
2015. gadā daudzveidīgi un plaši ar
Raiņa poētisko aicinājumu „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies” tiks atzīmēts Raiņa un As-
pazijas jubilejas gads visā Latvijā ar jau-
niestudējumiem teātros, ar muzikāliem
uzvedumiem, laikmetīgās dejas izrādēm,
izstādēm, īsfilmu projektu, starptautiskām
konferencēm ar mērķi popularizēt Raiņa
daudzpusīgo personību un viņa māksli-
niecisko un intelektuālo mantojumu. Par
godu Rainim un Aspazijai jau izdoti un
tiek gatavoti vairāki izdevumi, kas veltīti
dzejniekiem un viņu daiļradei.

Muzeju nakts, kas šogad notiks 16.
maijā, plānota Raiņa un Aspazijas zīmē.

Paredzētas četras akcijas - ceļojumi,
iepazīstinot interesentus ar Raiņa un As-
pazijas dzīves un piemiņas vietām Rīgā
un Latvijā. 5. septembrī Raiņa un Aspa-
zijas piemiņas vietās Sēlijā un Latgalē.

Šajā jubilejas gadā Jēkabpils novadā
paredzēts vesels pasākumu cikls, veltīts
mūsu novada dižgariem - Rainim, A.Grī-
nam un J.Akurateram.

Novada svētku programma šogad
plānota visā novadā - ar nosaukumu Pa-
gastu dienas novadā „Braucam ciemos”.
Arī šis pasākumu cikls ir ļoti daudzvei-
dīgs, jo katrs pagasts ir iecerējis savu
ideju īstenot lokālajos pasākumos, aicinot
ciemiņus no visiem pagastiem. Taču sav-
starpējā ciemošanās ir:

Dignāja - Ābeļi, Leimaņi - Kalna pa-
gasts, Zasa - Dunava. Noslēguma pa-
sākums - Rubenes brīvdabas estrādē
2015. gada 8. augustā.

Pēc iedzīvotāju vēlēšanās arī šogad
notiks pasākums senioriem (kurš aizsā-
kās 2014. gadā Kalna pagastā un pulci-
nāja lielu skaitu dalībnieku) - senioru
aktīvās atpūtas diena Dunavā 4. jūnijā.

Novada mazos bērnus aicināsim
Leimaņos uz bērnības svētkiem 4. jū-
lijā.

Tiek plānoti arī nozīmīgi jubileju pa-
sākumi Ābeļu un Rubenes pagastos.

19. februārī pēc ķīniešu horoskopa
iestāsies zilās koka kazas, aitas gads.
Kā sola horoskopi - visu gadu izplānot
kārtīgi nebūs iespējams, jo kaza parā-
dīs ietiepīgo raksturu un ies savu ceļu.
Paliksim iecietīgi, pacietīgi, uzņēmīgi.
Lai mums izdodas! Lai nav nekas nepa-
veicams!

Inta Tomāne

Pastāvēs, kas pārvērtīsies! /Rainis/

2015. gada 17.februāris Nr. 2 (59)

Arī šogad Jēkabpils novada pašvaldība piedalījās starptau-
tiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2015”, aicinot tūristus no Baltijas
un citām valstīm iepazīt Sēliju, novada kultūrvēsturiskās un
dabas vērtības.

Jau otro gadu Jēkabpils novads, kopā ar Zemgales kaimiņu
pašvaldībām, Ķīpsalā pārstāvēja tieši Sēlijas reģionu. Lai gan
šogad apmeklētājus nesagaidīja liellaiva „Nameisis”, interesenti
bija laipni aicināti pulcēties zem simboliskiem Sēlijas ozola kup-
lajiem zariem, kur katrs „zars” bija konkrēts novads vai pilsēta.

Uz izstādi 7. februārī iepazīstināt interesentus ar Jēkabpils
novadu bija devusies novada tūrisma un projektu speciāliste
Gunta Dimitrijeva un sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars
Sēlis. Izstādes apmeklētājus, kas viesojās Sēlijas pudurī, ar da-
žādām zāļu tējām priecēja un iepazīstināja arī Jēkabpils novada
novadpētniecības ekspozīcijas organizētāja Edīte Balode. 

Jēkabpils novads tūrisma izstādē 
“Balttour 2015”

Rīgas Ostvalda vidusskola
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Tā, kā Sēlija ir zeme, kas kā atsevišķs Latvijas novads pla-
šāku atpazīstamību ieguvis visai nesen, cilvēkos tas radīja ma-
nāmu interesi, un tieši kopējais Sēlijas buklets bija tas, ko cilvēki
Sēlijas novadu pudurī izķēra visstraujāk. Apmeklētāji vēlējās uz-
zināt, kas Sēlijā ir tik īpašs, ar ko mēs atšķiramies? Piesaistīja
novadam raksturīgās etniskās tradīcijas, sēļu kultūra un kulinā-
rija. Liela interese tika izrādīta par Ritas Skrējānes Sēļu sētu
„Gulbji”. Popularitāte guva arī velomaršruti, dažādas brīvdabas
aktivitātes, parki. 

Esam daļa no vēl līdz galam neiepazītās Latvijas teritorijas;
bet cilvēkus mistiskais un nezināmais piesaista. Tieši mēs, paši
novada iedzīvotāji, esam tie, kas iezīmē to, kā mūsu novads tur-

pmāk izskatīsies Latvijas un pasaules kartē. Mūsu novadam ir
lielas tūrisma perspektīvas, jāspēj tik tās saredzēt un efektīvi iz-
mantot.

Sakām paldies ikvienam, kas piekopj mūsu senās kultūras
tradīcijas, labiekārto apkārtējo vidi, piedāvā dažādas neparastas
aktivitātes un tādējādi spēj atstāt labu iespaidu par mūsu nova-
du visā Baltijā! Savukārt, ikvienam interesentam, kas vēlas ie-
pazīt Jēkabpils novadu, aicinām apmeklēt novada mājaslapu
www.jekabpilsnovads.lv, sekot līdzi pasākumu jaunumiem so-
ciālajos tīklos un laikrakstos, un nebaidīties pa ceļam apciemot
arī citus Sēlijas novadus.

Kaspars Sēlis, autora foto

Amats V rds 
Uzv rds T lrunis e-pasts Atrašan s vieta Darb bas sf ra 

Finanšu un 
ekonomikas 
noda as 
vad t ja 

Biruta 
Vaivode 

65220734 
29399661 

biruta.vaivode
@jekabpilsnova
ds.lv 

Administr cija Noda as vad t ja pien kumi, 
gr matved bas procesa un 
uzskaites p rraudz ba un citi 
neskaidrie jaut jumi 

Finanšu un 
ekonomikas 
noda as 
vad t jas 
vietniece 

Ilvija 
Da i evi a 

65220734 
26547033 

ilvija.danilevica
@jekabpilsnova
ds.lv 

Administr cija R inu, pavadz mju apstr de, 
nor inu veikšana 

Finansists Ligita 
P tersone 

65220734 ligita.petersone
@jekabpilsnova
ds.lv 

Administr cija Budžeta pl nošana, r d t ju 
anal ze, l mumu projektu 
sagatavošana, 
pirmdokumentu sadale pa 
budžeta poz cij m 

Vec kais 
nodok u 
administrators 

Air te 
Liepi a 

65220820 airita.liepina@je
kabpilsnovads.lv 

Administr cija N N apr ins, nomas apr ins, 
maks jumu ievade no 
nor inu kontiem par NINO 

Algu 
gr matvedis 

Valda 
Lukjanova 

65220824 valda.lukjanova
@jekabpilsnova
ds.lv 

Administr cija Tabeles, darba algu apr ins 
darbiniekiem, l gumdarbi, 
zi as VID EDS 

Materi lu 
uzskaites 
gr matvedis 

Inga 
St rmane 

65220820 inga.sturmane
@jekabpilsnova
ds.lv 

Administr cija Pamatl dzek u un materi lu 
uzskaite, degvielas uzskaite, 
ce az me, p rtikas pavadz mes 

Gr matvedis Gunita 
L c te 

65233101 gunita.lacite@je
kabpilsnovads.lv 

Zasa Dz vok u komun l s 
saimniec bas maksas 
pakalpojumu uzskaite, 
maks jumu ievade par 
komun lajiem pakalpojumiem 

Galvenais 
kasieris 

Dzintra 
Skuji a 

65233101 dzintra.skujina
@jekabpilsnova
ds.lv 

Zasa Skaidras naudas oper cijas, 
r inu izrakst šana par 
pakalpojumiem, nomas r ini 

No 2015. gada 5. janvāra izmaiņas Finanšu un ekonomikas nodaļā
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Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā 
īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt
nekustamā īpašuma nodokli (NĪN)
2015. gadam. Par nekustamā īpašuma
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas
gadam pašvaldības paziņo nodokļa
maksātājam vai tā pilnvarotai personai
līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot
maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa

pilnvarotai personai pēc norādītās adre-
ses.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par
nekustamā īpašuma nodokli, nodok-
ļa maksātāji var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv. 

Lai nekrātu papīru kaudzes un ne-
piesārņotu vidi, aicinām juridiskās un
fiziskās personas – NĪN nodokļa mak-
sātājus – pieteikties maksāšanas pazi-
ņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteik-
šanās elektroniskai dokumentu saņem-
šanai - portālā www.epakalpojumi.lv. 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksā-
tājam – juridiskai personai – mēneša
laikā no NĪN maksāšanas pienākuma

rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN
administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai
sava elektroniskā pasta adrese. 

Informējam, ka nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem tiek nodro-
šināta iespēja pieteikties saņemt at-
gādinājumu par nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mo-
bilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams
portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinā-
juma vēstule uz norādīto e-pastu tiks iz-
sūtīta septiņas dienas pirms maksāša-
nas termiņa, bet SMS veidā – maksāša-
nas termiņa samaksas dienā.

ePakalpojumi.lv

Ganāmpulku īpašnieku ievērībai

Šogad Lauku atbalsta dienests piemēros sankcijas par
Lauksaimniecības datu centrā laikus nesniegtu informāciju.
Pēc šī brīža projekta- par cik dienām% ganāmpulkā būs no-
kavēta visu notikumu ziņošana, par tik % samazinās platību
maksājumu. Nedrīkst aizmirst, ka par visiem notikumiem jā-
ziņo nedēļas laikā - 7 dienu laikā. Ja aplecinājāt konkrētu
dzīvnieku vai baram pielaidāt klāt vaislinieku-bulli, teķi vai āzi,
tūlīt šī informācija jāsniedz LDC. Tas pats attiecas uz sēklo-
šanu. Ja mākslīgās apsēklošanas tehniķis ir apsēklojis govi,
bet sēklojumu LDC datu bāzē nav ievadījis 7 dienu laikā, arī
šajā gadījumā par notikumiem ganāmpulkā atbild ganāmpulka
īpašnieks, un par tehniķa neizdarību naudu no platību maksā-
jumiem ieturēs no ganāmpulka īpašnieka. LDC mājas lapā var
redzēt katras govs sēklojumus un to ievadīšanas laikus. Nā-
košā lielākā kļūda - ziņošana par dzīvnieka atnešanos. Agrāk
vajadzēja aizpildīt tikai apzīmēšanas aktu (teļiem un kazlēniem
20 dienu laikā pēc dzimšanas, bet jēriem 30 dienu laikā) un
viss. Tagad ir divi notikumi: atnešanās, kura jāziņo 7 dienu
laikā pēc atnešanās, un apzīmēšana (iepriekšējos termiņos).
Elektroniski tas ir vienkārši: nedēļas laikā pēc atnešanās ga-
nāmpulka īpašnieks ievada LDC programmā atnešanos un
pēc tam atlikušajās dienās ievada apzīmēšanu. To var darīt,
protams, vienlaicīgi uzreiz pirmajā nedēļā. Sarežģītāk ir tiem
ganāmpulku īpašniekiem, kuri apzīmēšanas aktus pilda papīra
formā. Tas nozīmē, ka uz Datu centru jādodas divreiz: pēc
govs atnešanās nedēļas laikā šis notikums ar vienkāršu iesnie-
gumu jāpaziņo LDC, pēc tam teļu atlikušajās dienās apzīmē
(ieliek krotāliju), nepārsniedzot 20 dienas pēc dzimšanas, tad
nedēļas laikā apzīmēšanas aktu nogādā LDC. Vieglāk būtu uz-
reiz pēc dzimšanas ielikt krotāliju, un jau pirmajā nedēļā apzī-
mēšanas aktu iesniegt LDC, jo nebūtu nokavēta ne atnešanās
paziņošana, ne apzīmēšana, tādā gadījumā – aizmirstiet par
20 dienām teļiem un kazlēniem vai 30 dienām jēriem. 

7 dienas attiecas uz visiem pārējiem notikumiem, atskaitēm
un pārskatiem, arī uz notikumu ziņojumu lapu iesniegšanu
(rozā lapiņas), piemēram, pašpatēriņam nokautu teļu. Uzma-
nīgi skaitiet dienas, lai tas vēlāk neatsauktos uz saņemtās nau-
das lielumu.

Tā kā Latvija jau no 2007. gada ietilpst Interbull organizā-
cijā, vaislas buļļu vērtējumi tiek iesniegti un apkopoti arī
starptautiski. Publicē tikai tos sēklošanai izmantotos buļļus,
kuriem ir vismaz 10 meitas 10 ganāmpulkos. Tāpēc ļoti sva-

rīgi, lai datiem būtu pēc iespējas lielāka ticamība. Ja teļš pēc
dzimšanas netiek nosvērts (un parasti neviens arī nesver),
tad apzīmēšanas aktā nevajag rakstīt kaut kādu aptuvenu
svaru, vēlams norādīt lielumu - mazs, vidējs vai liels. Nāko-
šais - atnešanās vieglums. Ļoti daudzi norāda, ka dzemdī-
bas notiek ar palīdzību. Vai, tiklīdz kā parādās teļa kājas, un
dzīvnieks tiek tūlīt izrauts ārā, tā būs palīdzība? Palīdzība ir
tad, ja tiešām govs netiek galā pati, teļš ir liels, kājas ir aiz-
liekušās, guļa ir nepareiza utt. Tad mēs palīdzam. Sarakstot
apzīmēšanas aktos nepatiesus datus, rezultātā Latvijā no
sēklošanai izmantotajiem buļļiem govīm dzimst mazi teļi ar
palīdzību dzemdībās.

Piena kvotas

Līdz 1. martam iespējama kvotu pārveidošana no tiešās tird-
zniecības uz piegādes kvotu.

Līdz 20. martam pieļaujami darījumi ar kvotām- noma, pir-
kšana, pārdošana.

Valsts rezervē regulāri tiek ieskaitīts 1% no visiem darīju-
miem ar piena kvotām. Februārī papildus valsts rezervē tiks
ieskaitīti 85% no tām piena kvotām, kuri savu kvotu pagāju-
šajā gadā un šogad vispār vēl nav izmantojuši. Tad šī nelielā
valsts rezerve tiks sadalīta īpašniekiem, kuri prasīja papildus
kvotas. Piešķirtie daudzumi februāra beigās būs apskatāmi
LDC mājas lapā.

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem
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Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

1. Jaunumi:
1.1. ES revīzijas palāta pārbaudot LAD kontroles sistēmu, seci-
nāja, ka tā ir neefektīva, tāpēc turpmāk LAD būs spiests striktāk
kontrolēt un piemērot sankcijas lauksaimniekiem. 
Sevišķa uzmanība tiks vērsta uz to, lai notiktu dzīvnieku reģis-
trācija, informācijas sniegšana par dzīvnieku kustību Lauksaim-
niecības datu centrā - noteiktajos laika termiņos, pretējā gadī-
jumā tiks piemērotas soda sankcijas – atbalsta maksājuma sa-
mazinājums.  

• Projektā radušos izdevumu atlīdzināšanu no LAD var prasīt
tikai tad, kad darbs ir izdarīts. T.i., ja samaksa par darbu ir izda-
rīta, bet pieņemšanas/nodošanas akta par darba izdarīšanu
nav, tad nav pamata vērsties LAD pēc paredzētā publiskā finan-
sējuma daļas par konkrēto darbu. 
1.2. LAD iekļauj lauku kartēs ainavu elementus (vajadzīgs zaļi-
nāšanas prasībām). Februārī LAD prasīs, lai lauksaimnieki pre-
cizē informāciju par to, vai ainavu elementi ir sazīmēti korekti.  
Precizējumi būs jāizdara līdz 1. aprīlim. 
1.3. Martā, aprīlī, maijā LAD ar ES revīzijas palātu brauks audi-
tos uz lauku saimniecībām, lai kontrolētu, kā ir izmantotas Eiro-
pas naudas. Revīzijas kontrolieri ies arī atsevišķās pārbaudēs
bez LAD pārstāvjiem.
1.4. LAD drīzumā izdos rokasgrāmatu par atbalsta maksāju-
miem šajā plānošanas periodā (gan elektroniski, gan papīra
formā). 
2. Piebildes, kas attiecas uz atbalsta maksājumiem:
2.1. Zaļināšanas maksājums – ja netiks īstenotas zaļināšanas
prasības, šogad netiks saņemts zaļināšanas maksājums, nāko-
šos gados sankcijas pārsniegs zaļināšanas maksājuma apmēru.
2.2. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
2.2.1. Jauno lauksaimnieku atbalsta apmērs ir 40 000 eiro. To
saņemt var persona, kura:

• nav vecāka par 40 gadiem; 
• iegūta vai 36 mēnešu laikā iegūs augstāko vai vidējo profe-

sionālo lauksaimniecības izglītību, kurā 320 stundu apmērā ap-
gūti lauksaimniecības priekšmeti (par augkopību, lopkopību);

• lauksaimniecība ir personas pamatnodarbošanās;
• persona pirmo reizi mūžā kļūs par saimniecības īpašnieku

– vai nu pats dibina, vai pārņem jau esošu saimniecību. Pār-
ņemt var saimniecību, kurai apgrozījums ir 15 000 – 70 000 eiro.
Jaunajiem lauksaimniekiem jāspēj pierādīt, ka viņi savai jaun-
dibinātajai saimniecībai spēs nodrošināt apgrozījumu virs
15 000 eiro.
!!! Ja saņemts platību maksājums, tad uz šo – jauno lauksaim-
nieku atbalsta maksājumu – pretendēt vairs nevar. 
2.2.2. Papildus atbalsta intensitāti modernizācijas projektu kārtā
var saņemt persona, kura:

• nav vecāka par 40 gadiem; 
• lauksaimniecības uzņēmums dibināts/ pārņemts ne ātrāk

kā pirms 5 gadiem;
• ir pabeigtas 160 stundu ilgas mācības lauksaimniecībā. 
2.2.3. Papildus atbalstu palielinātu tiešmaksājumu veidā 44
eiro apmērā (58,00 eiro + 44,00 eiro) var saņemt persona,
kura:

• pirmo reizi dibina saimniecību kā tās vadītājs, vai saimnie-
cība ir ne vecāka kā piecus gadus, kad ir iesniegts pirmais VPM
pieteikums;

• nav vecāka par 40 gadiem;
• Par izglītību prasības nav;
• Maksājumu piešķir par pirmajiem 90 ha. 
Maksājumu ir tiesības saņemt 5 gadu periodā, respektīvi, ja

persona reģistrējusies un kopš 2012. gada saņem VPM, tad tā
papildus 44,00 eiro par katru hektāru varēs saņemt vēl 2015.
un 2016. gadā. 

Sods par katriem 100kg virskvotas piena: 27,83 eiro. 
Aprēķinot dzīvnieku vienības Mazāk labvēlīgo apvidu mak-

sājumam (0.3 vienības uz 1ha zālāju), šogad tiks ņemti vērā tikai
zirgi, liellopi, aitas, kazas un citi atgremotāji. Neņems vērā vairs
ne cūkas, ne putnus, ne trušus, ne bites.

LAD publiskajā lauku reģistrā ir publicēti ainavu elementi
- aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, 

ja nepieciešams!

No šī gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests ir publicējis
LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, krūmu
grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD
iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepie-
ciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai
precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums. Gala termiņš bloku precizēša-
nas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada ir 1. aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu
elementiem ir grūti izpildīt prasību par Ekoloģiski nozīmīgo pla-
tību izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimnie-
kam ir jāizvērtē tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ie-
vērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu at-
balstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis
īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veik-
tu aprēķinus par savu saimniecību. Palīdzību aprēķinos sniedz
arī novadu lauku konsultanti.

LAD atgādina, ka, lai 2015. gadā saņemtu platību maksāju-
mus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro
saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas pra-
sības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski,
tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas klientiem.

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
(viens no tiešo maksājumu atbalsta veidiem)

Ja lauksaimnieks negrib pildīt zaļināšanas un savstarpējās
atbilstības prasības, viņš var pieteikties fiksētam atbalsta
maksājumam - 500 eiro gadā. To varēs izdarīt tikai 2015.
gadā no aprīļa vidus līdz 15. maijam, iesniedzot pieteikumu
Lauku atbalsta dienestā (tajā pašā laikā notiks arī pieteikumu
iesniegšana platību maksājumu saņemšanai). Jāsaglabā vis-
maz tāds ha skaits, kas atbilst lauksaimnieka īpašumā esošo
vai nomāto atbalsttiesīgo ha skaitam, kas deklarēti
2015.gadā. Minimālā platība – 1 ha. Piecsimt eiro atbalstu
plānots izmaksāt vienā maksājumā, sākot no 2015. gada de-
cembra.. 

Nekādas Mazā lauksaimnieka shēmā paredzētās priekš-
rocības nepiešķir tiem lauksaimniekiem, par kuriem ir no-
skaidrots, ka pēc 18.10.2011. viņi mākslīgi radījuši apstāk-
ļus, lai gūtu priekšrocības no mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas, tiks rūpīgi pētīts, vai nenotiek mākslīga saimniecību
sadalīšana, piemēram, sievai un vīram ir viena 3 ha saim-
niecība, ko sadala uz pusēm, lai katrs varētu saņemt 500
eiro. Piesakoties mazo lauksaimnieku atbal stam, nebūs tie-
sību saņemt citus tiešos maksājumus, proti, vienoto platību
maksājumu, saistīto atbalstu un maksājumu gados jaunajiem
lauksaimniekiem. Taču saglabājas tiesības pretendēt un sa-
ņemt:

• pārejas posma valsts atbalstu (PPVA);
• maksājumus par saimniekošanu apgabalos, kuros ir dabas

vai citi specifiski ierobežojumi (MLA);
• atbalstu par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos

(BDUZ);
• atbalstu par vidi saudzējošu metožu lietošanu dārzkopībā

(VSMD, iepriekš bija IDIV);
• atbalstu par rugāju lauku ziemas periodā (RLZP);
• ja ir bioloģiskā lauksaimniecība;
• „Natura 2000“ mežiem.
Kuros gadījumos un kam izdevīgāk izvēlēties 500 eiro atbal-

stu un atteikties no platību maksājuma, katram lauksaimniekam
jārēķina pašam, ņemot vērā savas platības, kā arī plānotās ak-
tivitātes turpmākajos gados. Fiksētais 500 eiro atbalsts būtu iz-
devīgs lielākoties saimniecībām ar 4-5 ha platību.
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Atbalsts mazajām saimniecībām 
(agrāk daļēji naturālajām saimniecībām)

Saimniecības (fiziskas vai juridiskas personas) ar 2-15 tūkstošu
eiro apgrozījumu, kuru īpašumā vai valdījuma ir 1-50 ha lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes, varēs pieteikties mazo saimniecību
atbalstam. Šim nolūkam kopumā plānots atvēlēt 35 miljonus eiro.
Maksimālais atbalsta apjoms - 15 tūkstoši eiro (piecu gadu perio-
dā, ne mazāk kā divos maksājumos). Zemkopības ministrijā infor-
mē, ka šo programmu plānots atvērt 2015. gada otrajā ceturksnī
(aprīlī, maijā vai jūnijā). Pagaidām vēl nav izstrādāti attiecīgie no-
teikumi, taču ir plānots, ka atbalsta programma būs paredzēta ra-
žošanas pamatlīdzekļu un būvmateriālu iegādei un būvniecībai,
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, vaislas lauksaimniecības dzīvnie-
ku iegādei, kā arī apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.

Svarīgi, ka būs iespēja saņemt atbalstu arī par lietotu tehniku.
Izņēmums - tehnika, kuras iegāde jau iepriekš atbalstīta no Ei-
ropas Savienības fondiem. Tas nozīmē, ka nevarēs no kaimiņa
pirkt traktoru, kas iepriekš iegādāts, izmantojot fondu naudu. Ei-
ropa divas reizes par to pašu traktoru nemaksās. Citu ierobe-
žojumu lietotas tehnikas iegādei mazām saimniecībām nav.

Lai varētu pretendēt uz šo atbalsta veidu, jābūt izstrādātam
saimniecības attīstības plānam visam saistību periodam (tas ie-
spējams, piesaistot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības cen-
tra konsultantus). Turklāt jābūt minimālām lauksaimniecības zi-
nāšanām, kas apgūtas 160 stundu apjomā.

Šajā atbalsta programmā nav nosacījuma par saražoto peļņu
no hektāra, taču ir jākāpina ražošanas rādītāji piecu gadu laikā
- apgrozījumam jāpārsniedz 15 tūkstoši eiro vai tas jākāpina vis-
maz par 30%, vai arī par 30% jāpalielina ganāmpulks vai lauk-
saimniecībā izmantotā zemes platība. Galvenais - šai saimnie-
cībai jāstrādā tirgum.

Bioloģiskā saimniekošana

Ar šo gadu bioloģiskās saimniecības dalīsies 2 grupās -
BLA1-iesācēji - saimniecības, kas uzsāk bioloģisko saimnieko-
šanu un ir pārejas periodā, kā arī BLA2-sertificētās saimniecī-
bas. Būtiskākās izmaiņas:

1) jāsertificē visa saimniecība;
2) pēc pārejas perioda beigām saimniecība var izlemt vai tur-

pināt 5 gadu saistības;
2) nav vairāk sasaiste ar ieņēmumiem,
2)izglītības dokuments par attiecīgu kursu apmeklēšanu( mā-

cības notiks martā Jēkabpilī).
Atbilstības nosacījumi: atbalsta pretendents var saņemt at-

balstu, ja:
1) veic lauksaimniecisko darbību uz atbalsttiesīgās lauksaim-

niecības zemes vismaz 1ha platībā, kuru veido lauki vismaz 0,3
ha platībā;

2) saimniecība ir ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kon-
troles sistēmā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 834/2007 „Par biolo-
ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu“ prasībām. 

Saistību periods:
BLA1 - 2 gadi, bet, ja saimniecībā ir ilggadīgo stādījumu platī-

bas, tad saistību periods ir 3 gadi. Pēc minēto saistību beigām, at-
balsta saņēmējs var pieteikties uz atbalstu „Bioloģiskās lauksaim-
niecības attīstība“, uzņemoties jaunu saistību periodu - 3 gadi.

BLA2 - 5 gadi, bet tiem, kuriem noslēdzies saistību periods
aktivitātē „Pāreja uz bioloģisko lauksaimniecību, jaunais saistību
periods ir 3 gadi. 

Saistības:
1) jāpapildina iemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produk-

cijas ražošanā pirmajos divos saistību gados, apmeklējot apmā-
cību kursu par bioloģisko lauksaimniecību 1.pasākuma „Zināšanu
pārnese un informācijas pasākumi“ ietvaros (tikai BLA1);

2) ilggadīgo zālāju platības:
· jānopļauj un jānovāc ne vēlāk kā līdz 15.septembrim vai
· jānogana ar bioloģiski sertificētiem zālēdāju (atgremotāju,

t.sk. zirgu) dzimtas dzīvniekiem, nodrošinot, ka to minimālais blī-
vums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo
zālāju vai aramzemē sēto zālāju hektāru vidēji ganību sezonā;

3).Visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk.dzīv-

nieki) ir ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā. 
Provizoriskās likmes 2015. gadā (eiro par 1 ha): ilggadīgie

zālāji, aramzemē sētie zālāji, papuve - 97,laukaugi (t.sk. tehnis-
kās kultūras), pārējās kultūras uz aramzemes, zālāji sēklu iegu-
vei, nektāraugi- 117,dārzeņi (t.sk. garšaugi)- 399, kartupeļi un
cietes kartupeļi- 397, augļu koki un ogulāji- 485.

Ja māc šaubas, uzsākt saimniekot bioloģiski vai nē, labāk
apmeklēt bezmaksas mācības Jēkabpilī un tad izlemt.

Augu aizsardzības līdzekļi

2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu
lietotāju apliecības nav vajadzīgas tiem lauksaimniekiem, kuri ie-
gādājas 3.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus  veika-
los mazos iepakojumos, un viņiem par tiem apliecību neprasa.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņēmis lēmumu  dažiem
augu aizsardzības līdzekļiem mainīt  reģistrācijas un izplatīša-
nas nosacījumus. Pēc 23. jūlija 2. reģistrācijas klase tiks pie-
šķirta Acrobat Plus, Fastac 50, Kestac 50, bet pēc 9. jūnija -
Effector. Pēc minētajiem datumiem visi šie augu aizsardzības
līdzekļi būs nopērkami tikai ar lietotāju apliecībām.

Semināri

24. februārī Zasas kultūras namā un 25. februārī Rubenes
pagasta pārvaldē plkst. 10.00 notiks seminārs par Valsts ieņē-
mumu dienesta aktualitātēm šogad.

24. februārī Jēkabpilī notiks pamatapmācība augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai. Šo ap-
liecību pamatā vajag lielajās saimniecībās, kur parasti saimnie-
kam ir  lietotāja apliecība, viņš atbild par visiem pielietotajiem
augu aizsardzības līdzekļiem, bet jaukšanu un miglošanu veic
kāds operators-traktorists. 

26. februārī Biržos notiks zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas
klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecī-
bu pārreģistrēšanai, kam beidzies 5 gadu derīguma termiņš.

Bezmaksas mācības tiem, kam ir interese saņemt valsts
augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību pirmo reizi, jāmā-
cās būs nopietni- 4 dienas. Arodapmācības notiks martā Mado-
nā, jāpiesakās pie Anitas Brosovas t. 22006859.

Bezmaksas mācības martā Jēkabpils konsultāciju birojā no-
tiks par bioloģisko saimniekošanu, būs iespēja iegūt bioloģis-
kajiem nepieciešamo izglītības apliecību.

Martā visos novada pagastos notiks semināri par šī gada ak-
tualitātēm lauksaimniecībā.

Novada lauku attīstības konsultantes pieņemšanas
laiki pagastos

Tā kā tuvojas pavasaris, gan iedzīvotāju gada ienākumu dek-
larāciju iesniegšana (sākot ar 1.martu), gan platību maksājumu
iesniegumi un zaļināšanas prasību ievērošana, pagastos pagai-
dām būšu:

Zasā -katru pirmdienu,
Vandānos- katru mēneša pirmo piektdienu 9-12,
Dunavas b-kā katru mēneša pirmo trešdienu 9-12,
Rubeņos- katru mēneša otro otrdienu 9-12,
Slates b-kā katru mēneša otro otrdienu 12-13.
Platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas periodā (aprīlī,

maijā) laiki būs mainīti un biežāki, būšu visos pagastos.
Konsultācijas:
1. Lauksaimniecības datu centra jautājumi (dzīvnieku apzī-

mēšana, ganāmpulka reģistrs, ziņas par dzīvniekiem uc. Ie-
priekš laicīgi piezvanot, iespējama krotāliju atvešana no LDC,
dokumentu nogādāšana LDC. Apmācības darbam ar elektro-
niskās ievades sistēmu.

2. Dzīvnieku pārraudzība un vērtēšana.
3. Valsts ieņēmumu dienesta jautājumi, saimnieciskās dar-

bības ceturkšņa atskaites(izlietotās kvītis un soc. nodokļa no-
maksa) un gada ienākumu deklarācija, to aizpildīšana elektro-
niski.

4. Platību maksājumi, to pieņemšana papīra formā, zaļinā-
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Lielā Talka aicina daudz-
dzīvokļu namu iedzīvotājus,
kas vēlas kopīgiem spēkiem
uzlabot vidi savos pagalmos,
piedalīties sadarbībā ar Pagal-
mu sakopšanas kustības at-
balstītāju – AAS “Gjensidige
Baltic” – izsludinātajā Pagal-
mu konkursā reģioniem. Pie
konkursa uzvarētājiem dosies
profesionāli ainavu arhitekti un

studenti no Latvijas augstsko-
lām, lai sagatavotu labiekārto-
šanas projektu, kuru Lielās tal-
kas dienā – 25.aprīlī – realizēs
kopā ar pagalma māju iedzī-
votājiem. 

Šogad ar Lielās Talkas Pa-
galmu sakopšanas kustības at-
balstītāja AAS “Gjensidige Bal-
tic” atbalstu tiks sakopti un la-
biekārtoti četri pagalmi – trīs
Latvijas reģionos un viens
Rīgā. Plašāka informāciju par
pieteikšanos Pagalmu konkur-
sam un pieteikuma anketa at-
rodama mājas lapā www.tal-
kas.lv Aizpildīt anketu un pie-
teikties konkursā būs iespē-
jams līdz 22. februārim.

Izvēlētajos pagalmos, Latvi-
jas reģionos ainavu arhitekti
kopā ar studentiem palīdzēs
iedzīvotājiem atrast piemēro-

tākās idejas pagalma uzlabo-
šanai, sagatavos labiekārtoša-
nas projektu un kopā ar
daudzdzīvokļu namu iedzīvo-
tājiem realizēs 2015. gada
Lielajā Talkā 25. aprīlī. 

Lielā Talka ir vides sakop-
šanas kustība ar mērķi līdz
2018. gadam, Latvijas 100.
dzimšanas dienai, padarīt
mūsu valsti par tīrāko un sa-
koptāko vietu pasaules kartē –
dot iespēju dabai atveseļoties,
attīrot to no atkritumiem, kā arī
mudināt iedzīvotājus pašiem
labiekārtot un rūpēties par vidi
sev apkārt. Pagalmu labiekār-
tošanas projekts ir viens no
Lielās Talkas akcentiem, kas
aicina iedzīvotājus apzināt
savu daudzdzīvokļu māju pa-
galmu problēmas, vienoties
par vēlamajiem uzlabojumiem

ar kaimiņiem un brīvprātīgi ie-
saistīties pagalma vides sa-
kopšanā, kopīgā darbā apvie-
nojot lielus un mazus, lai tur-
pmāk pagalms būtu droša un
patīkama atpūtas un rotaļu
vieta visām paaudzēm. 

Lielās Talkas Pagalmu sa-
kopšanas projektu organizē
biedrība „Pēdas LV” ar AAS
“Gjensidige Baltic”, Latvijas Ai-
navu arhitektūras biedrības un
Jauno Arhitektu kustības atbal-
stu. Plašāka informācija par kon-
kursu: Anete Lesīte, Lielās Tal-
kas Pagalmu sakopšanas pro-
jekta vadītāja, mob.29123464,
anete.lesite@gmail.com.

Madara Laicāne, 
Lielās Talkas

mediju koordinatore
www.talkas.lv 

Reģionu iedzīvotāji aicināti piedalīties
“Lielās talkas” Pagalmu konkursā

šanas prasības (to izpildes aprēķināšana), bezakcīzes dīzeļdeg-
vielas pieteikumu pieņemšana.

5. Informācija par projektiem, mājražošanu.
6. Palīdzība citu jautājumu risināšanā.
Ik nedēļu aktuālākā un svarīgākā informācija lauksaimnie-

kiem tiek nosūtīta uz e pastiem, jo visu ievietot novada avīzē
nav iespējams. Lūgums pieteikties tiem, kas informāciju vēl ne-
saņem.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 26312414

Kad 2013. gada rudenī
Ābeļu pagasta tautas namā
savu darbību sāka vidējās
paaudzes deju kolektīvs, tam
tika izvēlēts „Kaupres” vārds,
kas saistās ar seno pilskalnu
Daugavas salā, iepretī Ābeļu
pamatskolai. Debess zilums,
Daugavas ūdeņu lāsmainās
krāsu pārejas gadalaikos un
ūdens spogulī atainotās
krastu ainavas – tik dažādas
krāsās un raksturā ir arī
dejas, ko izdejo „Kaupres„
dejotāji. Pirmajā darbības se-
zonā jau notikušas vairākas
uzstāšanās, sekmīgi noritēju-
si piedalīšanās Jēkabpils
deju apriņķa 2014.gada
skatē (iegūta 2.pakāpe). Ar
lielu gribasspēku, iespējams,
ļoti daudz – pat, ja deju ko-
lektīvam nav tautastērpu!
Pirmajā gadā meiteņu tērpus

kolektīvs aizņēmās no Krust-
pils novada Mežāres pagasta
Kultūras nama, bet puišiem
vestes aizdeva Jēkabpils no-
vada Rubenes pagasta deju
kolektīvs.

2014. gadā Jēkabpils nova-
da pašvaldība Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013. līdz-
finansēta projekta „Bringing
old traditions to modern life“
Nr. LLIV-275 ietvaros nodroši-
nāja tautas tērpu elementu ie-
gādi deju kolektīva dejotājiem,
kā rezultātā puiši ir tikuši pie
atbilstošiem tērpiem. Ir uzšū-
tas 10 puišu bikses, 10 vestes
un 10 tautiski krekli. Tērpu
krāsas saskaņotas ar „Kaup-

res” raksturiem, novada et-
nogrāfiskajiem tautas tēr-
piem. Par šo tērpu iegādi
„Kaupres” dejotāji pateicas
projekta koordinatorei Guntai
Dimitrijevai. Kolektīva dalīb-

nieki ir pateicīgi arī Ābeļu pa-
gasta pārvaldes vadītājam
Raimondam Jaudzemam un
tautas nama vadītājai Svetla-
nai Koriņevai par nesavtīgo
atbalstu meiteņu tērpu un
apavu iegādē. 2015.gads
deju kolektīvam atnācis ar
apņemšanos strādāt, apgūs-
tos jaunas dejas, lai sekmīgi
piedalītos deju skatē un pār-
stāvētu Ābeļu pagastu dažā-
dos kultūras pasākumos.

Inita Gādmane, 
deju kolektīva “Kaupre”

vadītāja
Autores foto

Ābeļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva
“Kaupre” dejotājiem jauni tērpi
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Biedrības “Dzīves pras-
me” dalībnieces turpinot
savu aktīvo darbību aizvien
domā, kā kuplināt savu do-
mubiedru pulku, meklē ie-
spējas piesaist finansēju-
mu, lai varētu paplašināt
darbības sfēru.Uzklausot
Dunavas pagasta iedzīvo-
tāju vēlmes tika izstrādāts
projekts: “Mūsu veselība –
mūsu dzīvotprieks”, kurš
tika iesniegts  Kopienu Ini-
ciatīvu Fondā programmai
“Plaukstošu kopienu at-
tīstībai”.

Esam gandarītas, ka
mūsu pūliņi nebija veltīgi
un šis iesniegtais projekts
guva atbalstu, līdz ar to
mums ir izdevies piesaistīt
2560.00 EUR lielu finansē-
jumu, no šīs summs 10 %
līdzfinansējums ir no Jē-
kabpils novada pašvaldī-
bas. 

Realizējot projektu, būs
iespējams atjaunot grīdas
segumu, lai pielāgotu telpu
ārstnieciskās vingrošanas
nodarbībām. Būs izlīdzi-
nāts grīdas klājs, nomainīts
grīdas segums,daļā telpas
tiks ieklāts mīkstais grīdas
segums, lai var darboties

mazie bērni. Šie plāno-
tie darbi jau veiksmīgi ir
iesākti pagājušā gada
nogalē.

Tiks iegādāts ārs-
tnieciskās vingrošanas
inventārs: vingrošanas
bumbas pieaugušajiem
un bērniem, vingroša-
nas paklāji, vingroša-
nas riņķi, nūjas nūjoša-
nai, treniņa sols,velot-
renažieris, kardiotrena-
žieris, plaukstu trena-
žieri (gumijas), senso-
radatu bumbiņas, vin-
grošanas gumijas,
asinspiediena mērītājs,
pilnvērtīgai nodarbību
organizēšanai. Aicinā-

sim Dunavas pagasta ie-
dzīvotājus aktīvam dzīve-
sveidam, daudzpusīgai,
lietderīgai brīvā laika pava-
dīšanai rūpējoties par savu
veselību.

Nodarbības tiks organi-
zētas vienu reizi nedēļā. No-
darbību dalībnieki dalīsies
grupās, ņemot vērā vingro-
jumu specifikās vajadzības
katrai grupai. Nodarbību va-
dīšanai tiks pieaicināta fizio-
terapijas speciāliste. 

Dunavas pagasta iedzī-
votājiem būs pieejams sev
izdevīgā laikā un dienā
ārst nieciskās vingrošanas
inventārs savas veselības
uzturēšanai. Tāpēc lūdzu
esiet aktīvi un sekojiet in-
formācijai par nodarbībām,
kuras tiek plānotas februā-
ra otrajā pusē un martā.
Tāpēc visus pagasta iedzī-
votājus, kuriem ir vēlme iz-
rauties no ikdienas rutīnas,
aktīvi un interesanti pavadīt
laiku, laipni aicinām pievie-
noties.

Biedrības “Dzīves 
prasme” dalībnieces un

valdes priekšsēdētāja
Anita Ozoliņa

Dunavas pagasta 
biedrībai 

“Dzīves prasme” 
jauns projekts: 

“Mūsu veselība – 
mūsu dzīvotprieks”

Dunavieši iepazīstas
ar U.Vārslavāna zvanu

kolekciju

Dunavā ir čakli rok-
darbnieki, kas ada,
tamborē, auž, pin,
izšuj, darina rotaslie-
tas,  darbojas ar koku
un savus darinājumus
parāda izstādēs, bet
šoreiz Dunavas pa-
matskolā atklāta skolas
direktora Uģa Vārsla-
vāna zvanu kolekcijas
izstāde. Vispirms ar to
iepazinās Rubeņos,
tagad arī dunavie-
šiem iespēja apskatīt
vairāk kā 200 dažā-
dus zvanus un zva-
niņus. Interese par
tiem aizsākusies 1999.
gadā, kad Prāgā nopirkts pirmais zva-
niņš kā suvenīrs atmiņai  no ekskursi-
jas. Tā  nu ik gadu kolekcija papildinās,
jo Uģis pats ir liels ceļotājs, kā arī,
zinot viņa aizraušanos, zvaniņus dā-
vina draugi, kolēģi, bijušie audzēkņi.

Izstādē apskatāmi gan zvaniņi –
suvenīri, gan zvani ar praktisku pie-
lietojumu- makšķernieku, durvju
zvani, zirgu pajūgu, „pusdienās sa-
ucamie”, goda vietā arī skolas
zvans. Pamatā tie iegādāti Latvijā
un citās Eiropas valstīs, bet vistālākais atceļojis
no Mičiganas. Zvaniņi no visdažādākā materiāla: stikla, kristāla,
māla, koka, metāla, diegiem. Tāpat kā katram savs stāsts, katram arī
sava skaņa – no dobjas līdz kristāldzidrai.

Kolekcijā arī fotogrāfijas, kurās redzami zvani. Īpašā mapē savākti
materiāli par zvanu vēsturi, lielākajiem zvaniem pasaulē, zvanu mu-
zeju, zvaniem valstu, pilsētu, pagastu ģerboņos.

Uģis atzīst, ka viņa kolekcija esot salīdzinoši maza. Lielākā – Valda
Jākobsona kolekcija – apskatām Blankenfeldes muižā. Prieks, ka,
parādot savu kolekciju citiem, ikreiz to izdodas papildināt, jo kādam
atrodas zvaniņš, ko uzdāvināt.

Tā kā izstādes atklāšanā bija daudz skolēnu, kolekcionārs aicināja,
lai ikvienam izdodas atrast savu sirdslietu, ar ko nodarboties brīvajā laikā.

Astra Liopa
Autores foto



8 2015. gada februāris

ĀBEĻOS

Visu laiku no pagājušā gadsimta otrās
puses Ābeļos novadpētnieki atzīmējuši
novadnieka rakstnieka Jāņa Akuratera
piemiņu. Kopš šī gadsimta pirmajiem ga-
diem plaši izstaigātas un aprakstītas raks-
tnieka ģimenes un literārās takas.

Šogad pasākumu kuplināja vienkāršs
Sēlijas zēns Alberts Kraņevskis - gārse-
nietis, teicamnieks, atmodas darba orga-
nizators, diplomāts Lietuvā, Polijā un
Krievzemē, ceļotājs, kurš kājām izstaigā-
jis Latvijas āres un arī takas daudzās
citās valstīs. Dzeja viņā nonāk negaidīti,
neapzināti, notikumu, pārdzīvojumu, re-
dzētā, pārdomātā un izjustā iespaidā.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki un
viesis iepazīstas ar novadpētnieku apko-
potajiem materiāliem. Rakstniece Lūcija
Ķuzāne ritina atmiņu kamolu par Jāni
Akurateru, atklājot vienu otru intīmo dzī-
ves momentu viņa dzīvē. Arī pie tējas
tases sprēgā atmiņu dzirkstis. 

Otrā daļa. Ausma Bērziņa salīdzina
Jāņa Akuratera dzeju ar Alberta Kraņev-
ska dzejas vārsmām, kurās sasaucas
dzimtenes mīlestība, dabas skaistums,
cīņa par patiesību un taisnīgumu, par la-
bestību un izpalīdzību.

Ieradušies Ābeļu skolnieki, Skolotāja
Valda Bērziņa audzēkņiem sagatavojusi
Alberta Kraņevska dzejas vārsmas. Tās
tiek komentētas. Dzejnieka interesantos
tekstus ir komponējis un apkopojis diskā
Jānis Ukris. Tās ir skanējušas „Lauku mu-
zikantu” izpildījumā. Tagad tās skan Ive-
tas Bērziņas meiteņu dzidrajās balstiņās.

Savu dzeju lasa arī Alberts. Tiek sa-
ņemtas izsmeļošas atbildes arī par ceļoju-

mu iespaidiem un piedzīvojumiem. Neiz-
paliek arī jautājumi par diplomātisko darbu.

Visu organizatoru rokās ar pateicības
smaidu no kluba vadītājas Svetlanas Ko-
riņevas un bibliotekāres Inetas Survillo
slīgst ziedi un Ābeļu pagasta suvenīri.
Skolēni saņem Akurateram veltīto blociņu
un Ābeļu pildspalvu.

BIRŽOS

Kas dzīvoja Dignājas pilskalna apkārt -
nē? Sēļi, latgaļi, vai leiši...? Tas mūsu pa-
audzei pilnīgi neizprotami, bet vēl mazliet
vairāk par gadsimtu iepriekš pirms pirmā
pasaules kara Dignājas virsmežniecības
teritorijai piederēja meži līdz pat Biržiem,
jo mežsargs Akuraters par mežsargu tiek
pārcelts uz Beitāniem. Kurš pagasts tad
tagad sevi sauks par Akuratera jaunības

zemi? Lai nebūtu strīdu, ābelieši jau sen
pieņēmuši, ka Akuraters ir Sēlijas dižgars,
un ir īstens Latvijas tautas dēls. 

Janvāra nogalē Ābeļu novadpētnieki
ar sagatavotajiem materiāliem par Jāni
Akurateru viesojās Biržu tautas namā.
Sadarbība mums pastāv jau vairākus
gadus. Vispirms ar Ābeļu pagasta himnu,
suvenīriem un ziediem sveicam kluba va-
dītāju Viju Pazuhu ar nesen saņemto
lauku sievietes Rožu ordeni. Mums ieprie-
cināja zinošā pieaugušo klausītāju grupa.
It sevišķi pārsteidza spriganās, interesi
pilnās acis internātpamatskolas audzēk-
ņiem. Paldies Biržu kultūras darbiniekiem
un skolotājiem par šo plašo, disciplinēto
skatītāju un klausītāju pulku!

Arnolds Jakubovskis
K.Sēļa foto

Gatavojamies Jāņa Akuratera 
140. gada dienai!

11. februārī Latvijā un arī citviet pasau-
lē tika atzīmēta Ēnu diena, kad jebkurš in-
teresents varēja viesoties pie sev intere-
sējošas nozares pārstāvjiem, un uzzināt
par to ko vairāk.

Jēkabpils novada administrācijā infor-
mācijas un sabiedrisko attiecību speciā-
listu ēnot bija pieteikušies 2 skolēni no
Zasas vidusskolas – Aldis Korņejevs
(11.kl.) un Mārtiņš Vēveris (10. kl.), bet
domes priekšsēdētāju ēnoja Daniels Pa-
vulovičs no Rubenes pamatskolas (8.kl.).

Skolēniem bija iespēja paviesoties no-
vada administrācijas ēkā un iepazīt gan
ēnu devēju, gan pašas administrācijas
darbību. Skolēni tika iepazīstināti ar da-
žādajiem darba pienākumiem, adminis-
trācijas struktūru, atbildīgajām personām,
novada mājaslapu, avīzi un sociālajiem
tīkliem. Bija arī iespēja uzdot dažādus
jautājumus domes priekšsēdētājam Edvī-
nam Meņķim. Ēnotāji uzzināja, ko darbi-

Ēnu dienā skolēni iepazīst novada pašvaldību
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nieki dara pusdienās un brīvajā laikā, kādas darba tradīcijas ie-
vēro, kādi ir svarīgākie veicamie darbi novadā, cik daudz varam
atļauties tērēt, un kas notiktu, ja pašvaldībai iestātos bankrots.
Skolēni tika arī taujāti par nepieciešamību ieviest ko jaunu ār-
pusskolas aktivitātēs, taču bija jau samērā apmierināti ar patrei-
zējo piedāvājumu un iespējām.

Lai gan šajā dienā nenotika kāds lielāks pasākums vai sēde,
kurā ēnotājiem piedalīties, bija iespēja doties nelielā ekskursijā
pa novada Daugavas „krastu”, jo šī teritorija konkrētajiem Zasas
un Rubenes skolēniem izrādījās maz zināma. Ekskursijas dalīb-
nieki (kuru rindas papildināja nu jau arī citi ēnotāji) no sabiedrisko
attiecību speciālista uzzināja, kur atrodas attiecīgo pagastu pār-
valdes, skolas, kultūras iestādes, ievērojamākie objekti un dižākie
koki. Ceļojums noslēdzās Rubeņos, pie jaunuzceltā hokeja lau-
kuma, ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar šāda laukuma esamību,
un varbūt kāds no viņiem nākotnē izvēlēsies šeit arī ko uzspēlēt.

Sākām lielu paldies jauniešiem par izrādīto interesi, vēlmi ie-
pazīt novadu un tā darbību tuvāk, ceram, ka uzzinājāt daudz kā
jauna, un gaidīsim ēnotājus arī nākamgad!

K.Sēlis, autora foto

Dignājas pamatskolas skolēni iepazīst cirku
19. janvārī Dignājas pamatskolas 1. – 5. klases skolēni

devās uz Zasas kultūras namu, lai noskatītos cirka izrādi „Oki-
doki”. Jau braucot uz Zasu noskaidrojās, ka vairāki bērni nekad
nav bijuši cirka izrādē.

„Kad aizbraucām uz Zasu, jutāmies laipni sagaidīti; šovs bija
labi redzams, klauni bija ļoti asprātīgi, patika, ka skatītāji varēja
iesaistīties; dažus burvju trikus nesapratu, kā viņi varēja tos iz-
darīt; patika, ka dažus trikus atklāja; es nevarēju saprast –
kāpēc tas suns rēja? Man gribējās, lai šovs vēl turpinās, lai būtu
vēl citi dzīvnieki.” (Daniels, 5. kl.)

Lielākajai daļai no skolēniem vislabāk patika suņi, kā viņi leca
pār kāju, caur riņķi, uz muguras un klēpī.

„Man patika baltās žurciņas, kā viņas gāja pa slotas kātu un
iegāja mazajā mājiņā, izskatījās tik mīļi dzīvnieciņi. Man radās
vēlēšanās aizbraukt uz īsto cirku, kur būtu lieli dzīvnieki.” (Ingrī-
da, 4. kl.)

Arī citi bērni nosauc, ka gribētos redzēt lauvas, tīģerus, zilo-
ņus, zirgus; izrāde varētu būt pat ārā!

„Man patika, kā klauni nesa bērnus uz skatuves, kā meiteni
saģērba klauna drēbēs, patika burvju triki ar cepuri un kā vienu
žurciņu, kas nebija īsta, meta zālē. Man arī ļoti gribējās tikt uz
skatuves.” (Amanda, 1. kl.) Varbūt citreiz?

Vislaimīgākais bija Lauris (1. kl.), kurš tika uz skatuves, un
viņam caur ausīm „izšāva” bumbiņu. Pēc tam Lauris lepni visiem
skaidroja, kādā veidā tādu triku var veikt.

Atgriežoties skolā, skolēni turpināja pārspriest redzēto. Vi-

zuālās mākslas stundā tapa zīmējumi, visi, kas piedalījās brau-
cienā, izteica savu viedokli par to, kas patika vislabāk un ko vēl
gribētu redzēt. Vīlies nebija neviens. Cirks – jautra noskaņa, joki,
smiekli, nedaudz maģijas...

Dignājas pamatskolas skolotāja Silvija Krēsliņa
K. Sēļa foto
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Aizvadītajā svētdienā, Dignājā, norisi-
nājās Latvijas Čempionāta 1. posms ski-
joringā un ziemas motokrosā. Pēc sest-
dienas lietainajām sacensībām Ropažos
uz svētdienas sacensībām tika raidīti ba-
žīgi skatieni. Visi gatavojās ūdeņainai tra-
sei, bet diena pārsteidza ar saviem lai-
kapstākļiem un, saulei spīdot, tikai aizva-
dītas sacensības. Tajās dalību ņēma arī
mūsu braucēji Kristers Millers, Kalvis
Krievāns un Ričards Zālīte. Neskatoties
uz kritieniem un neveiksmēm izdevās uz-
rādīt labus rezultātus. 

Krosā ar radzēm dalību ņēma mūsu
komandas sportisti Kristers Millers un
Kalvis Krievāns. Lai arī abi braucēji pie-
dzīvoja kritienus trasē, viņi spēja turpināt
sacensības un dienas beigās Kristeram
vieta uz pjedestāla trešā pakāpiena, bet
Kalvis turpat, ierindojoties 4. vietā.

Kristers par sacensībām: ”Trase bija
laba un bija viegli braucama. Pateicoties
laikapstākļiem, trase tikai vienā vietā bija
slapja, bet pārējā trases daļa bija ar ledu,
kas bija labāk braucējiem ar radzēm.  Pir-
majā braucienā starts neizdevās kā gri-
bēju un aizbraucu pa vidu starp konku-
rentiem. Vienā no līkumiem tika piedzī-
vots neveiksmīgs kritiens, kura laikā sa-
skrējos ar citu braucēju, tādejādi palikot
pēdējais. Pēc kritiena turpināju cīnīties un
savā  grupā finišēju 3. vietā. Otrajā brau-
cienā sakumā starts izdevās labi, bet
starta taisnē man priekšā nokrita   cits
braucējs un man nācās samazināt ātru-
mu, lai netraumētu braucēju. Brauciens
bija labs, apdzinu priekšā esošos konku-
rentus un finišā 6. vieta.”

Kalvis par sacensībām Dignājā: ”Ie-
priekšējā dienā nepārtraukti lija lietus un
pa lietu it nemaz negribējās braukt, atlika
vien cerēt, ka sacensību dienā nelīs un
mazliet uzsals. Notika brīnums, pamosto-
ties zeme bija balta un -1 grāds. Trasei
bija labi sagatavots pamats un trase bija
laba visas dienas garumā. 1. braucienā
starta moments bija labs, bet vēlāk mani
izstūma uz ārmalu un brauciens bija jātur-
pina praktiski no beigām. Brauciena laikā
piedzīvoju vienu kritienu, jo aizsvieda bril-
les un īsti neredzēju bedres. Neskatoties
uz neveiksmēm finišēju 5. vietā starp

savas klases braucējiem. Otrajā braucie-
nā mērķis bija paņemt labāku startu un
braukt savā tempā bez kritieniem. Starts
nesanāca, jo riepa ļoti pārspolēja un ne-
bija saķeres, kā arī nācās izvairīties no
Ulda Spulles kritiena. Braucienu turpināju
savā tempā bez kritieniem un finišā 5.
vieta. Ar sacensībām esmu apmierināts,
jo nobraucu savu iespēju robežās.”

No mūsu braucējiem Quad klasē vie-
nīgais startēja Ričards Zālīte, kurš vēl
sestdien bija ņēmis dalību Latvijas Nacio-
nālā čempionāta posmā Ropažos. Ri-
čards bija gatavs startiem un gribēja pa-
rādīt konkurentiem, ka savā kluba trasē
viņš nav ar pliku roku ņemams.

Ričards par sacensībām kluba
mājas trasē:” Svētdien notika sacensī-
bas kluba mājas trasē Dignājā, kurās
mūsu Direktors bija ieguldījis daudz
darba, par ko viņam milzīgs paldies. Uz
pirmo braucienu devos ar apņēmību pa-
cīnīties par uzvaru, bet pēc pirmā līkuma

sapratu, ka tas būs ļoti grūti, jo
atrados pirmspēdējā pozīcijā,
bet ar agresīvu pirmo apli izde-
vās pakāpties augstāk. Lieliski
aizvadot brauciena otru pusi, un

ar vēlmi būt kopvērtējuma Top 3, izkaroju
piekto pozīciju, kas pirmajam braucienam
bija labi, lai gan zinu, ka varēju labāk. Uz
otro braucienu devos ar cerību iebraukt
kopvērtējuma Top 3. Pēc pirmā līkuma
trešais, maza kļūdiņa un jācīnās atkal par
trešo pozīciju. To izdevās atgūt, ātri no-
ķēru otro vietu, meklēju vietas kur apdzīt,
un pirmspēdējā aplī kļūda un atkritu uz
ceturto pozīciju. Aizbraucot pēdējā aplī
likās, ka iespēja zaudēta, bet tad pietuvo-
jos trešajai vietai, kuru izdevās apdzīt pēc
lieliska manevra un finišā trešais, un ar
lielu veiksmi arī kopvērtējuma Top 3! Šī
nedēļas nogale deva pārliecību, ka es
varu cīnīties ar visiem ātrākajiem kvadru
klases pārstāvjiem.

Paldies vēlos teikt visiem, kas atbalstī-
ja trases malā, komandai „x99/Slīterāni”,
ģimenei, par lielo palīdzību Jānim Lapsi-
ņam un, protams, arī organizatoriem!”

Motoklubs „x99/Slīterāni”
Foto: K.Sēlis

LČ 1. posms skijoringā 
un ziemas motokrosā Dignājā

2015. gada 21. februārī plkst. 11:00
Dignājas pamatskolas sporta stadionā
notiks Ziemas sporta spēles, Jēkabpils
novada pasākuma "Braucam ciemos" ie-
tvaros. Aicinām piedalīties komandas 4
dalībnieku sastāvā. Paredzētās disciplīnas:
komandas priekšnesums, biatlona stafete,
kērlings, sniega kaudze, metieni vārtos,
šķēršļu trase. Ciemos pie Dignājas pa-
šdarbniekiem sportot ieradīsies Ābeļu pa-

gasta kolektīvi u.c. Sildīsimies pie uguns-
kura ar gardu zupu.

Ar Ziemas sporta dienas nolikumu var
iepazīties novada mājaslapā. Sīkāka in-
formācija pa telefoniem 26439901 - Dig-
nājas kultūras pasākumu organizatore
Ieva un 27878984 - Jēkabpils novada
sporta pasākumu organizators Aivis.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Piedalies ziemas sporta spēlēs Dignājā!
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23. janvārī Zasas vidusskolas sporta
zālē notika svētki – skolas kolektīvs prie-
cīgā un sportiskā gaisotnē nosvinēja
sporta zāles 10 gadu jubileju.

Svētku pasākums sākās ar klašu ko-
lektīvu pulcēšanos zālē un svinīgu atklā-
šanu. Sporta skolotājs Jānis Kokins sko-
las direktorei ziņoja par kolektīvu ieraša-
nos un gatavību sportot. Sekoja sveikša-
na. Pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krū-
miņš uzdāvināja volejbola bumbu. Direk-
tore pateicās gan skolotājam Jānim Koki-
nam, gan sporta zāles pārzinei Ivetai Aiš-
purei, gan sporta zāles saimniecei Ingai
Gutbergai.

Pēc tam sekoja klašu kolektīvu jautrās
un krāsainās karsējdejas – sveiciens
sporta zāles svētkos. Starplaikā visi varē-
ja noskatīties pirms 10 gadiem uzņemtu
sporta zāles atklāšanas video.

Ļoti saliedēti un draudzīgi 7. klase un
audzinātāja Iveta Kliģe visus iesaistīja da-
žādās stafetēs un pārbaudījumos.

Tika izveidotas 5 komandas, un tad
varēja sākties visas skolas kopējā stafete.
Visi sadevās rokās, un, tās neatlaižot,
katram bija jāizlien cauri riņķim. Šī stafete
visiem padevās ļoti labi. 

Tad lielajiem bija viena kopīga stafete
ar mazajiem. Komandām vajadzēja
savus komandas biedrus aiznest uz zāles
otru galu. Tā bija draudzīgā stafete.

Lielajiem bija 5 stafetes. Vislabāk pati-
ka Bizes pīšana, kur bija jāizvēlas no ko-
mandas 3 cilvēki, viņiem ap vidukli apsēja
virvi, pārējie pina virvi bizē.

Visgrūtākā stafete likās palaga apgrie-
šana uz otru pusi. No komandas 10 cilvē-
ki vai pat visa komanda uzkāpa uz palaga
un, nevienam nenokāpjot nost, palagu
centās apgriezt otrādi un izlasīt, kas rak-
stīts otrā pusē. Tur bija rakstīts – Sporta
diena.

Pēc tam zēni gāja pievilkties pie stie-
ņa, bet meitenes veica atspiešanos pret
solu.

Sporta zāles 2. stāvā varēja apskatīt
visu klašu izceptās svētku tortes. Katrs
kolektīvs arī tās nobaudīja. 

Apkopojot klašu karsējdeju rezultātus,
1. - 5. klašu grupā 1. vietu ieguva 3. klase,
2. vietu – 2. klase, 3. vietu – 1. klase, 6. -
12. klašu grupā 1. vietu ieguva 8. klase,
2. vietu – 9. klase, 3. vietu – 6. klase.
Lielo komandu grupā 1. vietu ieguva Zaļā
komanda, 2. vietu – Rozā komanda, 3.
vietu – Zilā komanda. 

Tad mēs apbalvojām meitenes, kuras
visvairāk reižu atspiedās: 1.vietu ieguva
Dagnija Geidāne, Madara Bērziņa, 2.
vietu – Dagnija Avotiņa, 3. vietu – Kitija
Paula Minkeviča. Zēnu pievilkšanās re-
zultāti: 1. vieta - Ērikam Šušarinam, 2.
vieta – Alvim Kazanauskim, 3. vieta –
Kasparam Iesalniekam.

Pēc sportošanas varēja nobaudīt tor-

tes un izdejoties Zeķu ballītē.

Satiekoties ar sporta skolotāju Jāni
Kokinu jau pēcsvētku noskaņās, no-
skaidrojām dažādus faktus. 

-Kas mainījies sporta zālē 10 gadu
laikā?

Ir mainījušies, protams, skolēni, viņu
attieksme pret sporta treniņiem. Sporta
aprīkojums ir pietiekams. Ne visus sporta
veidus varam ieviest, piemēram, florbolu,
jo neatbilst grīdas segums. Sporta zāle ir
jāuztur, jāsaudzē, ir vajadzīgs atjaunot
grīdas segumu, vajadzīgas jaunas for-
mas, jāatjauno inventārs (vajadzīgs
augstlēkšanas paklājs).

-Cik daudz mūsu skolas absolventu ir
kļuvuši par sporta skolotājiem?

- Diezgan daudz, apmēram divpad-
smit. Beidzamajos gados skolu beiguši
un strādā: Aivis Kokins, Madara Nagle,
Indars Mucenieks, Dagnija Vībāne (Kal-
niņa), Lāsma Lūse, Juris Ratnieks, Juris
Puķītis, Juris Rubiķis un citi.

Nosauciet šobrīd aktīvākos sportistus!
Daudzus var nosaukt. Aktīvi sporto un

gūst rezultātus Sandis Gremze, Kaspars
Iesalnieks, Erlands Jānis Cankalis, Santa
Stradiņa, Dagnis Mucenieks, Liene Aus-
truma, Samanta Makovecka, Inese un
Iveta Korņejevas, Vadims Kuzmenko,
Raivis Aišpurs, Raivo Aleksejevs, Megija
Meļņika, Raivis Vasiļivs, Baiba Briede,
Alens Niks Ļapustins, Katrīna Ģeidāne.

Kas sacensībās ir panākumu atslēga?
Vispirms tas ir darbs – treniņi, tikai pēc

tam katra talants, ka kaut kas tāpat pado-
das.

Manuprāt, sporta zālē notiek daudz
sporta aktivitāšu – ne tikai sporta stundas
un treniņi, bet arī sacensības, vasarās
šeit sporto nometņu dalībnieki.

Novēlam sporta zālei un skolotājiem
veiksmīgus nākamos desmit gadus!

Iveta Korņejeva, Zasas vidusskolas
7. klases skolniece, skolas avīzes „Bal-

tais Ceļš” korespondente
L.Aišpures un K.Sēļa foto

Zasas vidusskolas sporta zālei – 10
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2005. gada 15. janvārī svinīgi tika at-
klāta Zasas vidusskolas sporta zāle, tieši
par godu šim notikumam, šī gada 24. jan-
vārī tika rīkots volejbola turnīrs „Zasas vi-
dusskolas sporta zālei - 10”.

Komandas sacentās gan vīriešu, gan
sieviešu konkurencē. Kā jau šim pasāku-
mam pienākas, tad sacensībās piedalījās
vietājās Zasas komandas, gan arī koman-
das no kaimiņu novadiem – kopskaitā par
čempionu kausiem cīnījās 10 komandas.

Vīriešu konkurencē Zasas pagastu
pārstāvēja gan vidusskolas komanda,
gan Zasas vīriešu komanda – viņiem kon-
kurenci sastādīja komandas no Aknīstes,
Viesītes, Līvāniem un Jēkabpils. 6 vīriešu
komandas tika salozētas 2 grupās, kur
tās savā starpā izspēlēja katra ar katru
vienu spēli, lai noskaidrotu kura no ko-
mandām iekļūs pusfinālā, bet kurām 2 ko-
mandām vēl nāksies pacīnīties par pusfi-
nālu.  A grupā, abas spēles uzvarot ar re-
zultātu 2:0, 1. vietu ieņēma un pusfinālā
iekļuva komanda „Viadukts”. 2. vietā ko-
manda „Zelta zāģis”, bet 3. vietā Zasas vi-
dusskolas komanda. B grupā cīņas izvēr-
tās daudz spraigākas – visas 3 spēles no-
slēdzās ar rezultātu 2:1. 1. vietu un ceļa-
zīmi uz pusfinālu izcīnīja komanda „Bez
robežām”, 2. vieta komandai „Rīga”, bet
3. vieta zasiešiem. Ceturtdaļfināla spēlēs
tikās komandas „Zelta zāģis” pret Zasas
komandu un „Rīga” pret Zasas vidussko-

las komandu. Abās divās spēlēs Zasas
komandām nācās piekāpties, tādējādi tur-
nīrā ieņemot dalītu 5-6 vietu. Bet pusfinā-
lā iekļuvušajām komandām „Rīga” un
„Zelta zāģis” pretī stājās „Viadukts” un
„Bez robežām”. Ja pirmajā pusfinālspēlē
„Zelta zāģis” bez lielām grūtībām uzvarēja
komandu „Bez robežām” un iekļuva turnī-
ra finālā, tad otrā pusfināla spēle aizritēja
punkts punktā un spēles liktenis izšķīrās
3. seta galotnē, kuru veiksmīgāk nospēlē-
ja un finālā iekļuva komanda „Viadukts”.
Spēlē par 3. vietu pārāki izrādījās un bron-
zas medaļas ieguva komanda „Rīga”. Bet
turnīra pēdējā spēlē – finālspēlē - tikās ko-
mandas, kuras jau dienas laikā cīnījās
vienā apakšgrupā, kur pārāki izrādījās ko-
manda „Viadukts”, taču finālspēlē vairāk
spēku un emociju bija saglabājuši „Zelta
zāģis” komandas spēlētāji, kuri izcīnīja vo-
lejbola turnīra „Zasas vidusskolas sporta
zālei - 10” čempionu kausu un zelta me-
daļas. Uzvarētāju sastāvā spēlēja: Dāvis
Osmanis, Jānis Ģipters, Toms Spodris,
Edijs Sovetovs, Viktors Kudrjašovs, Edžus
Staks un Erlands Cankalis.

Arī sieviešu konkurencē visas dienas
garumā notika spraigas cīņas par turnīra
vērtīgajiem kausiem. 4 komandas izspē-
lēja apļa turnīru, pēc kura tika noskaidroti
pusfinālu pāri. Pirmajā pusfinālā tikās ko-
mandas ar oriģināliem nosaukumiem
„Gumaka māsas” un „Zem grāda”, otrā

pusfinālā sacentās komandas ar ne
mazāk interesantiem nosaukumiem -
„Skābenes” un „Svētās”. Pusfināla spēlēs
uzvaras guva un finālā iekļuva komandas
„Svētās” un „Gumaka māsas”, bet par 3.
vietu nācās cīnīties komandām „Skābe-
nes” un „Zem grāda”. Interesantā spēlē
sievietēm 3. vietu izcīnīja komanda „Skā-
benes”, bet ļoti aizraujošā un emocijām
bagātā finālspēlē uzvaru pār komandu
„Svētās” izcīnīja „Gumaka māsas”, kuru
sastāvā spēlēja: Guna Stūrīte, Agita Mu-
cenice, Vineta Gutāne un Līga Veipa.

Paralēli volejbola spēlēm, visas ko-
mandas piedalījās arī 3 citās disciplīnās
(šautriņu mešanā, tāllēkšanā no vietas un
smagumu turēšanā). Sieviešu konkuren-
cē 3 disciplīnu kopvērtējumā veiksmīgā-
kās izrādījās komanda „Skābenes”, bet
vīriešu komandām precīzākie metēji, tā-
lākie lēcēji un izturīgākie smagumu turē-
tāji – zasieši.

Paldies visiem, kuri iesaistījās šī turnī-
ra organizēšanā un, protams, paldies vi-
siem turnīra dalībniekiem, kuri nenogur-
stoši visas dienas garumā cīnījās par uz-
varām un pozitīvām emocijām. Ceru, ka
šīs iegūtās pozitīvās emocijas Jums sa-
glabāsies arī vēl ilgi pēc šī turnīra.

Jēkabpils novada sporta pasākumu
organizators Aivis Kokins

Autora foto

Aizvadīts volejbola turnīrs
„Zasas vidusskolas sporta zālei - 10”
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Saistošie noteikumi Nr.27/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 19.12.2014. sēdes

lēmumu Nr.317 (Protokols Nr. 14)

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2014
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un  sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un

ceturto daļu, 10.panta trešo daļu,33.pantu un 36 panta otro daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;

Ministru kabineta 2005gada 15.novembra noteikumiem  Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes pabeigšanas” 27.,29.,30.,31. un 31.1.punktiem,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.2.panta pirmo un piekto daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.12/2014 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi uz saistošo noteikumu tiesisko pamatu šādā
redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu, 10.panta trešo
daļu, 33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumiem  Nr.857„Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē”, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
pabeigšanas 27.,29.,30.,31. un 31.1.punktiem likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2.panta pirmo un
piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu”

2. Papildināt saistošo noteikumu 2.1. punktu ar
2.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.8. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk tekstā – pilngadību
sasniedzis bērns).”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.punktu un izteikt to
šādā redakcijā: 

„9.1. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušajam
bērnam.”

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.1.apakšpunktu un
izteikt to šādā redakcijā: 

„9.1. 1. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību
sasniegušajam bērnam ir līdz 24 gadu vecumam, attiecībā uz kuru
ir piemērojami visi zemāk norādītie priekšnosacījumi:

9.1.1.1.  lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Jēkabpils novada bāriņtiesa;

9.1.1.2. nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts
sociālā dzīvokļa statuss;

9.1.1.3. nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā noteikto dzīvokļa pabalstu;

9.1.1.4. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus;

9.1.1.5. neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.”
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.2.apakšpunktu un

izteikt to šādā redakcijā: 
„9.1.2. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņemšanai pilngadību

sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošo dokumentu un
dzīvokļa (mājokļa) īres vai patapinājuma līgumu, iesniedz
Sociālā dienestā ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto
maksājumu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) par
iepriekšējiem trīs kalendāriem mēnešiem.”

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.3.apakšpunktu un
izteikt to šādā redakcijā: 

„9.1.3. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek aprēķināts faktisko
izdevumu apmērā atbilstoši 9.1.2.punktā noteiktajā kārtībā
iesniegtajiem ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītajiem

maksājuma dokumentiem, bet ne vairāk kā EUR 25,00 mēnesī,
bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) ne vairāk kā EUR
70,00 mēnesī.”

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.1.4.apakšpunktu un
izteikt to šādā redakcijā: 

„9.1.4. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek izmaksāts skaidrā
naudā Jēkabpils novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu,
ieskaitot naudu pilngadību sasniegušā bērna norēķinu kontā.”

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45.panta kārtībā.

Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts  
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 

pamatojums 

Likuma „Par pal dz bu dz vok a jaut jumu risin šan ” P rejas 
noteikumu 14.punkt  noteikts, ka ar 2015.gada 1.janv ri st jas 
sp k  š  likuma 25.2.pants, ar kuru tiks ieviests jauns pabalsta 
veids – dz vok a pabalsts b rnam b renim un b rnam, kurš 
palicis bez vec ku g d bas no dienas, kad b rns sasniedzis 24 
gadu pilngad bu, l dz 24 gadu vecumam, t p c ir nepieciešams 
preciz t pašvald bas saistošos noteikumus, ietverot tajos 
attiec gas ties bu normas. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi Nr.24/2014 „Groz jumi saistošajos 
noteikumos Nr.12/2014„Par soci l s pal dz bas pabalstiem 
J kabpils novad ”” nosaka krit rijus dz vok a (m jok a) pabalsta 
piepras šanai, ar dz vojam s telpas lietošanu saist tu izdevumu 
segšanas normat vus un izdevumu maksim lo apm ru. 

3. Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz pašvald bas budžetu 

Saistošie noteikumi ietekm  pašvald bas budžetu, jo soci l s 
pal dz bas pabalsti tiek maks ti no pašvald bas budžeta. Budžeta 
izdevumi 2015.gadam sast d s apm ram EUR 5500.00 

4. Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz uz m jdarb bas vidi 

pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 

proced r m 

Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas 
netiks paplašin tas. 
Normat vais akts tiks public ts laikrakst  „ audis un Darbi”, un 
J kabpils novada pašvald bas m jaslap  internet . 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas nav notikušas. 



14 2015. gada februāris

l Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu VM ceļš - Tomkas

l Par nekustamā īpašuma „Tomkas”, Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai

l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Zasas
pagasts, Jēkabpils novads)

l Par zemes gabalu apvienošanu Rubenes pagastā

l Par zemes gabalu apvienošanu Zasas pagastā

l Par ceļa servitūta nodibināšanu

l Par Jēkabpils novada domes 2014.gada 23.oktobra
lēmuma Nr.243 „Par saistošo noteikumu Nr.21/2014 „Par
rakšanas darbu veikšanu Jēkabpils novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu” atcelšanu

l Par īres tiesību piešķiršanu 

l Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Lauku iela 1-18, Zasa,
Zasas pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda

l Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 „Grozījumi Jēkabpils
novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”
apstiprināšanu

l Par grozījumiem 2014.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.99 „Par
Jēkabpils novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas
apstiprināšanu”

l Par nedzīvojamo telpu nomu Ābeļu pagasta
administratīvajā ēkā, nekustamajā īpašumā „Pagastmāja”,
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā (VAS „Latvijas Pasts”,
VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes
novadā, LV-1000)

l Par Jēkabpils novada domes nolikuma „Komisijas
darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā”
apstiprināšanu

l Par nolikuma „Darba aizsardzības sistēmas organizēšana
Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu

l Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A
programmu saskaņošanas kārtību  

l Par profesionālās kompetences  pilnveides A programmas
„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”
apstiprināšanu

l Par Zasas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

l Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu

l Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmskolas
grupām

l Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas
vidusskolā un Ābeļu pamatskolā

l Par finansējuma iedalīšanu pirmskolas izglītības
programmas no 5gadu līdz 6gadu vecuma bērniem īstenošanai

l Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada
31.augustam

l Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības
iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam

l Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita
izdalīšanu interešu izglītības programmām un mērķdotācijas
sadali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada
31.augustam

l Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu
euro

l Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada
1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim

l Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu biedrībai „Ūsiņš”
(reģ.nr.40008144409) Lauku atbalsta dienesta LEADER
projektu konkursā

l Par administratīvā akta apstrīdēšanu 

l Par Latvijas Nacionālās Operas solista Armanda Siliņa un
biedrības „Sansusī” sadarbības piedāvājumu

l Par Bērzgala pamatskolas likvidāciju 

l Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Dzīvības koks” -
rehabilitācijas centra izveidei Dignājas muižā

Sīkāk ar informāciju par pieņemtajiem lēmumiem var iepazī-
ties novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā Ziņas
par pašvaldību -> Normatīvie  akti un  dokumenti -> Domes sēžu
protokoli.

K.Sēlis

Jēkabpils novada 2015. gada janvāra
domes sēdē izskatītie jautājumi

Informācijai
Iedzīvotāju skaits uz 01.02.2015. Jēkabpils novadā – 5183

Ābeļu pagastā – 937
Dignājas pagastā – 527
Dunavas pagastā – 668

Kalna pagastā – 605
Leimaņu pagastā – 514

Rubenes pagastā – 1020
Zasas pagastā – 912

Valija Žikova,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas v.i. 

VAKANCE
Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvalde aicina

darbā Komunālās saimniecības vadītāju.
Prasības: vidējā speciālā izglītība inženierzinātnēs,

darba pieredze piedāvātajā vai līdzīgā amatā, B kategorija
autovadītāja apliecība. Darba vieta - Jēkabpils novada
Kalna pagasta pārvaldē.

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV līdz 2015. gada
20. februārim sūtīt - Rīgas iela 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
vai elektroniski uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv

Tālrunis uzziņām 29126223, 29282318
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"Zelta sietiņš,sudraba stīgas,dimanta
sēkliņas sijājamas.

Vasaras rītu Laimiņa staigā, pār lauku
sijā dimanta rasu.

Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz
visu pasauli dimantos mirdzam."

Ar šīs dziesmas teatralizētu uzvedumu
mazie "Dadzīši" uzsāk savu uzstāšanos
grāmatas "Satikšanās sabiedrībā" atvēr-
šanas svētku pasākumā Rubeņos.

Grāmatas atvēršanas svētku lielais pa-
sākums Latvijas Nacionālajā bibliotēka
vēt tikai būs, bet Raiņa dzimtās puses
bērniem šoreiz tiek dota priekšroka.

Skan Raiņa dzeja bērniem. Skan dzies-
miņas ar Raiņa tekstu. Sācies Raiņa ju-
bilejas gads. Mēs dzīvojam Raiņa zemē
un lepojamies ar savu novadnieku.

Ar savā projektā izloloto darbu - grāmatu
"Satikšanās sabiedrībā", kur vienkopus
satiekas divas mākslas - vārda māksla
un vizuālā māksla pie mums ciemojās
biedrības "Sēļu pūrs" vadītāja un māksli-
niece Anda Svarāne. Viņa stāstīja par
grāmatas tapšanas garo ceļu no idejas
līdz grāmatai, aicināja pievērst uzmanību
arī ilustrācijām (zem katras minēts au-
tors).

Pasākuma kuplināšanai māksliniece
bija atvedusi sava iepriekšējā projekta iz-
lolojumu - Sēļu tautastērpu. Katra tautas-
tērpa sastāvdaļa tika parādīta un paskaid-
rots tās pielietojums.

Pasākuma nobeigumā bija dāvanu
laiks. Rubeņu pamatskolas bibliotēka un
pagasta bibliotēka tika pie grāmatu dāvi-
nājuma.

Paldies visiem grāmatas veidotājiem,
sponsoriem un atbalstītājiem.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Agra Ozoliņa

Ar Raiņa bērnu dzejoļu grāmatu 
iepazīstas arī Rubenes bērni

Izvešanu veic SIA „J kabpils pakalpojumi”. 

Otrdienas 

Janv ris Febru ris Marts 
27 24 24 

Apr lis Maijs J nijs 
28 26 23 

J lijs Augusts Septembris 
28 25 29 

Oktobris Novembris Decembris 
27 24 29 

Ceturtdienas 

Janv ris Febru ris Marts 
29 26 26 

Apr lis Maijs J nijs 
30 28 25 

J lijs Augusts Septembris 
30 27 24 

Oktobris Novembris Decembris 
29 26 31 

Atkritumu izvešanas grafiks 2015. gadam

Ābeļu pagasts ( „Brodi”, līdz „Lašiem”, privātmājas )

Kalna, Leimaņu, Zasas, Rubenes, Dignājas, Dunavas pa-
gasti un Ābeļu pagasts (aiz „Lašiem”)

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
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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.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2015. gada februārī

Dignājas pagasts
21.feb. plkst. 11.00 Dignājas pamatskolas sporta laukumā Ziemas sporta diena

(pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros) plkst. 22.00 Dignājas pamatskolas zālē
groziņballe kopā ar grupu “Airi”

Dunavas pagasts
22. feb. plkst.17.00 tematisks pasākums “Es dzīvoju tepat starp jums”. Sarunas

pie tases tējas. Tikšanās ar komponistu Aigaru Godiņu
7. mar. plkst. 19.00 tematisks pasākums “Ak sievietes, sievietes, sievietes…”

Programmā: Dramatiskā kolektīva “Sateka” luga “Čaukstenes” (Pēc A.Brigaderes
motīviem). Pašdarbības kolektīvu koncerts. Pasākuma viesis – Dainis Skutelis.
Balle. Spēlē: ”Jānis un Viesturs”

Leimaņu pagasts
27. feb. plkst. 14.00 Leimaņos Latvju zīmju dārzā, pasākuma ,,Braucam cie-

mos” ietvaros “Meteņdienas svinēšana”

Kalna pagasts
21.feb. plkst.21.00 Tematisks pasākums “Zilajā kazas gadā iebraucot”
Balle. Spēlē: Dainis Lazdiņš

Rubenes pagasts
20. feb. plkst. 20.00 kultūras namā tematisks pasākums - koncerts „Ar siltumu

un mīlestību sirdī”. (Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi un viesi – Viesī-
tes kultūras pils amatierteātris) plkst. 22.00 Groziņballe. Spēlē: Ēriks Gruzniņs

6. mar. plkst. 13.00 kultūras namā tematisks pasākums senioriem „Dziesma –
mana dzīve”. Tikšanās pie tējas tases ar mūziķiem Skaidrīti un Aivaru Pugačiem.

Zasas pagasts
21. feb. plkst. 19.00 kultūras namā pasākums – koncerts „Sadancis pie Amora”

plkst. 22.00 Groziņballe.
7. mar. plkst. 22.00 Zasas k/n Sieviešu dienas groziņballe ”Tik dēļ Jums” kopā

ar grupu ”Airi” (Līvāni).

Izstādes:
14. feb. – 28. feb. Mežgales kultūras nama mazajā zālē kolekcionāra Ausekļa

Jāņa Zālīša maizes, konditorejas, konfekšu un citu etiķešu izstāde
2. feb. – 7.mar. Dunavas sabiedrisko resursu centrā mākslinieka - gleznotāja

Gunāra Hehta (dzimis Rīgā 1954. - 2005.) darbu izstāde.
Līdz 7. mar. Dunavas sabiedrisko resursu centrā Vīpes Amatniecības centra

“Māzers” sveču un svečturu kolekcijas izstāde.
23. feb. – 14. mar. Ābeļu bibliotēkā pinumu izstāde
Februārī Zasas kultūras namā izstāžu zālē foto izstāde „Jēkabpils novada pa-

gastu sakoptības skate 2014”

Citas aktivitātes:
20. feb. plkst. 10.00 Kaldabruņas skolā Veselības vingrošana Jurgitas Gruber-

tes vadībā un Dabas darbnīca Elgas Vuškānes vadībā.
27. feb. plkst. 10.00 Kaldabruņas skolā Veselības diena kopā ar Līgu Jurķi.

Tēma – kas saglabājies pagrabā? Dārzeņu sulas un vitamīnu salāti. Šai pašā dienā
– Ilzes Ermansones un Solvitas Kukles vadīta Dabas darbnīca.

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij’  ieti darbiņā.
To dieniņu nezināju,
Kad būs ieti aizsaulē. 

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā janvāra mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Oskars KRODZINIEKS
29.05.1937. – 30.12.2014.

Pāvels KUPRĀNS
29.12.1945. – 03.01.2015.

Jānis AUGŠKALNS
18.04.1942. – 06.01.2015.

Jānis KRASOVSKIS
24.12.1935. – 06.01.2015.

Vladimirs DRAKINS
12.02.1919. – 11.01.2015.

Zenta KANIŠEVSKA
06.03.1942. - 10.01.2015.

Klaudija BLŪMA
19.11.1949. – 15.01.2015.

Zenta BRUŽUKA
30.11.1931. – 16.01.2015.

Baiba KARASEVA
04.02.1935. – 20.01.2015.

Uldis DĀBOLIŅŠ
18.03.1946. – 21.01.2015.

Aija ČUPĪTE
30.12.1954.  – 27.01.2015.

Pēteris NIKITOVS
21.12.1946. – 28.01.2015.

Laimonis LEJNIEKS
06.04.1944. – 28.01.2015.

Izsakām  līdzjūtību piederīgajiem! 

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā –
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā janvāra mēnesī 
reģistrētas 7 dzimšanas:

ELIZABETE, LIENE, DĀRTA, TĪNA, LINDA, DAIVA, AIVITA 

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību, prieku, 
izturību un veselību, bērniņu audzinot!

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