul-
dīto darbu, un vēlam, lai žogs ilgi kalpo.

K.Sēlis
Autora foto

Daugavas kapos iedzīvotāji uzstāda žogu

Kas nezin pagātnes, nezin tagadnes, jā, bet vai ar to 
pietiek? Kas nezin nākotnes vai tas zina tagadni? /Rainis/

Jaukā, saulainā 16. jūlija pēcpusdienā Tadenavas bibliotēkā
tika atzīmēts pavasarī izsludinātā, Rainim veltītā konkursa ,,Ik
mirkli sevī pašā būs jums augt” noslēgums, kurā tika apbalvoti
konkursa dalībnieki. 

Šis gads ir jubileju gads ne tikai mūsu dižgariem Rainim, Grī-
nam, Akurateram, bet arī mazajai bibliotēkai. Tadenavā 1965.
gada jūnijā, tagadējā muzeja ēkā atvēra bibliotēku, kur par va-
dītāju sāka strādāt Ausma Vēvere. Nu bibliotēkai apritējuši jau
50 gadi, un tā atrodas citās telpās. Par godu jubilejai, Tadena-
vas bibliotēkā notika mazs konkursiņš ,,Uzmini nu” un pasāku-
ma dalībnieki tika cienāti ar jubilejas kūku.

Ar šo konkursu Raiņa jubilejai veltīto pasākumu gads nebūt
nav noslēdzies. Tadenavā 18. septembrī notiks Dzejas die-
nas, veltītas Raiņa lielajai 150 gadu jubilejai.

Paldies visiem par piedalīšanos Tadenavas un Rubeņu bib-
liotēku rīkotajā konkursā, un dalībniekiem, ka spēja atrast brīvu

brīdi, lai apmeklētu noslēguma pasākumu. Tie konkursa dalīb-
nieki, kuri nevarēja ierasties, tencinājumus saņems atsevišķi.
Vēlu visiem veiksmi, drosmi arī turpmākajos konkursos. Rainis
ir teicis: „Nesūdzies! Tava atmiņa ir bagātāka nekā tava klēts,
tava sirds ir dziļāka nekā tava aka.” 

Aina Timofejeva
Tadenavas bibliotēkas vadītāja

K.Sēļa foto

Raiņa konkursa noslēgums
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā jūnija un jūlija mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Maija Ķiploka
22.05.1928. – 31.05.2015.

Visvaldis Daģis
30.03.1957. – 07.06.2015.

Jānis Dadeika
14.05.1935. – 06.06.2015.

Ilze Zālīte
05.06. 1962. – 17.06.2015.

Veronika Vecmuktāne
09.08.1925. – 04.07.2015.

Biruta Mežinska
29.08.1937. – 08.07.2015.

Irma Ilga Rutka
24.10.1935. – 14.07.2015.

Anna Baltmane
01.01.1922. – 28.07.2015.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

Jēkabpils novada
kultūras pasākumi
2015. gada augustā, septembrī

augustā

Ābeļu pagasts
29.08. plkst. 20.00 Ābeļu skolas es-

trādē „Deju kolektīvu sadancis”. Ielūdz
VPDK „Kaupre”. Plkst. 22.00 zaļumballe.

Dignājas pagasts
22.08. plkst. 10.00 Dignājas pamat-

skolas sporta laukumā Jēkabpils nova-
da sporta svētki.

Plkst. 22.00 Dignājas brīvdabas es-
trādē zaļumballe kopā ar grupu „Strau-
me” no Līvāniem.

29.08. plkst. 19.00 Dignājas pa-
matskolas zālē Lidijas Dombrovskas
luga „Skatpunkts“. Aijas Šalkovskas
režija, amatierteātris „Madagurči“.

Kalna pagasts
15.08. plkst. 14.00 Kalna pagasta

„Doktorātā” Aleksandra Grīna 120
gadu piemiņas pasākums. Pasāku-
mā piedalās aktieris Artis Robežnieks,
prozaiķe Māra Svīre, ģenerālis Juris

Vectirāns, zemessardzes ansamblis
„Junda”, Viesītes pūtēju orķestris.

Zasas pagasts
28.08. plkst. 22.00 kultūras namā

balle „Vasarai aizejot”. Spēlē grupa
„Galaktika”.

septembrī

Dignājas pagasts
12.09. plkst. 10.00 Dignājas pa-

matskolas sporta laukumā IV Jēkab-
pils novada atklātais kauss futbolā.

Dunavas pagasts
18.09. Tadenavā notiks Dzejas die-

nas, veltītas Raiņa lielajai jubilejai.
No 24.08.-15.09. Dunavas skolā,

tradīciju zālē izstāde "Pa Jēkabpils no-
vada literāro dižgaru bērnības takām"
(Daugavpils mākslas talantu un dizaina
vidusskolas audzēkņu darbi).

Leimaņu pagasts
01.09. Latvju zīmju parkā tradicio-

nālā izstāde „Sarunas ar ziediem”.
Zasas pagasts

12.09. plkst. 14.00 kultūras namā
dzejas koncertlasījums „Dagdas skiču
burtnīcas”.

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 
Saule, mīlestība – abas ļauj
tam atraisīties, plaukt. 
Tēvs, māte – otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai, mīlestības
radīts, bērniņš gaismas ceļu iet.

/P. Bārda/
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnija un jūlija mēnešos kopā
reģistrētas 6 dzimšanas:

Romāns, Elīna, Aivija; Bruno,
Markuss, Lauma

Sveicam vecākus un novēlam 
ģimenes siltumu, mīlestību 

un izturību, audzinot bērniņus!

Pateicības
Zasas ev. lut. draudze

izsaka pateicību Vanagu
ģimenei par dāvinājumu
baznīcas ēkai – grezno
paklāju, kas tagad rotā
ēkas galveno eju.

Zasas pagasta pārvalde
***

Darbs nosver katru
mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda –

vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,

kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm vajadzīgs.

/K.Apškrūma/

Sirsnīgs paldies San -
drai Vecumniecei par sa-
rīkoto skaisto ekskursiju
mums, Kalna pagasta
pesionāriem, jo ceļojot
mēs kļūstam bagātāki
savā garīgajā dvēselē.

Bijām „Kurzemes
sirdī” – Kuldīgā. Redzē-
jām tās savdabīgo mūra
tiltu un lielāko Eiropas
ūdenskritumu – Ventas
rumbu. Kuldīgu apskatī-
jām braucot 45 minūtes
ar tikko atvērto vilcieni-
ņu. Bijām arī Riežupes
smilšu alās un Pūres
šokolādes muzejā. Cik
Latvijas daba ir skaista

un daudzveidīga!
Mīļš paldies arī auto-

busa šoferim Ārim Plā-
nim par par izturību, sir-
snību un pacietību.

Paldies kora meite-
nēm par sirsnīgo, skanī-
go dziedājumu – ne mirkli
nebija garlaicīgi.

Sauli pie debesīm
mēs redzam visi, zvaig-
znes naktī – arī. Atstaroto
gaismu katrs redzam sa-
vādāk!

Paldies Sandrai par
visu skaisto, redzēto!

Kalna pagasta
pensionāre

Antonija Līce

Pagasts Iedz vot ju skaits
uz 06.07.2015. 

Iedz vot ju skaits
uz 03.08.2015. 

Dabiskais 
pieaugums 

be u pagasts 939 945 +6 
Dign jas pagasts 524 524 0 
Dunavas pagasts 660 658 -2 

Kalna pagasts 594 594 0 
Leima u pagasts 510 507 -3 
Rubenes pagasts 1017 1014 -3 

Zasas pagasts 904 905 +1 
KOP  5148 5141 -7 

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā uz 03.08.2015.

Informāciju sagatavoja A.Šalkovska

Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,

Lai netrūkst mīļu vārdu
Visu mūžu dzīvojot.

Jēkabpils novada dzimsarakstu nodaļā
jūnija un jūlija mēnešos kopā 

reģistrētas 4 laulības.
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