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2017. gada 4. oktobrī Rubenes pagas-
ta pārvaldes telpās tika atvērts Jēkabpils
novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Galvenais iemesls VPVKAC ierīko-
šanai tieši Rubenes pagastā bija tas, ka
šī teritorija atrodas vistālāk no lielajām
pilsētām, bet iedzīvotāju novadā šeit ir
visvairāk. Personas, kas sliktā ceļu stā-

vokļa vai lielā attāluma dēļ varbūt netiek
uz valsts iestādēm pilsētās, tagad lielu
daļu pakalpojumu varēs saņemt šeit
pat, uz vietas. Aicinām šo iespēju iz-
mantot arī kaimiņu pagastu un novadu
iedzīvotājus!

Centra atklāšanā piedalījās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas (VARAM) Vienas pieturas aģen-
tūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka,
Jēkabpils novada domes priekšēdētājs
Aivars Vanags, klientu centra darbinie-
ces Inga Kliģe un Zigrīda Ozoliņa, Ru-
benes pagasta pārvaldes vadītāja Intra
Kurme, novada izpilddirektors Jānis Su-
batiņš, pārstāvji no Lauku atbalsta die-
nesta, Valsts ieņēmumu dienesta un
Valsts zemes dienesta, zemes dienesta,
Jēkabpils novada administrācijas, kā arī
Rubeņu ciema iestādēm.

(Turpinājums 17. lpp.)

Atvērts Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas

centrs Rubeņos

Aicinām pieteikt 
Jēkabpils 
novada 

iedzīvotājus 
apbalvošanai

Jēkabpils novada pašvaldība aicina
līdz 2017. gada 20. oktobrim (ieskai-
tot) iesniegt Jēkabpils novada kandidā-
tu aprakstus apbalvošanai 2017. gada
18. novembra svētkos.

Apbalvojumi tiek piešķirti nomināci-
jās – Skolotājs, Jaunietis, Aktīvākais
pensionārs, Pašvaldības un valsts ie-
stāžu darbinieks, Sabiedriskais darbi-
nieks, Uzņēmējs, Jubilārs, Ģimene.

Lūgums aprakstus iesniegt pēc ie-
spējas precīzus un pilnīgus, konkrēti
norādot apbalvojumam pieteiktās per-
sonas sasniegumus, kā arī motivāciju,
kādēļ tieši šī persona apbalvojama
2017. gada Valsts svētkos. Veidojot
aprakstu, lūgums pieturēties pie apbal-
vošanas nolikuma. Ar to var iepazīties
novada mājaslapā.

Pieteikumi iesniedzami Jēkabpils
novada pašvaldības administrācijā
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

Informāciju sagatavoja K. Sēlis

Svinīgo lentu griež M.Anspoka un A.Vanags
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Realizēti projekti pašvaldības ceļu pārbūvei Kalna,
Zasas un Dunavas pagastos

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi trīs projektus pa-
švaldības ceļu pārbūvei, kuri tika iesniegti Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma
mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kva-
litātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību
un saglabātu apdzīvotību.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenie-
ki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā” ie-
tvaros tika veikta pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldze-
nieki”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve. Ko-
pējais pārbūvētā pašvaldības ceļa posma garums ir 4,9631
km. Projekta kopējās izmaksas ir 261 726,87 EUR. Projekta

vadītāja - Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.
Projekta Nr. 16-05-A00702-000029 “”Zasas - Ģērķāni” ceļa

Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā” ietvaros tika
veikta pašvaldības ceļa Nr.: 5-1 “Zasas – Ģērķāni”, Zasas pa-
gastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve. Kopējais pārbūvētā
pašvaldības ceļa posma garums ir 4,5096 km. Projekta kopējās
izmaksas ir 215 560,17 EUR. Projekta vadītājs - Zasas pagasta
pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 “”Daugavas – Lapas –
Auzāni - Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jēkabpils
novadā” ietvaros tika veikta pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Dauga-
vas - Lapas – Auzāni - Ērgļi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils no-
vadā pārbūve. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa garums ir
4,6888 km. Projekta kopējās izmaksas ir 281 905,43 EUR. Pro-
jekta vadītājs - Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Bal-
taruņķis.

Būvdarbus minētajiem ceļiem veica SIA “Ošukalns”, savukārt
būvuzraudzību - būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot būvdarbus teri-
torijā pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” Mežgales ciemā Lei-
maņu pagastā, kur tiks izveidota labiekārtota teritorija ar nomai-
nītu laukuma segumu, izbūvētu nojumi ar āra kamīnu, iegādā-
tām ārtelpas spēlēm, izvietotiem labiekārtojuma elementiem,
novietotu soliņu ar velopedāļiem un ierīkotiem apstādījumiem.
Plānotās aktivitātes tiek veiktas projekta Nr. 17-05-AL24-
A019.2203-000005 “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošana Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītnie-
kiem Leimaņu pagastā” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt So-
ciālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem racionālu brīvā
laika pavadīšanu sakoptā vidē, stiprināt veselību, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru ra-
došām, fiziskām un uz kultūru vērstām aktivitātēm. 

Būvdarbus īsteno SIA “Erbauer group”, savukārt būvniecības
darbu gaitu objektā uzrauga būvinženieris Līga Koržeņevska.
Plānotos darbus paredzēts realizēt 2017. gadā.

Projekta vadītāja Agnese Kalniņa
Autores foto

Pie sociālā aprūpes nama “Mežvijas” 
top labiekārtota teritorija

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā in-
tensīvi turpinās būvdarbi literāta Jāņa
Akuratera daiļrades takas izveidei, kuru
rezultātā tiks izveidota izzinoša pastaigu

taka ar uzstādītiem āra informācijas
stendiem, prožektoriem ar saules bate-
rijām, atkritumu urnām un iesētu zālie-
nu. Darbi tiek veikti projekta Nr. 17-05-

AL24-A019.2204-000004 “Literāta
Jāņa Akuratera daiļrades takas izvei-
de Jēkabpils novada Ābeļu pagastā”
ietvaros, kura mērķis ir izveidot un labie-
kārtot J.Akuratera kā literāta, aktīvas,
daudzpusīgas personības daiļrades
taku Ābeļu pagasta Brodu ciemā, iz-
mantojot inovatīvus un videi draudzīgus
risinājumus. 

Būvdarbus veic SIA “Ošukalns cel-

Turpinās būvdarbi Ābeļu pagastā pie Jāņa Akuratera 
daiļrades takas izveides
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Pagājušajā nedēļā Jēkabpils novadā norisinājās Eiropas
sporta nedēļa, kurā iedzīvotājiem bija iespējams bez maksas
piedalīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs. Pasākumi
tika realizēt projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils
novada pašvaldībā” ietvaros. Aizvadīti 3 pasākumi: Nūjošanas

iepazīšanās nodarbība un nūjošanas festivāls Zasas parka te-
ritorijā, veselības takas pasākums Dignājā, kā arī mācījāmies
kā pareizi izmantot āra trenažierus un veicām fiziskas aktivitātes

svaigā gaisā Dunavā. Dalībnieki mācījās, kā pareizi iesildīties
pirms un atsildīties pēc nodarbības, kā arī ieguva ne vien prak-
tiskas, bet arī teorētiskas zināšanas par veselīgu slodzi.

Pasākumus vadīja fizioterapeite Aleksandra Krūmiņa:
„Prieks, ka vietējie iedzīvotāji aktīvi iesaistījās neatkarīgi no laika
apstākļiem un vecuma, izrādīja interesi par iepazītajām aktivi-
tātēm, kā arī izrādīja vēlēšanos turpināt nodarboties ar sporta
aktivitātēm. „Nūjošanas festivālā” un „meža kaķa” trasē pašiem
veiklākajiem bija iespēja piedalīties arī sacensībās. Pamatojo-
ties uz izrādīto interesi un apmeklētību, ir redzams, ka šādi pa-
sākumi ir nepieciešami, lai veicinātu fiziskās aktivitātes un ve-
selīgu dzīvesveidu. Aicinu iedzīvotājus arī turpmāk izmantot pie-
ejamo sporta inventāru fizisko aktivitāšu uzsākšanai un turpinā-
šanai.”

Projekta vadītāja Baiba Čākure
Autores foto

Norisinājušies 3 sporta pasākumi iedzīvotājiem

Noslēgušās apmācības jauniešiem “IT as a tool”
15. septembrī, Zasas pagasta kultūras

namā tika aizvadītas apmācības Jēkab-
pils novada jauniešiem “IT as a tool”. Ap-
mācību mērķis bija veicināt jauniešu iz-
pratni par sociālo mediju lietošanu vēršot
uzmanību uz drošību internetā.

Apmācības norisinājās visas dienas
garumā, sākot no plkst. 9.00 līdz plkst.
14.10. Dienas laikā jaunieši apskatīja
tādas tēmas kā drošība internetā, sociā-
lās platformas, medijizglītība un kritiskā
domāšana. Ar dažādu metožu, radošu
aktivitāšu palīdzību jaunieši tika iesaistīti
sarunās un aicināti izteikt savu viedokli un
dalīties pārdomās par saviem mediju lie-
tošanas paradumiem.

Apmācības vadīja drossinternets.lv re-
ģionālais lektors Normunds Vilce. Kā pats
lektors uzsvēra, tad viņa uzdevums nebija
aizrādīt par to, ko un kā nevar, bet tikai

tniecība”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzrauga
būvinženieris Līga Koržeņevska. Plānotos darbus paredzēts
realizēt 2017. gadā. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes
vadītājs Raimonds Jaudzems.

Realizējot projektu, iedzīvotājiem, tūristiem un citiem inte-
resentiem tiks nodrošināta pieejama un viegli uztverama in-
formācija par J.Akurateru un viņa daiļradi, uzlabosies cilvēku
informētība gan par novada, gan Latvijas mēroga kultūras
mantojumu.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
Autores foto
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19. septembrī, Dignājas sabiedriskajā
centrā norisinājās apmācības Jēkabpils
novada iedzīvotājiem par Zero waste, jeb
dzīvi bez atkritumiem.

Zero waste ir filozofija, kura iedrošina
pārdomāt mūsu ikdienu – ko, cik daudz un
kā patērējam. Vienkārši sakot, padomāt un
pārbūvēt modeli, kā dzīvojam, patērējam
un metam lietas ārā. Zero waste ir par ci-
tādu resursu ciklu, pie kāda esam pieradu-
ši. No “nopirku, palietoju vai nepalietoju
un izmetu” uz “varbūt varu iztikt, lietot at-
kārtoti vai uztaisīt, un tad šķirot” /seekthe-
simple.com/

Lekcijas vadītājs Andis Arnicāns stāstī-
ja par to, kas ir “zero waste”, dalījās savas
ģimenes pieredzē ieviešot un dzivojot
dzīvi, bez atkritumiem. Nodarbībā katram
dalībniekiem bija iespēja pagatavot zobu-
pastu no dabai draudzīgiem materiāliem.

Apmācību dalībniece Vita: “Lai gan re-
gulāri lasu blogu seek the simple, tomēr
dzirdēt dzīvajā (nevis vienkārši izlasīt) ir
daudz efektīvāk. Lektora stāstījums un
viņam piemītošā harizma lika aizdomāties
– mēs katrs varam darīt vairāk nekā mēs
to sākotnēji domājam un ir labi, ka kāds
dalās savā pieredzē. Tas ir ļoti vērtīgi.
Varbūt nav uzreiz kardināli jāmaina savi
dzīves paradumi, bet jāsāk pamazām un
mazumiņu. Piemēram es esmu apņēmu-
sies “izrevidēt” savu drēbju skapi. Un par

apmācībās pagatavoto zobu pastu esmu
stāvā sajūsmā! Paldies!”

Paldies Dignājas sabiedriskā centra
vadītājai Gintai Savičai par atbalstu ap-
mācību organizēšanā.

Apmācības norisinājās projekta “Attīs-
tības izglītības pasākumu īstenošana Jē-
kabpils novada pašvaldībā caur komuni-
kāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-
NSAED/2014/338-493. Projekta mērķis ir

vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības
izglītības aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā
arī sekmēt attīstības izglītības integrēša-
nu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā

izglītībā, Jēkabpils novadā.

Projekta vadītāja Jurgita Bareika
Autores foto

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas
Savienību. Par publikācijas saturu atbildī-
ga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība
un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai
ALDA uzskatus.

Apmācības Jēkabpils novada iedzīvotājiem 
par “Zero waste”

parādīt sekas, kas var rasties neapdomīgas rīcības rezultātā in-
ternetā.

Apmācībās piedalījās 25 jaunieši no Jēkabpils novada sko-
lām. Lielu paldies sakām skolām par atbalstu un iesaistīšanos
pasākumā, Zasas kultūras nama vadītājai Laurai Aišpurei par
atbalstu pasākuma organizēšanā, Sēlijas novadu jauniešu ap-
vienības “SēJa” pārstāvēm Klintai un Kitijai par palīdzību apmā-
cību organizēšanā, kā arī jauniešiem par dalību apmācībās.

Apmācības norisinājās projekta ““Attīstības izglītības pasā-
kumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikā-
ciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493. Pro-

jekta mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītī-
bas aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglī-
tības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītī-
bā, Jēkabpils novadā.

Projekta vadītāja Jurgita Bareika
Autores foto

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par pub-
likācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un
tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

Pašvaldības speciālisti iepazīst tūrisma piedāvājumu
Wigry dabas parkā Polijā

Projekta LLI-199 “Travel smart – visit
Lithuania and Latvia” ietvaros no šī gada
12.-14. septembrim Jēkabpils novada pa-
švaldības delegācija trīs cilvēku sastāvā:
projektu speciāliste Agnese Kalniņa, Jē-
kabpils novada “Sēlijas prasmju muzeja”

vadītāja Edīte Balode un amatniecības
centra “Rūme” koordinatore Daina Alužā-
ne devās pieredzes apmaiņas braucienā
uz Wigry dabas parku Polijā. Braucienā
piedalījās trīs speciālisti no katra projektu
partnera, kopā 21 dalībnieks. Pieredzes
apmaiņas brauciena mērķis – savstarpēja
pieredzes apmaiņa tūrisma attīstībā, iz-
vērtējot jaunāko tehnoloģiju izmantošanu
un nākotnes perspektīvas tūrismā.

Brauciena laikā projekta delegācija

devās uz Wigry dabas parku Polijā, kur
apskatīja tūrisma objektus vienotā mar-
šrutā, tikās ar Wigry dabas parka adminis-
trāciju, iepazinās ar dabas parka darbību,
piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem,
pielietotajām IT tehnoloģijām tūrismā un
sociālo tīklu avotiem, kurus izmanto
dabas parka administrācija, lai popularizē-
tu piedāvātos pakalpojumus. Tāpat dele-
gācija apmeklēja dabas izstādi “Near
Wigry”, Wigry dabas parka izglītojošo
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taku, Stari Palivarke muzeju, kur vizītes
laikā iepazinās ar unikālajām dabas vērtī-
bām, inovatīvām ekspozīcijām vides izglī-
tības veicināšanā un dabas vērtību popu-
larizēšanā un IT tehnoloģiju izmantošanu
tūrisma attīstībā. Jauniem iespaidiem ba-
gāta bija delegācijas tikšanās ar Augus-
tow pašvaldības speciālistu kultūras un tū-
risma jomā, kuras ietvaros bija iespēja
savstarpēji dalīties pieredzē un iegūt jau-
nas idejas pašvaldības tūrisma piedāvā-
juma pilnveidošanai. Savukārt Augustow
kanāla apmeklējums sniedza priekšstatu
par ūdens tūrisma iespējām un attīstību. 

Pieredzes apmaiņas brauciena rezul-
tāts ir idejas tūrisma piedāvājuma attīstī-
bai savās pašvaldībās un sadarbības ie-
spējas nākotnē ar Wigry dabas parku un
Augustow pašvaldību.

Projekta koordinatore Agnese Kalniņa

Skolēnu skaits
novada skolās

2017.gada 
1.septembrī

Sagatavoja: Izglītības 
un kultūras pārvalde

Jēkabpils novada Bāriņtiesas 
sasniedzamība un personu rīcība ne-

atliekamās situācijās

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt
savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā
ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsar-
dzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu vai
citādu viņa apdraudējumu, vai viņa tiesību pārkāpumu.

Vardarbības sekas, ja tās netiek savlaicīgi atklātas un
pārtrauktas, ir ne tikai tā fiziskā vai emocionālā trauma, ko
bērns iegūst. Bērnībā pārdzīvotās vardarbības sekas var
izpausties arī vēlāk, bērnam kļūstot pieaugušam, kā ne-
spēja pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, un bieži vien kļūstot par
vardarbības izdarītāju pret saviem bērniem. Tāpēc ir ļoti
svarīgi rūpīgi izvērtēt visus gadījumus, kad bāriņtiesai tiek
ziņots par iespējamu vardarbību pret bērnu un nekavējo-
ties veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai vardarbību
novērstu un bērns saņemtu nepieciešamo palīdzību. 

Saņemot ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu,
bāriņtiesas pienākums ir nekavējoties pārbaudīt šo in-
formāciju. 

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības ap-
draudējumu sniedz bāriņtiesā (kontaktinformāciju
skat. zemāk), ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana
Valsts policijai pa tālruni 110vai neatliekamajai medi-
cīniskajai palīdzībai pa tālruni 113.

Jēkabpils novada bāriņtiesas darbības teritorija:Jē-
kabpils novada administratīvā teritorija (Ābeļu pagasts,
Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Lei-
maņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts)

Adrese:Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jē-
kabpils novads, LV-5212

Bāriņtiesas priekšsēdētāja:Ina Gusāre
Bāriņtiesas locekļi:Valentīna Austruma, Silvija Krēs-

liņa, Ingrīda Irbe, Ilze Krastiņa, Inga Kliģe, Ieva Valtere
Bāriņtiesas sekretāre:Aļona Semeiko

BĀRIŅTIESAS KONTAKTI UN DARBA LAIKI

Informāciju sagatavoja Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Gusāre
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Jēkabpils novada budžeta izpilde 2017. gada 9 mēnešos

Nekustamā īpašuma nodokļa statistika 
Jēkabpils novadā

Sagatavoja vecākā nodokļu administratore A. Liepiņa
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Ar novada pašvaldības budžeta plānu un tā izpildi visi in-
teresenti var iepazīties novada mājas lapā sadaļā “Ziņas par
pašvaldību”. No iedzīvotāju puses ir interese par budžeta ie-
ņēmumu un izdevumu sadalījumu pagastu pārvaldēm un cen-
tralizēti saņemto nodokļu sadali tām. Tāpēc šinī laikrakstā tiek
analizēta nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite teritoriālā
griezumā un budžeta izpilde septiņu pagasta pārvalžu dalīju-
mā. 

Atgādinu, ka pašvaldības 2017.gada budžetā plānotie ie-
ņēmumi ir EUR 4 883 747. 9 mēnešu izpilde ir 81 % un sastā-
da EUR 3 965 097. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iekasēts
EUR 1 323 837 (74 % no plāna), nekustamā īpašuma nodoklis
EUR 336 372 (95 %), valsts budžeta dotācijas un mērķdotā-
cijas konkrētiem uzdevumiem (pedagoģisko darbinieku darba
atlīdzībai, skolēnu brīvpusdienām u.c.) saņemtas EUR
1 517 580 (82 %), citu pašvaldību transferti izglītības funkciju
nodrošināšanai EUR 89 871 (67 %). Saņemti  maksājumi ES
fondu finansēto projektu realizācijai EUR 191 507 (98 %). Ie-
stāžu iekasētās nodevas un pašu ieņēmumi EUR 461 539 at-
šifrēti tabulā, pārējie ieņēmumi iekasēti EUR 44 391.

2017.gada budžeta izdevumi plānoti EUR 5 819 008. 9 mē-
nešu izpilde sastāda EUR 4 072 668 (70 % no plānotā, jo
darba algas izmaksātas par 8 mēnešiem). Ar kopējo izdevumu
sadalījumu pa lielākajiem posteņiem varam iepazīties tabulā.
Izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem segšanai izmantots
finanšu resursu atlikums uz gada sākumu.

Tabulas ieņēmumu sadaļā norādīti ieņēmumi, kas tiek plā-
noti pagastu tāmēs un paliek pārvalžu rīcībā. Tabulas pēdējā
ailē norādīta attiecīgo posteņu izpilde 9 mēnešos novadā ko-
pumā. No kopējiem EUR 322 705 pārvalžu pašu ieņēmumiem
61 %, jeb EUR 197 730, veido ieņēmumi par dzīvokļu un ko-
munālajiem pakalpojumiem. Ieņēmumi par zemes nomu un
telpu īri EUR 39 671 katrā pagastā veidojas atbilstoši noslēg-
tajiem līgumiem. Lielākā summa iekasēta Zasas pagastā par
vidusskolas telpu īri sporta un atpūtas nometnēm vasaras pe-
riodā. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma (zemes, dzīvokļu,
mežaudžu) pārdošanas, kas kopumā novadā uz 2017.gada
1.oktobri sastāda EUR 170 614, tiek izmantoti centralizēti no-
vada nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, būvprojektu iz-
strādei un līdzfinansējuma nodrošināšanai dažādiem projek-
tiem. Izņēmums ir grants realizācija Leimaņu pagasatā, kuras
ieņēmumi paliek  pārvaldes tāmē. Pārvalžu pašu ieņēmumi
veido 8,1 % no novada kopējiem ieņēmumiem EUR
3 965 097. Tie sedz 16.5 % no pārvalžu kopējiem izdevumiem
EUR 1 947 719. Atlikušie 83.5 % jeb EUR 1 625 014 tiek fi-
nansēti no nekustamā īpašuma un iedzīvotāju ienākuma no-
dokļu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļiem,
mērķdotācijām atbilstoši piešķiršanas mērķiem, citu pašvaldī-
bu transfertiem izglītības funkciju nodrošināšanai. Noteicošais
princips resursu sadalē ir novada teritorijas  vienmērīga attīs-

tība, ņemot vērā pagastā esošo pašvaldības iestāžu skaitu,
infrastruktūru, iedzīvotāju skaitu un citus faktorus. Pēc cen-
tralizētas grāmatvedības izveides 2015.gadā, kas kopumā no-
drošināja administratīvo izmaksu samazināšanu un citus po-
zitīvus ieguvumus (vienotu pieeju grāmatvedības datu uzskai-
tē, atskaišu apjoma mazināšanos u.c.), arī plānošanas un fi-
nanšu  resursu sadales process ir centralizēts.

Tabulas izdevumu sadaļā analīze veikta atbilstoši ekono-
miskajai klasifikācijai- atlīdzība, pakalpojumi, krājumi u.t.t. Nā-
kamreiz datu analīze varētu tikt piedāvāta pēc funkcionālajām
kategorijām- par izglītības, kultūras iestādēm, administratīva-
jiem, komunālajiem dienestiem u.t.t. Pakalpojumu un krājumu
sadaļā atšifrēti lielākie izdevumu posteņi. Tā, piemēram, sa-
daļā “Pakalpojumi” ēku, būvju un telpu remonti veido EUR 117
956, kas sastāda 35 % no kopējiem pārvalžu pirktajiem pa-
kalpojumiem. Lielākie remonti ieguldīti novada izglītības ie-
stādēs. Krājumu sadaļā 35 % veido izdevumi kurināmā iegā-
dei- EUR 92 735. Ābeļu, Dunavas un Zasas ciematu centros
tiek nodrošināta centralizēta siltumapgāde, tāpēc arī izmak-
sas lielākas. Pamatlīdzekļu sastāvā lielākais izdevumu pos-
tenis ir saimniecības pamatlīdzekļu iegāde EUR 56 496. Divos
pagastos iegādāti un uzstādīti apkures katli - Dunavas ciema-
ta katlu mājai EUR 21 054 vērtībā, Zasas ciemata centra katlu
mājai-EUR 12 331. Ne visi izdevumi tiek apgūti vienmērīgi -
piemēram, bibliotēku fonds dažām pārvaldēm iegādāts gan-
drīz plānotā apjomā, citās iegāde atlikta uz pēdējo ceturksni.
Tabulā var iepazīties ar izdevumiem, kas tiek administrēti cen-
tralizēti-sociālie pabalsti, līdzfinansējums biedrībām u.c. Tāds
postenis ir pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtnie-
cība EUR 926 387 apjomā, kur uzskaitītas investīcijas ES
fondu finansēto un citu projektu realizācijas rezultātā. Lielākās
investīcijas noteikti ir ELFLA un Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos“ ietvaros veiktie nova-
da ceļu pārbūves darbi Kalna, Dunavas un Zasas pagastos
EUR 759 318 apjomā. 

Vērtējot izdevumu sadalījumu teritoriālā griezumā, jāņem
vērā iepriekšējos gados izremontētais, uzceltais, iegādātais.
Investīcijas skatāmas ilgtermiņā-ja vienai pārvaldei tās ir lie-
lākas šogad, nākamgad veicamie darbi tiks palielināti citā pār-
valdē. Ar paveikto un plānoto iedzīvotāji tiek iepazīstināti ik-
gadējās sanāksmēs. 

Pašreiz ir sācies 2018. gada budžeta plānošanas periods.
Tajā iedzīvotāji var izteikt priekšlikumus sava pagasta un no-
vada attīstībai nākamajam gadam gan tiekoties ar pārvalžu
un administrācijas darbiniekiem, gan izmantojot elektroniskos
saziņas līdzekļus. 

Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone,
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Oktobrī sāksies avansa maksājumu 

izmaksāšana lauksaimniekiem

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma
par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi,
un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksā-
šana lauksaimniekiem.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību mak-
sājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma. 

Vienotā platību maksājuma finansējums 2017.gadā, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procentiem, un
provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha (avansa
maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas vēl tiks

koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.
Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ie-

robežojumi, likmes 2017.gadā būs nemainīgas – tādas, kā bija
līdz šim: par 1.kategoriju – 35 eiro/ha (avansa maksājumā 85%
no likmes, t.i., apmēram 30 EUR/ha), par 2.kategoriju – 45
eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 38 eiro/ha ) un par 3.ka-
tegoriju – 50 eiro/ha, (avansa maksājumā - apmēram 43 eiro/ha)
kā arī 25 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 21 eiro/ha)  te-
ritorijā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem.

Bioloģiskie lauksaimnieki 2017.gadā saņems atbalstu tādā
pašā apmērā kā iepriekšējos gados: par laukaugu platībām 117
eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 99 eiro/ha), par ilggadī-
go zālāju platībām 97 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram
82 eiro/ha), par dārzeņu platībām 399 eiro/ha (avansa maksā-
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jumā - apmēram 339 eiro/ha), par kartupeļu platībām 397
eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 337 eiro/ha), par augļu
koku un ogulāju platībām 485 eiro/ha (avansa maksājumā - ap-
mēram 412 eiro/ha).

Avansa maksājumu izmaksu veiks pakāpeniski. Maksājumus
avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pa-
beigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ aicinām lauksaim-
niekus pārliecināties, vai savlaikus ir sniegtas visas nepiecieša-
mās atbildes uz LAD nosūtīto informācijas pieprasījumu.

Projektu kārta mežsaimniecībā

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā“. Projektu iesniegšana no 9.oktobra līdz 9.novem-
brim.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
Apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana“ varēs pieteikties meža

ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas me-
žaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies
no 9.oktobra līdz 9.novembrim, piektā kārta norisināsies no
10.novembra līdz 11.decembrim.

Apakšpasākumā“Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcināto mežaudžu atjaunošana“atbalstu piešķir par meža at-
jaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzi-
numam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze,
vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. 

Apakšpasākumā „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai“ atbalstu piešķir jaunaudžu re-
tināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku

sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecu-
ma vai blīgznas sugu mežaudzēs. 

Kredītprocentu dzēšana

No 1. līdz 20.oktobrim primārie lauksaimniecības produkcijas
ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrī-
bas, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, preten-
denti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē
varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmā no
2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim faktiski sa-
maksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai
finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada
procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītpro-
centu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Rokasgrāmata un veidlapas  pieejamas LAD mājas lapā.

Īsumā

Līdz 15.oktobrim vēl var pieteikt kompensācijām lietavu bo-
jātās platības – griķus un kukurūzu.

BDUZ lauku īpašniekiem jāatceras iesniegt LAD lauku vēs-
tures veidlapu (pļaušana vai ganīšana). 

26.oktobrī plkst. 10.00 VID ēkā- seminārsjaunreģistrētajiem
nodokļu maksātājiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante,
mob.t.26312414

Dignājas baznīcā 
iemirdzējusies 

restaurētā lustra

“Rietumu Bankas labdarības fonds” kopš 2012. gada rīko
projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums”.  Projektu kon-
kursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas
pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Šogad rīkotajā projektu
konkursā atbalstu guva Dignājas evaņģēliski luteriskās drau-
dzes projekts Dignājas baznīcas lustras restaurācijai. Līdzfinan-
sējumu projekta īstenošanai nodrošināja Jēkabpils novada pa-
švaldība.

Lustras restaurācija tika uzticēta pieredzes bagātam restau-
ratoram no Rundāles pils Intam Lūsim. Metāla detaļu atjauno-
šanai tika piesaistīts metāla restaurators Jānis Lasmanis. Iepa-
zīstoties ar restauratora atskaiti par lustras atjaunošanas dar-
biem, uzzinājām daudz jaunas informācijas. Pēc restauratora
domām, Dignājas baznīcas lustra varētu būt izgatavota Itālijā
laikā no 1900. līdz 1920.gadam. Šī tipa lustras tiek
sauktas - “Lustra ar ūdenskritumu (Waterfall) un
telti (Tent). Restauratori paveikuši lielu darbu, lai
lustrai piešķirtu sākotnējo izskatu. Lustra ir elektri-
ficēta ar jaunām svecītēm, atjaunots 9 spuldzīšu
papildus apgaismojums. 

Lustra visā tās spožumā ir apskatāma Dignājas
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Projekta vadītāja
Dzidra Nartiša
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9. septembrī Pļaviņās norisinājās IV Tūrisma informācijas tir-
gus. Tajā piedalījās Latvijas pilsētu un novadu informācijas cen-
tri, dažādu dabas un tūrisma objektu pārstāvji. Plašs bija amat-
nieku un mājražotāju piedāvājums – pinumi, ziepes, mājas vīns,
maize, saldumi, neparasti ievārījumi, adījumi un citi roku darbi.

No Jēkabpils novada piedalījās Sēlijas prasmju muzejs (va-
dītāja Edīte Balode) ar plašu tūrisma informācijas stendu un
bukletiem, biedrība “Sēļu pūrs” (koordinatore Daina Alužāne)
demonstrēja un popularizēja sēļu tautas tērpus, biedrība

“Ūdenszīmes” pie-
dāvāja savus ražo-
jumus: stikla rotas,
pulksteņus u.c.,
Baiba Čākure ap-
meklētājus priecēja
ar dekoriņiem – lai-
mes un sapņu ķērā-
jiem, kuri bērnu un
jauniešu vidū bija
ļoti pieprasīti. Par
nokļūšanu Tūrisma
informācijas gadatir-
gū Pļaviņās, palī-
dzēšanu telšu uz-
meistarošanā un
mantu nogādāšanā
ierādītajās vietās,
pateicība Zasas pa-
gasta šoferim Arnim
Timpam.

Tirgus apmeklē-
tāji ne tikai iepazina

nākamās Latvijas apceļošanas pieturvietas un galamērķus, bet
arī iegādājās vietējos ražojumus. Atpūtai un izklaidei uzstājās
neparastais duets no Ogres “Santehniķi” un izglītojoši izklaidē-
jošais “ZINNOO centrs” ar eksperimentu šovu. Tika piedāvāts
arī brauciens pa Daugavu ar kuģīti “Vīgante”, izbraucieni ar
retro-vāģīšiem bērniem, izjāde ar poniju Leksus. Pasākumā
koncertēja JDK “Daugaviņa”, kapela “Klintaine”, leģendārie Pļa-
viņu muzikanti, saksofonists Jānis Briška.

Lai gan visu dienu lija, pasākums bija apmeklēts. Par Jēkabpils
novada tūrisma objektiem interese bija liela. Prieks bija apmek-
lētājam piedāvāt tikko izgatavotos Jēkabpils novada bukletus, a/s
“Rūme” un Sēlijas prasmju muzeja informatīvās skrejlapas.

Nākamo V Tūrisma informācijas tirgu organizēs Preiļu un
Riebiņu novada Tūrisma informācijas centrs.

Sēlijas prasmju muzeja vadītāja Edīte Balode
Autores un plavinunovads.lv foto

Aizritējis pirmais skolas, pirmais rudens, Tēvu dienas godi-
nāšanas mēnesis un, kā senie latvieši sauca, viršu jeb silu mē-
nesis. Vairāk kā 50 gadus Latvijā septembris ir Dzejas dienu
mēnesis.

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs Zasā 27. septembrī
aicināja atnākt uz pasākumu, ”... lai tiktos ar dzeju”. Interesenti
klausījās Ineses Grauzes dzeju ar Māras Zālītes moto “Nāk ru-
dens apgleznot Latviju”. Zasas bibliotēkā bija iespēja apskatīt
Rainim veltītu izstādi un iepazīties ar jaunāko dzeju.

Inese ir bibliotekāre. Atsaucīga, izpalīdzīga, galvenais - zino-
ša. Kas ir pabijis Zasas bibliotēkā, sapratīs, ka šis darbs viņai ir
sirdslieta. Klausoties Ineses dzeju, varam sajust Dabas klātbūt-
ni, sajust, kā smilgas noglāsta, kā rasa veldzē, kā migla kāpj,
kā dzērves klaigā un tālam ceļam lasās. Viņai dzeja rodas gan
priecīgos, gan īpaši skumjos brīžos. Rakstījusi arī laiku slimnīcā
pavadot. Pastaigājoties pa iemīļoto Zasas parku ar fotoaparātu,
Ineses kabatā vienmēr ir papīra lapiņa vai blociņš un rakstā-
mais. Līdzko prātā ieskrien kāda laba doma, tā tiek pierakstīta.
Inese stāsta par skolas laikiem Zasas vidusskolā, par pirmajiem
panākumiem dzejas rakstīšanā. 1980. gadā rakstot dzejoli par
Latviju, Jēkabpils rajonā ieguva pirmo vietu viņas dzejolis “Vien
Latvijai...” un Inese ieguva iespēju piedalīties Literātu 1. nomet-
nē Valmierā. Pirms 20 gadiem viņa piedalījās nometnē “Literāts
Jēkabpilī”, ko vadīja Andris Grīnbergs un Lūcija Ķuzāne, bet,
uzsākot darbu, tam neatlika laika. Tomēr klāt nākuši daudzi dze-
joļi. Tagad draugi un radi pie dāvaniņām saņem arī Ineses dze-
jas pantiņus. Varbūt jubilāri pat nenojauš skaisto dzejas rindiņu

autori? Inese mums blakus dzīvo kā Margrietiņa vai Rudzupuķe
– zied un dāvā pa ziedlapiņai katram, kas viņai tuvumā. Inese ir
Jāņa meita - vēl aizvien margrietiņas, rudzupuķes, ozolzars un
papardes Jāņos ir vāzē uz galda istabā un tēvam pie kapu ko-
piņas. Inese teic, ka dzeja palīdz dzīvot, uz priekšu iet. Viņas
dzeja esot pārsvarā emocionāla, skumja – dzīves skumju atmi-
ņas. 

Tavi darbi, Inese, top nemanāmi un klusi, tā, lai netraucētu
pirmo saules staru ziedam uzsmaidīt. Paldies Tev par jauko mir-
kli Dzejas dienā muzejā!

Paldies visiem, kuri atnācāt un dzirdējāt šos Ineses Grauzes
dzejas vārdus: 

Kas vistālāk rudenī redz?
Kam mākoņi acis neaizsedz?
Pie kā ej tu, pie kā es?
Kad diena pavisam bez saulītes?
Kas Tavu roku liek savējā, 
Kad sēklas jau zemē un gājputni augstu?
Stāv pagalmā kļava – gaismu sijā
Stāv liepa, bērzs un ozolīts – 
Un ar savām sārtajām, krītošām 

lapām – man atvadu sveicienu māj... 
(2017.g. sept.)

Pateicībā, Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadī-
tāja Edīte Balode

Tikšanās ar dzeju muzejā Zasā

Jēkabpils novads piedalās 
IV Tūrisma informācijas tirgū Pļaviņās



10 2017. gada oktobris

Mana Latvija
dzejā

“Vasaras rītu Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā dimanta rasu.
Kurš cauri skatās sietiņa acīm,
Redz visu pasauli dimantos mirdzam”
/Rainis/

Katru gadu septembrī koki ietērpjas
krāsainā lapu rotā. Katru gadu septembrī
bērni uzsāk mācības skolā. Un katru
gadu (jau vairāk nekā 50 gadus) septem-
brī notiek Dzejas dienas.

Mēs lepojamies, ka dzīvojam Raiņa
dzimtenē un dzejas svētkus varam atzī-

mēt pie Rainim veltītā pieminekļa Rubeņu
parkā.

Uz šo pasākumu skolēnu grupiņas no
katras Rubenes pamatskolas klases bija
laicīgi gatavojušās, sameklējot sev atbil-
stošākās dzejas rindas vai dzejoli. Skolo-
tājas Ilonas vadībā izveidota savdabīgu
dzejas kompozīciju par mūsu dzimtās
zemes neatkārtojamo skaistumu.

Kad vārsmas izskanējušas un rudens
ziedi salikti pieminekļa pakājē, pasākuma
tālākā daļa notiek kultūras nama zālē.

Jēkabpils bērnu bibliotēkas vadītāja
Ilona Švābe aizrautīgi un atraktīvi lasa
Raiņa dzeju bērniem, ar savu izpildījumu
izraisot patīkamu pārsteigumu apmeklē-
tājos. Un kas gan būtu dzeja bez mūzikas!

Pasākumu kuplināja kaimiņu skolas mū-

zikas skolotājas Ingas Kraševskas ģitāras
pavadījumā dziedātās dziesmas latviešu un
lietuviešu valodā. Un vēl radošā aktivitāte-
dzejolītis manā plaukstiņā, kā sveiciens Lat-
vijas simtgadei- aizrāva gan lielus gan
mazus. Katrs savu plaukstiņas atveidu ar
ierakstīto dzejolīti piestiprināja kultūras
namā pie dekoratīvās sienas kā sveicienu
citiem.

Noslēgumā- lielo burbuļu pūššana ar
vēlēšanos- lai piepildās mani sapņi un
sapnīši.

Paldies pasākuma vadītājai Ilonai un
visiem dalībniekiem!

Rubeņu bibliotēkas vadītāja
Agra Ozoliņa
Autores foto

Rasmas Bērziņas gleznu izstāde „Ziedu pasaule”
Mežzemes bibliotēkā

Mežzemes bibliotēkā no 30. augusta līdz 30. septembrim bija
skatāma Rasmas Bērziņas gleznu izstāde „Ziedu pasaule”.

Rasma Bērziņa, dzimusi 1936. gada 25. aprīlī, visu mūžu
dzīvo Krustpils novada Daugavas Ogleniekos. Zīmēt viņai pati-
cis jau no mazām dienām. Šī aizraušanās sākusies jau laikā,
kad viņas mācījusies Krustpils septiņgadīgajā skolā un turpinās
vēl šodien. Visu darba mūžu Rasma bijusi zīmēšanas skolotāja
Vīpes un Liepenes skolā, kā arī Skolēnu interešu namā. Zīmē-
jusi pati,apmeklējusi šī priekšmeta skolotāju kvalifikācijas cel-
šanas kursus, zīmēšanas un gleznošanas studiju pie mākslinie-
ces Ainas Karlsones.

Pārsvarā darbi ir par dabu, gadalaikiem, ziediem, ir pa kādai
klusajai dabai. Pie Daugavas Rasma ir pavadījusi visu

mūžu,tāpēc arī upei ir atvēlēta nozīmīgas vieta – Daugavas stā-
vie krasti, saliņas, ūdensrozes, dzimtas mājas.

Savukārt viņas zīmētās karikatūras ataino sabiedrībā notie-
košas lietas: gan labas, gan ne tik labas, un vēl Rasma pēta
dzimtas vēsturi, kas apkopota astoņos sējumos.

Par sevi Rasma saka tā: „Tāpat kā savos vārdos esmu vien-
mēr droša un atklāta, arī darbos manam zīmuļa vai otas vilcie-
nam jābūt drošam, atklātam un krāsu bagātam. Savā radošajā
darbā man jājūt, ka manām rokām vēl ir spēks, lai darbos smar-
žotu, ziedi, viļņotu rudzu lauks, lai šalkotu mežs,straume Da-
ugavā vai vilnis jūrā…”

Jāsaka paldies, Rasmai, ka viņa savas brīnišķīgās gleznas
nodod skatītāju vērtējumam, septembrī bibliotēkā bija skatāma
viņas gleznu izstāde „Ziedu pasaule.” Izstādi aplūkoja daudzi
bibliotēkas apmeklētāji.

Ināras Grigalovičas domas par izstādi:
„Apskatot gleznu ziedu izstādi, manas sajūtas nav nav vār-

dos izsakāmas,ko es tur redzēju. Man likās tā ,ka esmu iegājusi
skaistā ziedu pļavā, kur zied ziedi cits par citu skaistāks, gribē-
tos noplūkt kādu no tiem, cik dabīgi tie ir.

Mīļā skolotāj, ja drīkst Jums tā uzrunāt, Jūs ar saviem dar-
biem mūsu dvēselēs iededzāt prieka dzirksti.

Novēlu, lai Jūs vēl daudzus gadus priecētu mūsu sirdis ar
skaistajām dabas skatu gleznām!”

Oktobrī bibliotēkā būs skatāma otrā Rasmas Bērziņas per-
sonālizstāde „Rudenim raibi svārki.”

Mežzemes bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunzeme
Sandras Vecumnieces foto
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Sevi parāda Kalna pagasta jaunie talanti
Septembris - dzejas, pārdomu, atmiņu mēnesis. Dzejas die-

nas varētu mums būt jebkuru dienu gadā. Ja padomājam, cik
daudz laika ikdienas steigā varam veltīt dzejas baudīšanai? 

Nu jau otro gadu, kad dārzos rudens ziedi- asteres, dālijas,
gladiolas, skolēnus sāk aicināt uz skolu, Kalna kultūras nams
aicina interesentus uz pasākumu “Ielaid vasaru sevī”. 

Ziedi, dzeja mūzika...Šis pasākums ir domāts tam, lai atklātu
kādu mūsu pagasta talantu. Pagājušajā gadā savus talantus rā-

dīja Zaiga un Līva Vilcānes.
Šajā gadā varēja aplūkot Jē-
kabpils Mākslas skolas audzēk-
nes Alises Ružas darbus; muzi-
kālu noskaņojumu radīja Mūzi-
kas skolas audzēkne Dana
Krjaukle. 

Uz šo tematisko pēcpusdie-
nu bija uzaicināta dzejniece no
Rēzeknes Ineta Atpile-Jugane.
Ineta šajā pēcpusdienā apmek-
lētājus iepazīstināja ar sevi, la-
sīja savu dzeju. Inetai ir izdota
dzejoļu grāmata arī latgaliešu
valodā. Interesants bija stāsts
par bērnu grāmatu, kuras radī-

šanā darbojušās abas ar meitu.
Dzejas lasījums, melodijas, sarunas klausītājiem lika aizdo-

māties par dzīvi, sevi, laiku... Visu nedēļu kultūras namā bija
skatāma rudens ziedu izstāde.

Paldies visiem par atsaucību, it sevišķi mūsu jaunajiem ta-
lantiem Alisei un Danai!

Kalna k/n vadītāja Sandra Vecumniece

Tēva diena Dignājas pamatskolā

Šogad mēs, Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupiņa, tur-
pinājām pagājušajā gadā iesākto tradīciju – Tēva dienu.

Šogad tēvu dienu svinējām ar nokavēšanos – 15. septembrī.
Laiks mūs nelutināja, tāpēc šogad darbojāmies telpās.

Rūtas un Laumas tētis pirmsskolas grupiņai uzdāvināja tele-
vizoru, ko varēsim izmantot nodarbībās, lai skatītos mācību fil-
miņas. Protams, tēti paši to arī piestiprināja, un mēs skatījāmies
un pētījām, ar kādiem instrumentiem tēti darbojas, un mācījā-
mies to nosaukumus un pielietojumu.

Šogad lūdzām tētu palīdzību aktivitāšu dēļa izveidē, paši jau
internetā bijām sameklējuši paraugus, lai tēti saprastu ko mēs
no viņiem gribam.

Rezultāts ir lielisks, bērni ir sajūsmā par jauno rotaļu vietu,
kas reizē palīdz attīstīt sīko motoriku un attīsta loģisko domā-
šanu. Sienu mēs vēl papildināsim, tētiem jau darbojoties radās
idejas, kā vēl papildināt aktivitāšu dēli.

Taču ar to vien mēs nelikāmies mierā! Gribējām pārbaudīt
tētu prasmes un sarīkojām nelielas sacensības. Kurš tētis visāt-
rāk ieskrūvēs 5 skrūves! Protams, visi tēti ar uzdevumu tika galā
lieliski.

Liels paldies pašiem čaklākajiem tētiem, kam bija iespēja sa-
springtajā darba ritmā izbrīvēt laiku un, kopā darbojoties, padarīt
savu bērnu ikdienu pirmsskolas grupiņā interesantāku.

Kad tēti jau bija devušies projām, bērni jautāja, kad vēl būs
tēva diena? Manuprāt, tas ir rādītājs, ka bērniem ļoti patika. Mēs
jau gaidām nākamo tēva dienu!

Noslēgumā apbalvojām tētus ar godarakstiem un nelielām
dāvaniņām.

Pirmsskolas audzinātājas Rasa un Klinta
Autoru foto
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Baltu vienības dienas 
pasākums Dignājas pilskalnā

Nedēļām ilgi saule cīnījās ar lietu, lai 22. septembrī Latvijā
un Lietuvā kopīgi atzīmētā Baltu vienības diena izdotos. Jau tra-
dicionāli, Saules kaujas atceres dienā, Sēlijā norisinās pilskalnu
sasaukšanās un vienības ugunskuru iedegšana, kas šogad pla-
šākā skaitā pulcēja apkārtnes ļaudis. Baltu vienības diena tiek
atzīmēta gan citos pilskalnos Latvijā, gan Lietuvā, tādēļ jau ie-
priekš mūsu pasākums bija iezīmēts kopīgajā Baltu vienības
dienas pilskalnu sasaukšanās kartē.

Šogad Baltu vienības dienas ietvaros Jēkabpils novada Du-
navas pagasta Dignājas pilskalnā viesojās vīru kopa „Vilki”, kuri
ar savām dziesmām atdzīvināja pilskalnu un sniedza patriotisku
koncertprogrammu, kura ietver karavīru dziesmas no vissenā-
kajiem laikiem līdz mūsdienām.

Baltu vienības dienas pasākumu organizēja nodibinājums
Aleksandra Grīna fonds, sadarbībā ar vīru kopu „Vilki”, ar kuriem
sadarbojamies jau ilgus gadus. Paldies Jēkabpils novada pa-
švaldībai, īpaši Jurgitai Bareikai, Kasparam Sēlim, Gintam Au-
dzītim un Aivaram Vanagam! Kuplā skaitā bija sanākuši arī
mūsu novada skolēni un skolotāji no Dignājas, Dunavas, Ābeļu,
Rubeņu pamatskolas un Zasas vidusskolas, kā arī kaimiņu no-

vada Aknīstes vidusskolas skolēni. Viesītes novada muzeja „Sē-
lija” darbinieki un Sēļu kluba ekskursanti bija sarūpējuši Sēlijas
karogu, kurš kopā ar valsts karogu, lepni plīvoja Dignājas pils-
kalnā. Pasākumu īpašu padarīja tie cilvēki, kuri nesavtīgi palī-
dzēja pasākuma tapšanā. Paldies par gardo zupu – Gintai Sa-
vičai un Valijai Flanderei, paldies Andrim Baltaruņķim par elek-
trības nodrošināšanu un Baložu ģimenei par atļauju rīkot pasā-
kumu pilskalna teritorijā. 

Guna Pērkone
Nodibinājuma “Aleksandra Grīna fonds” aktīviste

Foto: Kaspars Sēlis

Zasā ar koncertu
viesojas Guntars Račs

28. septembrī Zasas kultūras namā notika dzejnieka un
mūziķa Guntara Rača jaunās grāmatas “365” 1. daļas pre-
zentācija.

Mākslinieks ir apņēmības pilns realizēt savu jaungada ap-
ņemšanos: katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli un to pub-
licēt savā Facebook profilā. Tā tas arī notika un notiek. Grāma-
tas 1. daļā iekļauti 183 dzejoļi – pirmās viena gada 183 dienas
un 183 sajūtas, katrs ar savu unikālo tapšanas datumu.

Koncertā Zasā dzeju no grāmatas lasīja un muzikālus priekš-
nesumus sniedza Guntars Račs, Uģis Tirzītis, Andris Alviķis un
Katrīna Bindere.

Zasā māksliniekiem pievienojās arī vairāku Guntara Rača
dziesmu (piem. „Divi eņģeļi“ un „Tici vai nē“) līdzautors, bijušais
zasietis Gints Stankevičs.

“Vakar (28. septembrī) bija lielisks vakars Zasas kultūras
namā, un pat ne tikai tapēc, ka šī ir man mīļa dzimtā vieta, kur
kāpu uz skatuves jau 3 gadu vecumā skaitīt Ziemassvētku pan-
tiņus, bet arī tāpēc, ka, manuprāt, mūsu šodienas “tradicionālo”
koncertu laikmetā, tādi pasākumi, kur ļoti brīvā atmosfērā starp
mūziku, dzejas lasīšanu, arī vienkāršu dalīšanos ar atmiņu un
dzīves stāstiem ar skatītājiem, šodien ir liels retums. Tāds mu-
zikāli-literārs pasākums šī vārda vislabākajā nozīmē. Ja nu kur
ir silta uzņemšana un fantastisks pasākums, tad tas bija vakar-
vakarā Zasā!” teic Gints savā Facebook lapā.

Paldies kultūras nama vadītājai Laurai Aišpurei par māksli-
nieku uzaicināšanu un jauki organizēto pasākumu!

K.Sēlis
L.Aišpures foto

Pasākuma viesis, mūziķis Viesturs Celmārs 
un mūzikas producents Gints Stankevičs
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Akcija “Iepazīsti savu
novadu” #11

Jēkabpils novada akcijā “Iepazīsti savu novadu” šoreiz ie-
spaidos ar sev tuvo un nozīmīgo sporta kompleksu “Pilskalni”
dalās Grandānu ģimene no Kalna pagasta: “Šī vieta mūsu ģi-
menei ir īpaša, jo šeit ir dzimis Inguss, un trase ir tēva īpašums.
Šeit pavadīta bērnība, vērojot tēva gaitas autosportā, vēlāk arī
brāļa Intara…Šobrīd stafeti pārņēmis kaimiņš Māris. Šī vieta ir
īpaša arī apkārtējiem, jo visi, kas piedalās šīs vietas sakopšanā
un attīstībā, dara to no sirds! Ierodoties šeit, to var arī sajust. Šī
vieta pievelk ikvienu! Šeit satiekas visi, kam autosports ir sirdī
un benzīns asinīs.” Jāpiebilst, ka pēdējos gados autotrase pie-
dzīvojusi plašas pārmaiņas, padarīta pieejamāka skatītājiem,
tajā tiek rīkoti Latvijas un Baltijas autokrosa čempionātu posmi,
un, iespējams, arī šoziem, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, varēsim
vērot kārtējās folkreisa sacensības.

Vairāk par akciju lasi Jēkabpils novada mājaslapā, sadaļā
“Latvijai 100”.

K.Sēlis
Diānas Grandānes arhīva foto

Mežgales kultūras
namam – 50

30. septembrī tika svinēta Mežgales kultūras nama 50. gadu
jubileja. Ar satīrisku atskatu uz aizvadītajām desmitgadēm sarī-
kojuma viesus priecēja VPDK “Deldze” dejotāji, Leimaņu pagas-
ta jaunieši, amatierteātris un vīru ansamblis. Viesojās arī Zasas
kultūras nama bērnu ansamblis “Smaidiņi”, grupa “Pēc pus-
nakts” un jauniešu muzikālā apvienība “Oktāva”. Tika rādīti vi-
deosižeti par katrā desmitgadē piedzīvoto, skaitīta to laiku dzeja,
rādīti fragmenti no izrādēm “Ezermaļu krokodils” (J.Jaunsudra-
biņš) un “Skroderdienas Silmačos” (R.Blaumanis), kā arī de-
monstrēti pirms pusgadsimta valkātie apģērbi. Protams, tika
sveikti arī Mežgales kultūras dzīves vadītāji un darbinieki. Ap-
meklētājiem apskatei pieejamas bija arī dažādas izstādes. Sa-
rīkojumu rīkoja Leimaņu pagasta iedzīvotāji, sadarbībā ar Lei-
maņu bibliotēku un Tautas namu.

Plašāk lasiet laikrakstā “Brīvā Daugava”.
K.Sēlis

Autora foto

Zasas vidusskolēni 
piedalās 

Rudens krosā
Ceturtdien, 29. septembrī, Zasas vidusskolas skolēni pie-

dalījās Rudens krosā Jēkabpils Mežaparkā. Sacensībās ko-
pumā startēja vairāk nekā 300 dalībnieki piecās vecuma gru-
pās. Zasas komandai skriešana padevās ļoti labi, jo rudens
krosa kopvērtējumā mazo skolu grupā izcīnīta 1.vieta. Izcili
startēja Baiba Briede, kas savā vecuma grupā - 1000m - iz-
cīnīja 1.vietu, Endija Aleksejeva - 500m - 2.vietu un Raivis
Zarāns - 1500m - 2.vietu. Lielu paldies saku visiem skolē-
niem, kas piedalījās. Malači!

Madara Nagle, Zasas vidusskolas sporta skolotāja
Autores foto
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Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar makšķernieku
klubu „Bancāns” šogad organizēja 3 posmu sacensības, kas ko-
pumā pulcēja vairāk kā 70 dalībniekus ne vien no mūsu, bet arī
no tuvākiem un tālākiem novadiem un pilsētām. Pasākumi no-
risinājās Priekulāna un Klaucāna ezeros, un beidzamais posms
Daugavas upē Dunavas pagastā. Paldies Dunavas pagasta pār-
valdniekam ar komandu, kā arī Priekulāna ezera atpūtas vietas
īpašniekiem par viesmīlību.

Makšķernieku kluba “Bancāns” pārstāvis Aivars Liepkalns
stāsta: „Ir noslēgušās makšķerēšanas sacensības, ko rīkojām
kopā ar Jēkabpils novadu, un kas notika trijos posmos. Pirmkārt
gribam teikt lielu paldies Baibai Čākurei par darbu ko viņa šajos
pasākumos ieguldīja, vēl milzīgāku paldies gribam pateikt mūsu
galvenajam sponsoram, veikalam Huberts, Gatim Binātam un
Ingai Binātei par superīgajām balvām. Trešais noslēdzošais

posms notika Dunavā, Daugavā. Lai gan zivis negribēja nāk pie
mums atrādīties un nosvērties tomēr bez lomiem neizpalika. Un
veiksmīgākais makšķernieks izrādījās Raimonds Vilnragis, kas
spēja krastā dabūt nelielu līdaciņu un nelielu zandartu, kas
viņam arī garantēja pirmo vietu kopvērtējumā, otrais palika Rai-
tis Savičš, kas krastā iznesa vairākus skaistus asarīšus, bet
trešo vietu ieņēma Ivans Kovrigo, kas gan tika tikkai pie viena
asarīša, toties gandrīz puskilograma svarā. Kopvērtējumā gan
lomu spēlēja tas cik dalībnieki bija apmeklējuši posmus. Tātad,
kā jau minēju kopvērtējumā pirmo vietu ieņēma Raimonds Vil-
nragis, otro vietu ieņēma arī tik pat uzcītīgs sacensību dalīb-
nieks Juris Šteinbergs, bet trešās vietas ieguvēju nācās no-
skaidrot izlozes veidā, jo abi dalībnieki kopumā divos posmos
bija ieguvuši vienādu punktu skaitu, pēc izlozes rezultātiem
trešā vieta tika piešķirta Ingusam Gaidim. Šī visnotaļ bija supe-
rīga pieredze mums visiem, labi pavadīts laiks, un neaprakstā-
mas emocijas. Liels paldies visiem kas mūs uzņēma, kas palī-
dzēja un atbalstīja. Un paldies visiem dalībniekiem. Tiekamies
nākamgad, un cerams vēl lielākā pulkā. Ne asakas visiem!”
Kopējā rezultātu tabula skatāma Jēkabpils novada mājaslapā.

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Makšķerēšanas sacensības 
“Jēkabpils novada Līdaka 2017”

Pirmo reizi skolas durvis šajā mācību
gadā vēra 14 pirmklasnieki un 7 sagata-
vošanas grupiņas bērni, kurus laipni sa-
gaidīja skolotājas Gunta un Sandra. De-
vītklasnieki skolotājas Guntas Bičoles va-
dībā bija sagatavojuši interesantu ielūko-
šanos mācību priekšmetu nozīmībā, bet
par galveno skolas dzīvē tomēr tika atzīts
Zvans. Skolēnus sveica Zinību dienā arī
Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis
Subatiņš, novēlot katru dienu iegūt jaunas
prasmes un zināšanas, tās pielietot.

Šogad mūsu skolā 136 skolēnus ie-
priecina 5 jauki izremontēti kabineti, par
ko parūpējās SIA BūvMax, ko vada Svet-
lana Lācare, kopēji ieguldītā summa
12000 eiro. Skolotājas, kas saimniekos
šajos kabinetos un mācīs bērnus, saka -
kabineti tagad ir gaišāki, plašāki, saulai-
nāki, bet skolotāja Iveta tomēr nostalģiski
skumst pēc vecajām dēļu grīdām. Paldies
remontstrādniekiem par ieguldīto darbu,
lai mēs visi skolā justos labi. Jauki sakop-
ta ir skolas apkārtne, par ko jāpateicas
skolas saimniekam Žigintam, kā arī apko-
pējām Ilzijai, Līgai, Brigitai un Inārai. Ap-
kopējas arī parūpējās, lai visas skolas tel-
pas būtu gaišas, tīras, skolēnu nedarbi
aizkrāsoti.

Ar kādām domām, noskaņojumu šogad

mācību gadu sāks skolēni un skolotāji?
Devītklasnieki šogad ieradušies skolā ar
prieka sajūtu par satiktajiem klasesbied-
riem, diemžēl arī ar skumjām, ka būs pē-
dējais mācību gads šinī skolā. Viņos ir arī
spēcīga apņemšanās cītīgi mācīties un
gatavoties eksāmeniem. Pirmklasnieki vēl
jāiedrošina, kaut skolas gaišās un plašās
telpas apmierina gan skolēnus, gan viņu
vecākus. Arī skolotājiem šis būs jauns mā-

cību gads, jo jāizdomā, kā virzīt skolēnus
uz kompetencēm bāzētas izglītības apgū-
šanā. Galvenais- savstarpējā saskarsme,
sadarbības prasmes- gan savstarpējās,
gan ar skolēniem, gan vecākiem. Lai
mums visiem veiksmīgs, jaunu zināšanu
un prasmju, kā arī pozitīvu emociju pilns
jaunais mācību gads!

Silva Zepa, skolotāja
Autores foto

1. septembris Ābeļu pamatskolā

Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Guntu Klaužu.
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30. septembrī (2017) Dignājā tika svi-
nēti futbola svētki, kas bija arī noslēdzo-
šais Eiropas sporta nedēļas pasākums
Jēkabpils novadā. Šogad futbola kausā
piedalījās 8 komandas, kas tika sadalītas
2 grupās, un labākās 2 cīnījās tālāk ce-
turtdaļfinālā. Veiksmīgākās šī gada ko-
mandas bija: „Krustpils juniori” (3. vieta)
ar komandas sastāvu – Jevgēnijs Hai-

kins, Artjoms Seukovs, Boriss Carjovs,
Daniels Morozovs, Adrians Ihikins, Artis
Daģis, otro vietu izcīnīja Jēkabpils ko-
manda „BBG” ar sastāvu – Linārs Strau-
tiņš, Aleksandrs Gargazins, Rihards Lei-
tāns, Dairis Jakubovskis, Mārtiņš Voltma-
nis un Ingus Silakrankers, savukārt zelta
medaļas un šī gada lielo kausu godam
nopelnīja mājinieku komanda „Dignāja”,

kuru pārstāvēja – Ivars Sirmulis, Igors
Melbārdis, Modris Lizinskis, Pēteris Miku-
lāns, Elvis Krēsliņš, Kristians Puško, Juris
un Mārcis Mašinskis.

Papildus futbolam, kā jau ierasts, sa-
censību dalībniekiem bija iespējams sa-
censties individuālajās sacensībās, kur
visvairāk - 28 reizes - pie stieņa pievilkās,
kā arī precīzākais lidojošo šķīvīšu dartos
bija Dairis Žerkovs. Sauszemes makšķe-
rēšanā labākais bija Toms Jurgevičs. Pal-
dies Dignājas sabiedriskajam centram,
kas bija sarūpējis gardu zupu futbola
kausa dalībniekiem un skatītājiem, kā arī
Dignājas pamatskolas komandai par lau-
kuma sagatavošanu.

Uz tikšanos 21. oktobrī galda spēļu
turnīrā Rubeņos!

Jēkabpils novada sporta pasākumu
organizatore

Baiba Čākure
Autores foto

Jēkabpils novada atklātais “Futbola kauss” Dignājā

Saskaņā ar likumu „Par valsts pensi-
jām”, pensiju indeksācija notiek katru
gadu 1. oktobrī. Pensiju indeksācijas ap-
rēķinos tiek ņemts vērā faktiskais patēriņa
cenu indekss valstī, kā arī 50 procentus
(iepriekš 25 procenti) no apdrošināšanas
iemaksu summas reālā pieauguma pro-
centiem. Politiski represētajām perso-
nām, I grupas invalīdiem un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidē-
šanas dalībniekiem pārskata visu valsts
pensijas apmēru.

“Šā gada indeksācijā vidējais pensijas
palielinājums būs vismaz divreiz lielāks
nekā pērn, kad vidējais pielikums bija virs
4 eiro mēnesī, šā rudens indeksācijā tie
vidēji būs vairāk nekā 10 eiro. Savukārt
pensijas indeksācijā nākamgad pirmoreiz
tiks ietverts darba stāžs. Un šī indeksācija
skars vairāk nekā 92 procentus pensio-
nāru! Ja stāžs būs no 30 līdz 39 gadiem,
indeksācija būs 60 procenti no algu pie-
auguma, pensionāriem ar 40 gadu un lie-
lāku darba stāžu – 70 procenti no algu
pieauguma”, uzsver labklājības ministrs
Jānis Reirs.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes,
izdienas un apgādnieku zaudējuma pen-
sijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai
pārrēķinātas līdz 2017. gada 30. septem-
brim.

Šogad pensionāriem būtiski ir paturēt
prātā summu 349 eiro! Jo šī gada 1. ok-
tobrī, piemērojot indeksu 1,0439, tiks pa-
lielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu
apmērs, kas nepārsniedz tieši šo summu!

Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas ne-
pārsniedz 349 eiro apmēru, tiks palieli-
nātas par 4,39 procentiem. Pensijas pa-
lielinājums būs atkarīgs no pensijas ap-
mēra. Proti – jo lielāka pensija, jo lielāks
tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro
liela pensija palielināsies par 8,78 eiro.
300 eiro liela pensija palielināsies par
13,17 eiro. Bet, ja, piemēram, cilvēkam ir
tieši 349 eiro liela pensija, tad viņa pen-
sija 1. oktobrī palielināsies par 15,32 eiro.

Savukārt tām pensijām un atlīdzībām,
kuras ir lielākas par 349 eiro, indeksēs
daļu no piešķirtās summas, t.i. 349
eiro. Tas nozīmē, ka arī viņiem pensija
palielināsies par 15,32 eiro.

Jāpatur prātā, ka indeksēts tiks tikai
pensijas apmērs, neņemot vērā pie
pensijas piešķirtās piemaksas par ap-
drošināšanas stāžu līdz 1996. gadam.
Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet klāt
tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai
pensiju, līdz ar to palielinājums būs jau
minētie 8,78 eiro.

Un vēl noteikti ir jāņem vērā, ka no in-
deksētās pensijas var tikt ieturēts iedzī-
votāju ienākuma nodoklis, kas samazina
izmaksājamo summu.

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) un tā notiek automātiski. Tas no-
zīmē, ka nevajag uztraukties par to, vai
VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc
pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi
nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek
automātiski.

Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt
portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā
VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/lv/kontak-
ti/kontaktinformacija).”

Egils Zariņš,
Labklājības ministrija

Par pensiju un atlīdzību indeksāciju

Šovasar Jēkabpils novadu aktīvi apmeklēja mūziķis Kārlis
Kazāks. Nu tapis arī raidījums “Dzirdi Balsis ar Kārli Kazāku”,
kurā vienā no epizodēm varējām iepazīties arī ar sēļu/dignojīšu
izloksni. Raidījuma pirmizrādes laikā, 14. septembrī, sēļu amat-
niecības centrā “Rūme” Zasā viesojās arī pats mākslinieks.

Gan tuvi, gan tāli ļaudis uzmanīgi vēroja raidījuma otro sēriju,
lai ieraudzītu gan sevi un paziņas, gan uzzinātu ko jaunu par
savu valodu, vēsturi, saknēm. Galu galā, reti kur vairs dzirdam
sēļu valodu visā tās krāšņumā. Arī raidījumu veidotāji uzsver,
ka “izzūdot izloksnēm, izzūd kultūras dažādība, un pārtrūkst ie-

spēja “pārnest” kultūras mantojumu visprecīzākajā pierakstā -
valodā”.

Kārlis raidījuma skatītājam ļauj iepazīt latviešu valodai rak-
sturīgās izloksnes un parāda, cik daudz skaistu vārdu vēl ir
“dzīvi” pie īsteni sirsnīgiem cilvēkiem visā Latvijā. “Mirklī, kad
sapratu, ka vēlos pamēģināt saskanēt ar dažādajām latviešu
mēlēm, man nebija ne prātā, ka tas pārvērtīsies par piedzīvoju-
mu, kura laikā iepazīšu ne tikai dažādus ļaudis neticami skaistās
Latvijas vietās, bet arī lielisku komandu, kas izsapņoto piedzī-
vojumu pārvērtīs raidījumos. Un, lai arī kāds būs iznākums, es

Kārlis Kazāks ieskandina sēļu mēli “Rūmē”
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negribu tikt uztverts par tā centru. Šī stāsta centrs ir mūsu kul-
tūras milzīgā bagātība,” stāsta Kārlis.

“Par latviešu valodas bagātībām manī atbild vidzemnieku un
kurzemnieku dzimtu asinis. Un pat nedomājot par to, ka latga-

liešu, sēļu vai tāmnieku kultūra nebūtu iespējama un izzustu,
paliekot bez savas skaņas, es vienkārši gribu tās notvert. Droši
vien, ka man ir vieglāk piedzīvot un pieņemt pasauli savās
dziesmās. Visticamāk, ka tas arī ir neapzināts iemesls, kādēļ
tieši šādi mēģinu iepazīties ar savu valodu,” teic Kārlis.

Pēc raidījuma noskatīšanās, “Rūmē” varējām tuvāk iepazīt
arī jaunās Kārļa oriģināldziesmas, kas pierakstītas dažādajās
latviešu valodas izloksnēs, tajā skaitā dziesmu “Ja jau šūreit
leist” sēliskajā izloksnē. Skaisto koncertu, protams, apmeklēja
arī raidījuma varoņi – folkloras kopa “Dignōjīši”, Jēkabpils no-
vada jaunieši, Svarānu ģimene, biedrības “Ūdenszīmes” pār-
stāvji un citi. Sarīkojuma noslēgumā raidījumā iesaistītie, kā arī
klātesošie, pateicās Kārlim par uzdrīkstēšanos šādu raidījumu
veidot, par tā nozīmību un sēliskās izloksnes popularizēšanu.

Sakām paldies arī pašiem raidījuma dalībniekiem, par iegul-
dīto darbu Sēlijas novada kultūras vērtību saglabāšanā!

D.Doršs, K.Sēlis
K.Sēļa foto

Koncertu sniedz Gints Sols un Kārlis Kazāks

Kārlim Kazākam pateicības vārdus teic (no labās) Inta Stroža
un Valija Flandere
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Tiesa gan, ar centra atklāšanu nemaz tik viegli negāja. 2016.
gada 8. novembrī Jēkabpils novada pašvaldība saņēma VARAM
vēstuli, kurā tika aicināta izvērtēt iespēju pašvaldībā izveidot Valsts
un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru. “Sākotnēji
balsojumā domes deputāti ieceri noraidīja, taču, pēc ilgākām sa-
runām, (24. novembrī) nonāca pie slēdziena, ka tomēr tas ir ne-
pieciešams. Nu lēmums ir izpildīts. Paldies visiem, kas palīdzēja!
Uz turpmāko sadarbību!” teic novada priekšsēdētājs A.Vanags.

Arī VARAM Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja
M.Anspoka ir gandarīta par to, ka šāds centrs tomēr ir: “Līdz
gada beigām plānots, ka valstī varētu būt atvērti jau 80 šādi
Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri.
Prieks sveikt jūs šajā lielajā tīklā! Galvenais, lai šis centrs būtu
nepieciešams jūsu (Jēkabpils novada) iedzīvotājiem, lai viņi būtu
laimīgi un pateicīgi jums, ka var atnākt arī šeit un pieteikties uz
dažādu valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu.”

Savukārt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis
Subatiņš pateicās VARAM: “Paldies par atbalstu speciālistu ap-
mācīšanā; esam saņēmuši šim projektam līdzekļus un tos veik-
smīgi apguvuši. Pagasta pārvaldes ēkā esam izveidojuši ie-
brauktuvi un labierīcības arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Klientu ērtībām iegādāts jauns dators, multifunkcionālā iekārta,
mēbeles. Ceru, ka darbiniecēm klientu netrūks.”

Jēkabpils novada VPVKAC Rubeņos var pieteikt noteiktus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ie-
ņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat iedzīvotāji var sa-
ņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA),
Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des (PMLP), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts zemes die-
nesta (VZD) un citu iestāžu e-pakalpojumiem, palīdzību e-pa-
kalpojumu lietošanā un novada pašvaldības sniegtos pakalpo-
jumus. Sīkāka informācija pa tālruni 66954865 vai rakstot uz e-
pastu rubeni@pakalpojumucentri.lv . Ar aktuālo piedāvāto pa-
kalpojumu klāstu centrā var iepazīties arī Jēkabpils novada ma-
jaslapā, spiežot uz “Klientu centrs Rubeņos” sānā pa labi.

VPVKAC darba laiks:
P. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
O. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
T. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
C. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
S., Sv. BRĪVS

K.Sēlis
Autora foto

Atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs Rubeņos

Klientu centra darbinieces - Inga Kliģe un Zigrīda Ozoliņa

l Par Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības ie-
stāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu

l Par direktora vietnieka atlīdzību Zasas vidusskolā
l Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās

vidējās izglītības iestāžu izmaksām uz 1 audzēkni apstiprināša-
nu 

l Par finansējuma piešķiršanu stipendijām Jēkabpils novada
izglītības iestāžu skolēniem

l Par finansējumu praktisko apmācību īstenošanai nodibi-
nājumam “Pieaugušie bērni”

l Par Sadarbības līguma ar Zarasu rajona pašvaldību (Lie-
tuvas Republika) apstiprināšanu

l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Kalnamārti-
ņi”, Rubenes pagasts)

l Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlī-
dzības

l Par īres tiesību piešķiršanu (Brodi, Ābeļu pagasts)
l Par zemes nomu Rubenes pagastā
l Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļiem Ābeļu pagastā
l Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļiem Dunavas pagastā
l Par grozījumiem Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikumā
l Par grozījumiem Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārval-

des nolikumā

l Par grozījumiem Ābeļu pamatskolas nolikumā
l Par grozījumiem Iestādes “Jēkabpils novada pašvaldības

administrācija” nolikumā
l Par projekta pieteikuma iesniegšanu Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu
“Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” 

l Par atļauju savienot amata pienākumu pildīšanu  (Ieva
Jase)

l Par atļauju savienot amata pienākumu pildīšanu  (Baiba
Čākure)

l Par telpu nomu Zasas pagastā (Zasa, Zasas pagasts)
l Par finansējuma piešķiršanu dāvanu komplektu iegādei
l Par zemes nomu Leimaņu pagastā (VAS “Latvijas autoce-

ļu uzturētājs”)
l Par autotransporta patapinājuma līgumiem
l Par zemes nomu Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”,

sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada septembra domes sēdē 
skatītie jautājumi
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
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.

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

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.

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Mečislavs Rodzevičs
08.08.1957. – 04.09.2017.

Anna Strode
14.05.1923. – 08.09.2017.

Elena Deņisova
20.11.1925. – 18.09.2017.

Aldis Lūciņš
28.01.1951. – 18.09.2017.

Pēteris Šulte
30.11.1956. – 25.09.2017.

Marija Loginova
31.08.1948. – 25.09.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Dignājas pagasts

28.10. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolas zālē folkloras kopas “Dignojīši”
10 gadu jubilejas koncerts “Pī Daugavas loba dzeive”.

Dunavas pagasts

03.10. plkst. 12.00 Dunavas kultūras namā - Lekcija par onkoloģijas profilaksi
pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma
laikā būs pieejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holes-
terīna un hemoglobīna līmeni asinīs.

Kalna pagasts

13. 10. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada pašdarbnieku patei-
cības un atpūtas vakars.

20. 10. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā lekcija par Sirds veselību pieauguša-
jiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās, pasākuma laikā būs pie-
ejami veselības testi, kur varēs izmērīt asinsspiedienu, cukura, holesterīna un he-
moglobīna līmeni asinīs.

28. 10. plkst.  20.00 kultūras namā  amatierteātris „Vienība” izrādīs lugu „Laulī-
bas treniņu aģentūra”. Visi laipni aicināti!

Leimaņu pagasts

20. 10. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā pasākums-koncerts “Ar ģitāru par
dzīvi”

Pēc koncerta balle.

Rubenes pagasts

06. 10. plkst. 14.00 Červonkas luterāņu baznīcāHaralda Sīmaņa koncerts „Es
strauta malā slāpēs eju bojā”.

21. 10. plkst.12.00 Rubenes kultūras namā „Galda spēļu turnīrs“

Zasas pagasts

27. 10. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā koncerts - konkurss „Atnāc ar savu
dziesmu“. Pasākumu vada aktieris, režisors un dziesminieks Varis Vētra. 

plkst. 22.00 balle, spēlē grupa „Daugavieši“.
30. 10. plkst. 16.00 Zasas vidusskolā lekcija par Seksuālo un reproduktīvo ve-

selību pieaugušajiem. Lekcija bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.
Izstādes:
02.10-30.10. Rubenes kultūras namā foto izstāde “Jēkabpils novada pagastu

sakoptības skate 2017”

Citi pasākumi:
07.10. Svecīšu vakari Ābeļu pagasta kapsētās
14.00 Dūņenieku kapos
15.00 Nagļu kapos
16.00 Ābeļu kapos
14.10. plkst. 16.00 Svecīšu vakars Leimaņu kapsētā
28.10. Svecīšu vakari Kalna pagasta kapsētās
plkst.15.00  Ūdenānu kapos
plkst.16.00  Ērgļu kapos
plkst.17.00  Minsteru kapos

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada  oktobrī

Saule vēsti atsūtija,
Jauni radi brālīšos;
To vēl labi nezināju,
Vai brālītis, vai māsiņa.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā septembrī reģistrētas 

3 dzimšanas:
ELIZABETE, JĀNIS, 

ELĪNA DAINA

Sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu audzinot!


