
Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

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

“Normatīvie akti un dokumenti”
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Jēkabpils novadā izglītības iestādēs 2015./2016.g. mācības uzsākuši 345 skolēni: Zasas 
vidusskolā - 125, Ābeļu pamatskolā - 107, Rubeņu pamatskolā - 57, Dignā-

jas pamatskolā - 38 un Dunavas pamatskolā - 18.
Viskuplākā 1. klasīte šogad ir Ābeļu pamatskolā, kur mācības uzsā-

kuši 14 skolēni, 2. ”vietā” ir Zasas vidusskola un Rubeņu pamatskola, 
katra ar 8 jauniem pirmklasniekiem. Dignājas pamatskolā 1. klasē mā-
cības uzsāka 5 skolēni, Dunavas pamatskolā – 3. Zasas vidusskolas 

10. klasē šogad mācības uzsāka 11 skolēni.
Pirmsskolas vecuma grupiņās Jēkabpils novadā šogad uz 1. 

septembri kopā bija reģistrēti 90 bērni: Zasas vidusskolā - 40, Dig-
nājas pamatskolā - 18, Rubeņu pamatskolā - 14, Dunavas pamat-
skolā - 10 un Ābeļu pamatskolā - 8.

K.Sēlis

19. septembrī Brodu 
ciems Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā svinēja savu 
220. pastāvēšanas gadadie-
nu.

Svētki tika atklāti lauku-
mā pie pagasta pārvaldes, 
ar koncertu „Satikšanās 
prieks”, kur dejoja un dzie-
dāja Ābeļu pamatskolas un 
pagasta pašdarbnieki – tau-
tas deju kolektīvi, folkloras 
kopa „Mikālēni” un senioru 
deju kopa.

Tālāk viesi tika aicināti 
doties pa vimpeļiem krāšņi 
izdekorētajām ielām uz cie-
ma centra pusi, kur Aldau-
nes un ozolu ielas krustoju-
mā notika piemiņas akmens 

svinīga atklāšana. Uzrak-
stam „BRODI ANNO 1795” 
saulē spīdot, tika dziedātas 
dziesmas, stāstīta ciema un 
piemiņas akmens tapšanas 
vēsture un vēlēta laba turp-
mākā nākotne. 

Turpmākās svinību gaitas 
bija katra paša ziņā. Lauku-
mā pie pagasta pārvaldes 
koncertu sniedza Krustpils 
kultūras nama krievu vokā-
lais ansamblis „Bariņa”, Jē-
kabpils krievu biedrība „Rod-
ņik”, Ābeļu Tautas nama 
VPDK „Kaupre” un citi; Ābe-
ļu tautas namā notika Ābeļu 
amatierteātra izrāde „Trīs 
ar pus atraitnes” (Režisors 
Pēteris Draņevičs); bet pie 

Veselības takas viesi tika 
cienāti ar gardu zupu.

Visas dienas garumā bija 
aplūkojamas dažādas izstā-
des, gan ārā, brīvā dabā, 
gan iekštelpās. Pretī pārval-
des ēkai bija skatāma rok-
darbnieču klubiņa „Bitītes” 
un biedrības „Ābeļzieds” 
rokdarbu izstāde, bet Ābeļu 
tautas nama 1. stāva foajē 
fotoizstāde „Es savam cie-
matam. Brodi 20. gs. Brodi 
šodien”.

Bērniem bija pieejamas 
piepūšamās atrakcijas, seji-
ņu apgleznošana, kā arī vi-
zināšanās ar zirgiem, ko no-
drošināja biedrība „Ūsiņš”.

Par saviesīgu dienas 
noslēgumu rūpējās Viktors 
Zemgals ar koncertu „Tikai 
Tev...” un svētku ballīti rīkoja 
grupa „Pārītis” un Ēriks Bu-
devics no grupas „Hameleo-
ni”.

Liels „paldies!”jāteic Ābe-
ļu pagasta pārvaldei par 
ciemam sarūpēto piemiņas 
zīmi, Ābeļu tautas namam 
par godam noorganizēto ju-
bilejas pasākumu, Arnoldam 
Jakubovskim par iniciatīvu 
pasākuma tapšanā un vi-
siem Brodu un Ābeļu iedzī-
votājiem par ieguldījumu 
ciema attīstībā un apkārtnes 
labiekārtošanā, lai varētu 
godam uzņemt viesus ciemā 
arī turpmāk!

K.Sēlis
Autora foto

(Ar attēlu galeriju var 
iepazīties novada mājaslapā)

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

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

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

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

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

Koncerta noslēgumā pagastu pārvalžu

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Jēkabpils novada svētkos cieņā senie
amati un folkloras tradīcijasBrodos svin ciema 220. jubileju

Jēkabpils novada pašvaldība ai-
cina līdz 2015. gada 16. oktobrim 
(ieskaitot) iesniegt Jēkabpils nova-
da kandidātu aprakstus apbalvoša-
nai 2015. gada 18. novembra svēt-
kos.

Apbalvojumi tiek piešķirti nomi-
nācijās – Skolotājs, Jaunietis, Aktī-
vākais pensionārs, Pašvaldības un 
valsts iestāžu darbinieks, Sabiedris-
kais darbinieks, Uzņēmējs, Jubilārs, 
Ģimene.

Lūgums aprakstus iesniegt pēc 
iespējas precīzus un pilnīgus, kon-
krēti norādot apbalvojumam pie-
teiktās personas sasniegumus, kā 
arī motivāciju, kādēļ tieši šī perso-
na apbalvojama 2015. gada Valsts 
svētkos. Tāpat lūgums rūpīgi izvēr-
tēt iesniegumu skaitu, lai komisijai 
nenāktos atteikt apbalvojuma pie-
šķiršanu.

Ar nolikumu par Goda rakstu, at-
zinības rakstu un citu apbalvojumu 
piešķiršanas kārtību, kā arī – 18. 
novembra svētkos apbalvojamo 
nomināciju sarakstu var iepazīties 
nolikumā novada mājaslapā http://
jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/noli-
kums_apbalvojumi.pdf

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

Informāciju sagatavoja
K. Sēlis

Aicinām pieteikt 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus
apbalvošanai

Skolēnu skaits Jēkabpils novadā

Akmens ņemts netālu no Lapsu mājām, saimnieka 
Andersona zemē, un ar zemnieka Artūra Akmens palīdzību 

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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.
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Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā
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Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Jēkabpils novada pašvaldība atgādina ze-
mes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, 
ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2015. 
gada 3. ceturksni bija jāsamaksā līdz šī 
gada 17. augustam. Nākamais maksāša-
nas termiņš ir 16.11.2015.

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  nomaksāt 
Nekustamā īpašuma nodokli un zemes no-
mas maksu, ievērojot maksāšanas termiņus.

Nekustamā īpašuma nodokli un zemes 
nomas maksu var iemaksāt pagastu pārvalžu 
kasēs vai ieskaitīt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas, reģ.Nr.90009116789 bankas kontā:

-AS Swedbank, konta Nr.LV21HABA 0551 
0350 9773 1

-SEB Bankas, konta Nr.LV21UNLA 0050 
0216 7851 8 

Lai iegūtu aktuālo informāciju par ne-
kustamā īpašuma nodokli, nodokļa mak-
sātāji var izmantot portālu www.epakalpo-
jumi.lv.

Portāls sniedz iespēju:
• Iegūt informāciju par savu nekustamo īpa-

šumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• Sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumiem;
• Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli 

par sev piederošajiem vai par citas fizis-
kas vai juridiskas personas īpašumiem 
jau sagatavotā maksājumā, izmantojot 
ērtāko Ibanku;

• Pieteikties elektroniskai maksāšanas pa-
ziņojumu saņemšanai;

• Pieteikties e-pasta vai SMS atgādināju-
mam par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no-
dokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteikties 
atgādinājumu saņemšanai par nekustamā 
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālru-
ni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms 
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – mak-
sāšanas termiņa samaksas dienā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājam – juridiskai personai – mē-
neša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākuma rašanās brīža turp-
mākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpazi-
ņo sava elektroniskā pasta adrese. 

Airita Liepiņa

Atgādinājums par 
Nekustamā īpašuma 

nodokli

Jēkabpils novada Dome 2015.gada 
30.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.120 
(protokols Nr.6) “Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamā īpa-
šuma „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils 
novads, kadastra Nr. 56660040012”.

Detālplānojuma izstrādes robežas:
1. Zemesgabals „Bulīši”, Kalna 

pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56660040012, - 12.32 ha platībā;

2. Zemes gabals „Bites”, Kalna 
pagasts Jēkabpils novads, kadastra 
Nr.56660040192 – 0.21 ha platībā;

Plānotā (atļautā) teritorija saskaņā 
ar Jēkabpils novada 2013.gada 22.au-
gusta domes sēdē (lēmums Nr.288) 
apstiprināto teritorijas plānojumu, sais-
tošie noteikumi Nr. 9 „ Par Jēkabpils 
novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025. gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un Grafisko 

daļu”, kas stājušies spēkā 30.08.2013, 
īstenojami no 14.11.2013– savrupmāju 
apbūves teritorija, dabas teritorija, maz-
dārziņu teritorija, tehnisko un saimnie-
cisko objektu apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veikt nekustamā īpašuma „Bulīši” sada-
līšanu, nosakot apbūves priekšlikumus 
un apbūves rādītājus – apbūves inten-
sitāti, blīvumu un augstumu zemesga-
balā, pamatot satiksmes infrastruktūras 
teritorijas, sarkano līniju noteikšanu.

Detālplānojuma vadītāja Jēkabpils 
novada teritoriālās plānošanas speciā-
liste Dzidra Nartiša. Detālplānojumu 
izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, re-
ģistrācijas Nr.40003404474, juridiskā 
adrese Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, 
LV-1045

Dzidra Nartiša

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam “Bulīši”, Vidsalā, Kalna 

pagastā Jēkabpils novadā

(1 slodze uz nenoteiktu laiku)
• Pretendentiem nepieciešama augstākā izglītība sporta vai veselības veicinā-

šanas jomā.
• Vēlama sporta un kultūras pasākumu vadīšanas pieredze.
• Svarīga komunikācijas prasme un pozitīva attieksme, prasme plānot savu 

darbu, strādāt patstāvīgi un uzņemties iniciatīvu.
• Darbam nepieciešamas datorprasmes un B kategorijas autovadītāja tiesības.

Pieteikumus un CV iesūtīt/iesniegt  līdz 2015. gada 5. oktobrim (ieskaitot) uz 
e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv.

Konsultācijas: Izpilddirektors J.Subatiņš, 65220733, 29126223.

Jēkabpils novada pašvaldība

Meklē sporta pasākumu 
organizatoru Jēkabpils novadā



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

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

“Normatīvie akti un dokumenti”
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Pirms kārtējās Jēkabpils novada do-
mes sēdes izpilddirektors Jānis Subatiņš 
informēja par jaunumiem, kā arī paveikta-
jiem darbiem.

Tiek īstenots projekts „Inovatīvie risi-
nājumi un pakalpojumi dzeramā ūdens 
apgādes sistēmā novadā”, ko ir iesniegusi 
Rīgas Tehniskā Universitāte, un atbalsta 
Ventspils augstskola, Jēkabpils novads, 
Viesītes novads, Cēsu ūdenssaimnie-
cības uzņēmums u.c. Valsts garantē lī-
dzfinansējumu – 175 tūkstoši eiro, ja tiks 
izieta projekta otrā kārta. Tas jāiesniedz 
Briselē. Jēkabpils novadam tiek garantēti 
ap 23 tūkstoši eiro. Ieguvums – modernas 
sistēmas izveide visā novadā.

Notiek periodisks darbs ceļu sakārtoša-
nā. Rubenes pagastā uzlabotas ielas 1,2 
kilometru garumā. Remontētas Jēkabpils 
novada skolas. Ābeļu pagastā atjaunota 
autobusa pietura, bet Zasā veikts tās kos-

mētiskais remonts. Dunavas siltumtrases 
pamatā jau ir renovētas.

Smagnēji risinājās Vandānu ciemata 
ielu seguma maiņa. Tika mainīts 480 met-
ru garš klājums. Dunavā ir sakomplektēts 
un izmēģināts ugunsdzēšamais sūknis. 
No darba aizgājuši divi speciālisti – Zasas 
kultūras nama vadītāja un novada sporta 
darba organizators. Leimaņos pieņemts 
jauns sociālais darbinieks.

Ir noslēgts līgums par triju Zasas dzī-
vojamo māju komunālās saimniecības 
uzlabošanu. Zasas pirmsskolas iestādes 
bērnu rotaļlaukums vēl top. Jācer, ka līdz 
gada beigām tas būs gatavs. Turpinās Za-
sas doktorāta remontdarbu pirmā kārta, 
Dignājas muižas un Tadenavas komplek-
sa renovācija.

J. Subatiņš norādīja, ka ES fondu nau-
du, kas domāta izglītībai, dabūt ir mazas 

cerības, jo mūsu skolās ir pārāk mazs 
bērnu skaits. 1. – 6. klases ir apdalītas 
pavisam.

Pašvaldība ir lūgusi autobusu maršruta 
izmaiņas Zasas, Leimaņu, Dunavas pa-
gasta teritorijās.

Mainās nekustamā īpašuma nodokļu 
aprēķina kārtība, jo zemes cenas aug, un 
reizē ar to ceļas kadastrālā vērtība.

Savukārt domes priekšsēdētāja viet-
nieks Aivars Vanags informēja par Zem-
gales plānošanas reģiona sēdi, kurā 
pašvaldību vadītāji uzzināja par to, ka 
sabiedrībā vajadzēs integrēt garīgi slimus 
cilvēkus, protams, ne visus, bet ar vieglā-
kām diagnozēm, jo pansionāti un aprūpes 
nami ar tiem ir pārpildīti. Šī problēma tiks 
novelta uz pašvaldību pleciem, jo tām va-
jadzēs par šiem cilvēkiem gādāt.

Aija Valdmane
K.Sēļa foto

Jēkabpils novada aktualitātes
Teksts ņemts no laikraksta “Brīvā Daugava” 2015. gada 1. septembra numura.

Pateicība par teicamu 
audžuģimenes 

pienākumu veikšanu

2015. gada 14. augustā uz Leimaņu pagasta „Riek-
stiņiem” devās Jēkabpils novada pašvaldības priekšsē-
dētāja vietnieks Aivars Vanags un Jēkabpils novada Bā-
riņtiesas vadītāja Ina Gusāre, lai kuplajā 60 gadu dzīves 
jubilejā sveiktu Mārīti Zaicevu, kas šobrīd ir audžumam-
ma 6 bērniem. Mārīte saņēma pateicību par nesavtīgu 
darbu bērnu aprūpē un teicamu audžuģimenes pienā-
kumu veikšanu, kā arī piemiņas veltes no pašvaldības.

Vēlam Mārītei visu to labāko - veselību, saticību, sa-
pratni, un vēl ilgus gadus būt kopā ar saviem mīļajiem!

K.Sēlis
Autora foto

Augusta mēnesī Jēkabpils no-
vada pašvaldība saņēma iesnie-
gumu no Jēkabpils novada iedzī-
votājiem ar lūgumu: “balstoties uz 
likuma par pašvaldībām 61. pun-
kta 1. daļu un Jēkabpils novada 
pašvaldības nolikuma 94. punktu, 
prasām veikt sabiedrisko apsprie-
šanu par Jēkabpils novada admi-
nistratīvā centra noteikšanas vietu 
un pieņemt par to domes lēmumu.” 
Vēstuli kopā parakstījuši 619 iedzī-
votāji.

Līdz ar to, 27. augusta domes 
sēdē tika nolemts atlikt lēmuma 
“Par Jēkabpils novada atminis-
tratīvā centra noteikšanu” un tam 
pakārtoto lēmumu pieņemšanu 
līdz sabiedriskās apspriešanas re-
zultātu noskaidrošanai. Tātad, no 
tā izriet, ka sabiedriskā apsriešana 
būs jārīko.

Septembra komiteju sēdēs tika 
diskutēts par to, kad to darīt un 
kā. Tā, kā sabiedriskā apsprieša-
na saistīta ar papildus izmaksām, 
pēc izkanējušā viedokļu vairāku-
ma varēja noprast, ka tā varētu tikt 
rīkota reizē ar Jēkabpils novada 
Teritoriālās attīstības programmas 
aktualizēšanu 2016. gadā, jo šai 

programmai sabiedriskā apsprie-
šana nepieciešama šā vai tā, un 
jau ir pieņemts lēmums par līdzek-
ļu plānošanu apspriedes rīkošanai 
2016. gada budžetā. Bet tad šajā 
apspriedē būtu jādiskutē par pašu 
dokumentu, kurā šis viedoklis, kur 
tad centrs atradīsies, jau iestrā-
dāts. Jautājums ir – kā nonākt līdz 
tam, kāda administrācijas atraša-
nās vieta ierakstīta attīstības prog-
rammā? 

Šim jautājumam atbildi visdrīzāk 
radīsim pēc 24. septembra domes 
sēdes, kur domei būs jāspēj vie-
noties par konkrētu sabiedriskās 
apsriešanas laiku un veidu, jo ko-
mitejās izskanējušie viedokļi par 
to, kādus jautājumus iedzīvotājiem 
uzdot un kādā veidā,  bija ļoti da-
žādi. Tika spriests, ka prātīgi būtu 
arī beidzot sagatavot konkrētu in-
formāciju ar izmaksām, plusiem un 
mīnusiem potenciālajām Jēkabpils 
novada administrācijas atrašanās 
vietām, lai iedzīvotājiem būtu kon-
krēti fakti, pēc kuriem balstīt savu 
spriedumu, taču arī par veidiem, kā 
to darīt, viedokļi dalījās… 

K.Sēlis

Sabiedriskā apspriešana būs, 
jautājums – kad un kā?



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv, augšpusē, 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ->
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Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Lauku atbalsta dienests izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai un Lauku attīstības prog-
rammas pasākumā “Ieguldījumi meža pla-
tību paplašināšanā un meža dzīvotspējas 
uzlabošanā”. Atbalstu piešķir, ievērojot 
pretendentu izstrādātu un Valsts meža 
dienesta saskaņotu Meža apsaimniekoša-
nas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu 
Nr.455 1.pielikums). Atbalsta pretendents 
meža ieaudzēšanai:  fiziska persona – 
zemes īpašnieks; juridiska persona, ku-
ras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu 
privātā kapitāla daļu un kura ir zemes 
īpašnieks. Atbalsta pretendents 2. un 3. 
pasākumam bez jau minētajām  (fiziskās 
un juridiskās personas) arī : pašvaldība 
– meža zemes īpašnieks,  pašvaldības 
kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko paš-
valdības īpašumā esošu meža zemi. 

1. Meža ieaudzēšana
Pasākuma aktivitātes:  meža ieaudzēšana 
un kopšana, ieaugušas mežaudzes papil-
dināšana un kopšana.  
Papildus nosacījumi: viens pretendents 
plānošanas periodā var pretendēt uz at-
balstu ne vairāk kā 10 hektāru platībā; 
atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai 
atbilstoši pasākumu plānam var saņemt 
trīs reizes piecu gadu periodā; atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par meža atjauno-
šanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju 
mežiem pretendents darbības saskaņo ar 
vietējās pašvaldības teritorijas plānoša-
nas dokumentiem; aktivitāte īstenojama 
visā zemes vienības platības kontūrā, kur 
auglība nav lielāka par 25 ballēm, un pla-
tības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka 
par 25 ballēm, nepārsniedzot divus hek-
tārus.
Atbalsta likmes: ieaudzēšana - 1085 EUR/
ha, ieaugušas mežaudzes papildināšana 
un kopšana - 648 EUR/ha, kopšana   
204 EUR/ha.  Atbalsta intensitāte 70% no 
attiecināmajām izmaksām.

2. Meža ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
Pasākuma aktivitāte - atbalstu piešķir par 
meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši 
Valsts meža dienesta atzinumam ir kon-

statēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa 
(vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti 
postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcinā-
ta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Papildus nosacījumi:  atbalstu atjaunotās 
mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu 
plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu 
periodā.  Atbalsta likmes: mežaudzes at-
jaunošana - 1085 EUR/ha, kopšana - 204 
EUR/ha.  Atbalsta intensitāte 100% no at-
tiecināmajām izmaksām.

3. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturī-
bas un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai
Pasākuma aktivitātes ir jaunaudžu retinā-

šana un jaunaudžu retināšana ar atzaro-
šanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas 
nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 
30 gadu vecuma vai blīgznas sugu me-
žaudzēs. Papildus nosacījumi: jaunau-
dzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu 
vai līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu 
mežaudzēs, kā arī vecākās jaunaudzēs, 
ja koku augstums nepārsniedz 10 metrus, 
pretendents plānošanas periodā pameža 
pārveidošanai var pieteikt ne vairāk kā 15 
hektāru lielu platību.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
No 15. oktobra līdz 16. novembrim tiek izsludināta projektu pieņemšana  mežu īpašniekiem

Atbalsta apmērs

Nr. 
p. k.

Atbalstāmā aktiv-
itāte

Attiecināmo izmaksu summa 
(euro par hektāru)

Atbalsta intensitāte (%)par 
mežaudzes 
ierīkošanu

par ret-
ināšanu vai 

kopšanu
1. Meža ieaudzēšana

1.1. Meža ieaudzēšana 1085 204 70 mistraudzēm* un 
priedēm tīraudzē

1.2.
Ieaugušas 
mežaudzes papild-
ināšana un kopšana

648 204 70 mistraudzēm* un 
priedēm tīraudzē

2. Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunoša-
na

2.1. Meža atjaunošana 
un kopšana 1085 204 100

3. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanai

3.1. Jaunaudžu retināša-
na – 440

70 mistraudzēm* un 
priedēm 
60 pārējām

3.2. Jaunaudžu retināša-
na ar atzarošanu – 613

70 mistraudzēm* un 
priedēm 
60 pārējām

3.3.
Neproduktīvas 
mežaudzes no-
maiņa 993

204
70 mistraudzēm*

3.4. Valdošās koku 
sugas nomaiņa 307**

*   Mistraudze ir mežaudze, kurā citu koku sugu piemistrojuma īpatsvars (koku skaits) 
mežaudzē ir vismaz 25 procenti.
** Ja retināšana nepieciešama mežaudzes ierīkošanas gadā saskaņā ar Meža ap-
saimniekošanas atbalsta pasākumu plānu.

Saimniecību apsekošanas rezultāti liecina 
par to, ka izpratne par papuvju apsaim-
niekošanas mērķiem un pasākumiem ir 
atšķirīga. Saskaņā ar augkopības teoriju 
un lauksaimniecības tradicionālo praksi 
Latvijā, papuve ir kultūraugu sējai sagata-
vots lauks, kuru visu veģetācijas periodu 
vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, 
uzkrātu barības vielas un mitrumu sausos 
gados. Savukārt atbilstoši regulas definī-
cijai „aramzeme” ir zeme, ko izmanto kul-
tūraugu audzēšanai, vai zeme, kas pieeja-

ma kultūraugu audzēšanai, bet ir atstāta 
papuvē. Tāpat no regulas definīcijas par 
„ilggadīgajiem zālājiem un pastāvīgajām 
ganībām” (710. kods) secināms, ka platī-
bas, ko aizņem šīs kultūras nav uzskatā-
mas par aramzemi.  Līdz ar to, ja 2014. 
gadā platību aizņēma pastāvīgās pļavas 
un ganības, tad 2015. gadā, deklarējot 
šādu platību kā papuvi, nezālēm tajā jābūt 
apkarotām līdz kārtējā gada 15. septem-
brim. Ja nezāļu apkarošana netiek veikta 
norādītajā termiņā, uzskatāms, ka platī-

ba 2015. gadā atbilst kultūrai “Ilggadīgie 
zālāji” (kultūras kods 710), nevis kultūrai 
“Papuve” (kultūras kods 610). 
Savukārt, ja 2014. gadā platībā tika au-
dzēti kultūraugi vai tajā bija ierīkota papu-
ve (t.i., tā bija aramzeme), tad 2015. gadā, 
deklarējot šādu platību  saimniecībā kā 
papuvi, nezālēm tajā jābūt apkarotām līdz 
kārtējā gada 15.septembrim, bet augus 
atļauts iestrādāt augsnē līdz 2016.gada 
15.septembrim. Jāņem vērā, ka arī 2016.
gadā pirms augu iestrādāšanas augsnē 

Papuvju apsaimniekošana ( LAD skaidrojums)



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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v Par Jēkabpils novada administratīvā centra noteikšanu
v Par Rīcības plāna jaunā redakcijā apstiprināšanu Jēkabpils 
novada administratīvā centra izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas 
pagastā, Jēkabpils novadā
v Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi Jēkabpils no-
vada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.23/2014 „Jēkabpils novada pašvaldības nolikums”” apstipri-
nāšanu
o Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmu-
mā Nr.262 „Par Interešu izglītības programmu un sporta skolas 
mērķdotāciju sadalīšanas komisijas izveidošanu”
v Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lēmu-
mā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbi-
nieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”
v Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.07.2013. lēmu-
mā Nr.259 „Par Izsoles komisijas izveidošanu un komisijas lo-
cekļu ievēlēšanu”
v Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.05.2012. lēmu-
mā Nr.210 „Par Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas ko-
misijas izveidošanu”
v Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.11.2014. lēmu-
mā Nr.264 „Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības ze-
mes iegūšanu īpašumā, izveidošanu”
v Par grozījumiem Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas 
komisijas nolikumā
v Par grozījumiem Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības 
zemes iegūšanu īpašumā nolikumā
v Par Jēkabpils novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

v Par Jēkabpils novada Medību koordinācijas komisiju
v Par nekustamā īpašuma „Mazās Pakalnītes”, Kalna pagastā, 
Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai
v Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī 
atsavināšanu
v Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru iela 
108, Jēkabpils
v Par alternatīvo apkuri (Aldaunes iela 3-18, Brodi, Ābeļu pa-
gastā)
v Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots pie-
šķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statusu
v Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu maksātne-
spējīgai SIA „Saules līcis”
v Par brīvpusdienu, brokastu un launaga piešķiršanu skolēniem 
no 01.09.2015.
v Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivālam 
LOVE CUP 2016
v Par papildus finansējumu Ambulances-aptiekas  pārbūvei Za-
sas pagastā Zasas ciemā
v Par Zasas kultūras nama vadītājas atbrīvošanu no amata

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi novada mājaslapā www.
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“Normatīvie akti un dokumenti”

Jēkabpils novada augusta domes sēdē
skatītie jautājumi

1. Lai arī piena kvotu laiks ir beidzies, li-
kumdošana paredz, ka piena uzskaiti 
nedrīkst pārtraukt. Konkrēta žurnāla nav, 
pierakstīt var brīvā veidā, kaut vai burtnī-
cā. Jābūt gan izslauktajiem, gan pārdota-
jiem un izlietotajiem kg. 

2. Novietnes reģistra žurnālā jābūt ierak-
stiem arī par pārējām lopu sugām, nevis 
tikai liellopiem. Tiem, kas žurnālu pilda 
papīra formā, jābūt ierakstiem arī par sīk-
dzīvniekiem (vistām, bitēm, trušiem utt.), 
kazām uc. Tiem, kas vada elektroniski, 
viss jau ir datu bāzē.

3. Tā kā Jēkabpilī  LDC pieņemšanas laiki 
šobrīd ir pirmdienās- pilnu dienu un ceturt-
dienās-  līdz pusdienām, dokumentus pā-
rējās dienās var iesniegt  Lauku atbalsta 
dienestā Tvaika ielā 2- 16.kabinetā, jo viss 
tiks nogādāts datu centrā.

jāveic nezāļu apkarošana.
Saimniecībām, kas 2015. gadā pietei-
kušas uz atbalstu, jāizvērtē iespējas līdz 
2015. gada 15. septembrim izpildīt papu-
ves apsaimniekošanas nosacījumus. Ja 
šos nosacījumus nav iespējams izpildīt, 

tad saimniecība var platības atsaukt no at-
balsta vai arī mainīt pieteiktās platības uz 
kodu „Ilggadīgie zālāji”.  Šādā gadījumā 
LAD aicina ņemt vērā, ka ilggadīgie zālāji 
ir jānopļauj un jānovāc.
Lai saņemtu atbalstu par papuvi, kas 

2014.gadā bija deklarēta kā pastāvīgās 
pļavas un ganības, šogad ir jāveic nezāļu 
apkarošana un to iestrāde augsnē, pie-
mēram, sadiskojot pieteikto platību. Nav 
noteikta prasība, ka pieteiktā platība šādā 
gadījumā ir jāuzar.

Lauksaimniecības datu centrs

Lauku atbalsta dienests informē, ka 
iesniegumus atbalsta saņemšanai ap-
drošināšanas polises iegādes izdevumu 
segšanai par 2015.gadu jāiesniedz no 
15.septembra līdz 30.septembrim. Ie-
priekš šis termiņš bija noteikts no 1.ok-

tobra līdz 1.novembrim, tāpēc LAD aicina 
klientus būt vērīgus un iesniegt iesniegu-
mus savlaicīgi.
Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas 
polišu iegādes izdevumu segšanai var 
apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas 

ar primāro lauksaimniecības produktu ra-
žošanu. Atbalstu var saņemt par apdroši-
nāšanas polisēm, par kurām apdrošināša-
nas prēmija iemaksāta pilnā apmērā.

Iesniegumus atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu 
segšanai šogad jāiesniedz septembrī

Lauku atbalsta dienests pretendentiem 
papildus piešķīra dīzeļdegvielas daudzu-
mu 10% apmērā par 2015./2016.saim-
niecisko gadu no aprēķinātā kopējā dau-
dzuma par atbalsttiesīgo platību kārtējā 

saimnieciskajā gadā. Ņemot vērā papil-
dus piešķirto degvielas daudzumu, šobrīd 
ir piešķirti 85 (75% + 10%) procenti no ap-
rēķinātā kopējā daudzuma kārtējā saim-
nieciskajā gadā. Par atlikušā dīzeļdegvie-

las daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu 
pieņems līdz 2015.gada 30.oktobrim.

Ina Sēle,
novada lauku attīstības konsultante

Piešķirti vēl 10% dīzeļdegvielas



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Sabiedrības 
Integrācijas 
f o n d a           
administrētā 
Valsts budže-
ta program-

ma “Ārpusskolas pasākumu programma. 
Vasaras nometnes Latvijas un diasporas 
bērniem” šovasar atbalstīja biedrības 
„Sēļu pūrs” projektu „Vasaras saulgriežu 
nometne Latvijas un diasporas bērniem”, 
Nr.2015.LV/SP/27/01. Šī projekta rezultā-
tā vasaras vidū Zasā satikās 5 valstu lat-
viešu bērni, kopā pavadot divas nedēļas, 
gatavojoties un svinot latviešu skaistākos 
svētkus- vasaras Saulgriežus.
Gandrīz divas nedēļas Zasā čaloja Dāni-
jas, Igaunijas, Gruzijas, Krievijas un Latvi-
jas latviešu bērni, kopā strādāja radošajās 
darbnīcās, spēlēja sporta spēles, uzveda 
pašu sacerētas lugas, mācījās Līgo dzies-
mas, svinēja Līgo un, protams, dibināja 
jaunas draudzības.
Projekta „Vasaras saulgriežu nometne 
Latvijas un diasporas bērniem” mērķis -sa-
glabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo lat-
viešu bērnu nacionālo identitāti un celt šo 
bērnu un viņu ģimeņu nacionālo lepnumu, 
īstenojot vasaras nometni kā latvisko gara 
mantu nodarbību ciklu, idejiski savienojot 
darbu amatnieku darbnīcās ar Latvijas 
dabas izpēti un folkloras mācīšanos. Lai 
sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams stip-
rināt un uzlabot bērnu valodas, Latvijas 
vēstures, kultūras tradīciju un ģeogrāfijas 
zināšanu līmeni, pievērst bērnu uzmanī-
bu Latvijas dabas vērtībām un skaidrot 
gadskārtu rituma nozīmi Latvijas kultūr-
vēsturiskajā telpā. Tāpat, kopīgi strādājot, 
ir ļoti noderīgi noskaidrot un analizēt at-
tieksmi pret latviešiem to mītnes valstīs un 
stiprināt nacionālās kopības sajūtu. 
Projektā ar savu devumu piedalījās di-
asporas organizācijas „Tallinas latviešu 
papildskola Taurenis” un Gruzijas lat-
viešu biedrība „Ave Sol!”, bet tepat Lat-
vijā - biedrība „Ūdenszīmes”. Diasporas 
partneri veica lielu organizatorisku darbu, 
lai nometnes dalībnieku ierašanās Latvi-

jā noritētu bez aizķeršanās, bet biedrība 
„Ūdenszīmes” bērnus uzņēma Kaldabru-
ņas skolā, organizēja stikla zīmju izgata-
vošanas darbnīcu, Kaldabruņas pilskalna 
apmeklējumu un citas radošas nodarbes.
30 bērni no 5 valstīm divu nedēļu laikā pa-

veica patiešām lielu darbu. Nav nemaz tik 
viegli uzreiz saprasties – diasporas bēr-
ni latviski runā vairs tikai savās ģimenēs 
un latviešu skoliņās, dažiem no viņiem 
arī vecāki jau dzimuši ārpus Latvijas. Arī 
kultūras, labklājības līmeņa un politiskās 
atšķirības starp valstīm reizēm rada zinā-
mu savstarpēju neizpratni un neiecietī-
bu, taču, akcentējot latviešus vienojošos 
aspektus – valodu, kultūrvēsturiskās un 
gadskārtu tradīcijas, ir iespējams šo nesa-
prašanos mazināt.
Programma “Ārpusskolas pasākumu 
programma. Vasaras nometnes Latvi-
jas un diasporas bērniem” risina tieši šīs 
problēmas – palīdz saglabāt diasporas 
saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo 
identitāti. Ikvienam no mums kāds draugs, 
radinieks vai bijušais kolēģis pašlaik dzīvo 
un strādā ārzemēs. Šīs ģimenes savu ie-
spēju robežās cenšas saglabāt latvietību 
– ir kādas latviešu nevalstiskās organizā-

cijas aktīvisti, dod saviem bērniem iespēju 
kaut reizi mēnesī apmeklēt latviešu skoli-
ņas, svin mūsu gadskārtu un nacionālos 
svētkus. Mūsu kultūras saknes neiznīkst 
caur paaudžu maiņu, tās ir apbrīnojami 
sīkstas.

Tādas organizācijas kā projekta „Vasaras 
saulgriežu nometne Latvijas un diasporas 
bērniem” partneri - Gruzijas latviešu bied-
rība „Ave Sol!” un bezpeļņas organizācija 
„Tallinas latviešu papildskola Taurenis” 
uztur latviešu kopību diasporas valstīs, 
pulcējot mūsējos kopā gan darbos, gan 
atpūtā. Īpaši vēlamies pateikties Gruzijas 
latviešu biedrības „Ave sol!” valdes priekš-
sēdētājai Regīnai Jakobidzei personīgi, 
par atsaucību projekta sagatavošanas un 
īstenošanas laikā un, galvenais - mīlestī-
bu pret „saviem” bērniem. 
Pašlaik visi nometnes dalībnieki jau at-
griezušies skolas darbos. Sūtām jums, 
bērniem Dānijā, Igaunijā, Gruzijā, Krievijā 
un, protams, Latvijā, siltus sveicienus un 
laba mācību gada vēlējumus!

Informācija sagatavota ar Sabiedrības 
integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par informācijas saturu atbild biedrība 
„Sēļu pūrs”

Starptautiskās programmas “Eiropa Pilso-
ņiem” projekta “Youth, come back to ho-
metowns” /Jaunatne nāc mājās/ ietvaros 
pārstāvji no Zasas un Rubenes pagas-
tiem 2015. gada 26.septembrī dosies uz 
Kretingas pilsētu, kur piedalīsies projekta 
noslēguma dienas aktivitātēs. Mūs pārstā-
vēs jauniešu deju kolektīvi “Laude” un “So-
lis”, biedrības “Ūdenszīmes” brīvprātīgā 
darba veicēji un vietējās kopienas aktīvie 
iedzīvotāji. Savukārt tirdziņā prezentēsim 
stikla, koka, vaska sveču izstrādājumus, 

medus produkciju. Kretingā šajā dienā 
notiek ne tikai projekta aktivitātes, bet arī 
ražas svētki. Mūsu dejotāji koncerta prog-
rammu kuplinās ar raitām tautas dejām. 
Bez tautas mākslas kolektīvu priekšnesu-
miem pasākumā piedalās vokālie ansam-
bļi un Lietuvā labi pazīstamais dziedātājs 
Edmundas Kučinskas. Katram partnerim 
ir jāsagatavo neliela prezentācija par si-
tuāciju jaunatnes jomā pašvaldībā. Viena 
no aktivitātēm dienas laikā paredzēta dar-
bnīca jauniešiem “Izaicinājumi jaunatnei”. 
Bez Jēkabpils novada projektā piedalās 
Līgatnes, Kokneses, Viļakas pašvaldības, 
3 partneri no Lietuvas, savukārt projekta 
iesniedzējs ir Kretingas rajona pašval-

dības administrācija. Brauciena laikā ie-
gūsim jaunu pieredzi, iepazīsim kaimiņu 
valsts tradīcijas, tiksimies ar citu Latvijas 
pašvaldību pārstāvjiem, diskutēsim par 
jauniešu problēmām. No projekta līdzek-
ļiem tiek segtas transporta izmaksas. Tā 
kā ceļš ir samērā garš, bet mums jāiero-
das Kretingā apmēram ap plkst. 10 no 
rīta, tad izbraukšana paredzēta ļoti agri, 
jo ceļā jāpavada vismaz 5 stundas. Kopā 
uz Kretingu dosimies 45 cilvēki. Ceru, ka 
brauciens un iegūtā pieredze dos impul-
su jaunām idejām, kuras varēsim īstenot 
savā pašvaldībā. 

Projektu speciāliste
Gunta Dimitrijeva 

Jēkabpils novada pārstāvji dodas uz Kretingas pilsētu Lietuvā

Kas vieno latviešus visā pasaulē?



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Jēkabpils novada Zasā noslēgu-
sies Zemgales Plānošanas reģiona 
administrētās Valsts Kultūrkapitāla 
fonda „Latvijas valsts mežu finansē-
tās Zemgales Kultūras programmas 
2015” ietvaros atbalstītās „Meistara 

lādes” izgatavošanas meistardarbnīca. 
Projekta „Meistara lāde” galvenais uzdevums bija izgatavot 

pārvietojamu koka konstrukciju, kas piemērota amatu demons-
trēšanai izbraukumos, amatnieku darbarīku un izstrādājumu 
glabāšanai, kā arī kalpotu par radošas profesionālās galdniecī-
bas paraugu. Lāde piemērota divu amatu popularizēšanai – tajā 
paredzēta vieta podnieka/keramiķa trauku rotāšanas virpai un 
sīkajiem amata rīkiem, mazajām audēja stellītēm un aušanai 
nepieciešamajiem materiāliem, kā arī divi nelieli stendi gatavo 
darbu izstādīšanai.

„Meistara lāde” izgatavota no kļavas cēlkoka, lādes autors 
Sandris Jaudzems izvēlējās izcelt dabisko koka skaistumu, 
koku vaskojot, nevis beicējot vai krāsojot. Lādes apdarē izman-
toti kalti metāla rokturi un eņģes, tā ripinās uz mākslinieciski da-
rinātiem koka riteņiem. Aizvērtā veidā lāde izskatās pēc glītas, 
kompaktas pūralādes, taču ar vienu rokas kustību pārvēršas 
miniatūrā meistara darbnīcā ar plauktiem, atvilktnēm, vietām 
darbagaldiem un izstāžu zāli. Pašlaik ar lādi un tās saturu ik-
viens interesents var iepazīties Zasā, Jēkabpils novada amat-
niecības centrā „Rūme”.

Valsts Kultūrkapitāla fonda „Zemgales Kultūras programma” 
Jēkabpils novada kultūras dzīvē ir viens no svarīgākajiem kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības iespēju 
avotiem. Ar šīs programmas atbalstu jau tikai Zasā vien ir radīta 
sēļu cilts viduslaiku tērpa kopija, Raiņa dzejas ilustrāciju kolek-
cija, ar ko mūs pazīst visā Latvijā un arī nu jau ārvalstīs, Raiņa 
dzejas grāmata bērniem, bagātīga un daudzveidīga Sēlijas no-
vadam zīmīgo cilvēku portretu kolekcija… tagad arī „Meistara 
lāde”, kas dos iespēju saistošā veidā popularizēt amatniecību 
kā vienu no nozīmīgākajiem Zemgales kultūras glabātājiem.

Lielākais ieguvums šo gadu laikā, kopš biedrība „Sēļu pūrs” 
piedalās „Zemgales Kultūras programmas” izsludinātajos pro-
jektu konkursos, ir nemanāmi iemantotā Zasas labā slava Lat-
vijas un arī Lietuvas radošās inteliģences vidū. Radoši cilvēki 
labprāt piedalās ikvienā kultūras projektā, un dāsnu sirdi dod 
savu ieguldījumu kopējā Zemgales kultūras telpā. 

Pateicamies par to – „Zemgales Kultūras programmai”, 
māksliniekiem, amatniekiem, atbalstītājiem un visiem, kas ar 
labiem vārdiem vai savu klātbūtni palīdz īstenoties labām do-
mām!

Projekta vadītāja Daina Alužāne
Autores foto

„Meistara lāde” 
gatava darbam!

Kā katru gadu, „Rūmē” 
satiekas Latvija un Lietuva

Šovasar amatniecības cen-
trā smaržo koks. Lielas pū-
ralādes, mazas pūralādes, 
meistaru lādes un skapji rodas 
no jauna, atgūst godību un pār-
vēršas gleznu rāmjos. Divas 
nedēļas, no 1.līdz 16.augus-
tam, „Rūmē” atkal kopā strā-
dāja amatnieki un mākslinieki 
no Latvijas un Lietuvas. Kons-
truēja, būvēja, restaurēja un 
apgleznoja.

-Es nevaru iztēloties vasaru 
bez Zasas, - saka Arūns Au-
gutis, mākslinieks no Lietuvas, 
Rokišķiem, kurš kopš 2002.
gada piedalās plenēros Zasā. 

Tas uzliek pienākumu šķilt 
idejas un meklēt materiālās 
iespējas šo ideju īstenošanai. 
Ideju ir vesels kalns, cilvēka 
mūžā nav tik daudz vasaru, 
lai tās visas īstenotu, atliek 
vien vēlēties „to naudiņu, kas 
guļ jūras dibenā”. Taču šogad 
mums ļoti veicās –amatnieks 
Aivars Ērglis ziedoja darba ma-
teriāliem un darīja iespējamu 
mākslinieku uzturēšanos Zasā, 
ar zasietes Ilzītes Porietes 
dāsnu roku uz „Rūmi” atceļoja 
divi antīki drēbju skapji, kas nu 
atjaunoti, bet meistara lādes 
izgatavošanu atbalstīja Zem-
gales Plānošanas reģiona ad-
ministrētā Valsts Kultūrkapitāla 
fonda „Latvijas valsts mežu 
finansētā Zemgales Kultūras 
programma 2015”.  

Tā nu divas nedēļas tika 
ēvelēts, slīpēts, zāģēts, vas-
kots un krāsots, pārspriesti 
nākotnes plāni un pārcilāts 
pagājušais radošais gads. Jau 
zinām, ko gribam darīt nākoš-
vasar, pagaidām lai tas paliek 
noslēpumā, bet varam teikt, ka, 
ja vien varēsim piesaistīt pie-
tiekami daudz līdzekļu, Zasa 
varēs lepoties ar vēl kādu pa-
visam unikālu lietu.

Darbam noslēdzoties, noti-
ka amatnieku balle ar dančiem. 
Jauki, ka satikām cilvēkus, ar 
kuriem kopā strādājām pagāju-
šo gadu Latvijas – Lietuvas pār-

robežu sadarbības program-
mas projekta laikā. Radošas 
personības ir radošas vairākās 
jomās, un to šoreiz varējām re-
dzēt pilnā mērā. Daudzi amat-
nieki uz balli ieradās ar saviem 
mūzikas instrumentiem, lietu-
viešiem arī bija šis tas paķerts 
līdzi, „Sēļu pūra” bungas gāja 
no rokas rokā un, kamēr mu-
zikanti atpūtās, „Rūmē” notika 
tādi dziesmu kari, ka sienu baļ-
ķi drebēja vien. Mīļie kaimiņi, 
lūdzu, piedodiet!

Nāciet uz izstādi „Rūmē”, 
apskatiet, aptaustiet skais-
tos darbus! Varbūt atradīsiet 
kādu ideju, ko gribētos īstenot 
pašiem savās mājās, jo vēl 
aizvien daudziem no mums 
šķūnīšos savu otro dzīvi gai-
da vecmāmiņas pūralāde vai 
drēbju skapis. 

Pateicamies par labiem 
darbiem: Ilzītei Porietei, Aiva-
ram Ērglim, Dainim Vecumam, 
Jānim Briškam, Sandrim Jau-
dzemam, Arūnam Augutim, 
Eugenijam Raugam, Arūnam 
Uogintam.

Lai ražīgs rudens!

Amatniecības centra 
„Rūme” 

koordinatore Daina Alužāne
Autores foto



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

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

“Normatīvie akti un dokumenti”
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Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) dzimis 1865. gada 11. sep-
tembrī Varslavānu mājās, kas bija daļa no Tadenavas pusmuižas 
Zemgales austrumdaļā. Pirmos nepilnus četrus dzīves gadus zēns 
pavadīja Tadenavā (Dunavas pag.), ko viņa tēvs nomāja. 

Jānis Pliekšāns no mazā Žaniņa (iesaukts ģimenē) Tadenavā 
kļuva par Lielo Raini pasaulē. Rainis – latviešu dzejnieks, drama-
turgs, tulkotājs, teātra darbinieks, leģendārās “Dienas lapas” re-
daktors un politiķis. Viņa darbi tulkoti vairākās valodās.

2015. gads pasludināts par Raiņa un viņa dzīvesbiedres – lat-
viešu literātes Aspazijas, īstajā vārdā Johannas Emīlijas Rozen-
bergas, jubilejas gadu.

Visā valstī, kā arī Jēkabpils novada kultūras namos un skolās, 
gada garumā tiek rīkoti pasākumi, kas veltīti literārajiem dižgariem.

18. septembrī Dunavas pagasta Tadenavā notika gadskārtējais 
Dzejas dienu pasākums bērniem ”Garā pupa” un dzejas draugi 
Tadenavā”, ko rīkoja Memoriālo muzeju apvienība. Notika bērnu 
dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2015” atvēršana.

Pasākumā piedalījās “Garās pupas” autori – dzejnieki un atdze-
jotāji, – māksliniece Rūta Briede, aktieris Romāns Bargais, biedrī-
bas “Ascendum” kultūras projektu vadītāja Dace Bargā, Memoriālo 
muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte, kā arī koris “Balsis” Inta 
Teterovska vadībā. Bija skatāma Rūtas Briedes ilustrāciju izstāde.

Bērniem, sadaloties grupās, bija iespēja piedalīties četrās dažā-
dās 15 minūšu darbnīcās - Dzejoļu un jautājumu darbnīcā “Pajautā 
dzejniekam pašam!”, ilustrāciju darbnīcā “Izveido savu Raiņa dze-
jas grāmatiņu!”, teātra darbnīcā “Sarīko Rainim jautras dzimšanas 
dienas svinības!” un dziesmu darbnīcā “Piedalies Tadenavas Rai-
ņa korī!”.

Skolas un bibliotēkas dāvinājumā saņēma dzejoļu krājumu 
“Garā pupa 2015”. Pasākuma laikā šo gadagrāmatu bija arī iespē-
jams iegādāties. Pasākumu noslēdza kora “Balsis” koncerts.

Tadenavas muzeja ēku kompleksā šobrīt notiek apjomīgi res-
taurācijas darbi. Kā teic memoriālo muzeju apvienības direktore 
Rita Meinerte, par Tadenavas muzeja atjaunošanu sapņots jau 
gadiem. Pašlaik ar māksliniekiem tiek strādāts pie dizaina, kāds 
tad īsti būs tas Raiņa bērnības muzejs, ko mēs šeit gribam veidot. 
Taču jau nākamajā Dzejas dienā 2016. gadā varēsim ienākt jau-

najās muzeja telpās.
Raiņa muzejs Tadenava, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrma-

lā, Raiņa un Aspazijas māja Rīgā tiek atjaunota Eiropas Ekonomi-
kas zonas finansētā projekta „Raiņa un Aspazijas muzeju atjauno-
šana” ietvaros, un visa šī projekta īstenošanu vada VAS „Valsts 
nekustamie īpašumi”.

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” komunikāciju speciālists Ar-
nis Blodons atzīst, ka ,,Tadenava noteikti ir tā vieta, kur katram ir 
jāatbrauc bērnībā, jaunībā un varbūt dzīves otrajā pusē, lai sapras-
tu, kāpēc mēs šeit esam, kāpēc mēs neesam aizbraukuši prom no 
šīs zemes, un kāpēc mēs šeit turamies.”

Tadenavas restaurācijā ieguldīti vairāk kā 600 tūkstoši eiro. Tiks 
atjaunota 1865. gadā celtā dzīvojamā māja un šķūnis, 19. gadsim-
ta divdesmitajos gados celtā dzīvojamā māja “Dāboliņi”tiks pārvei-
dota kā apmeklētāju centrs, tāpat tiks atjaunots muzeja kompleksā 
ietilpstošais pagrabs un pirts ēka.Uz Ziemassvētiem muzeja ārpu-
se jau būs kārtībā, un jau nākamā gada aprīlī mēs varēsim ieiet arī 
iekštelpās.

K.Sēlis
Autora foto

Svinot Raiņa 150. jubileju, 12. septembrī Zasas kultūras namā 
tika rīkots muzikāli poētisks koncertuzvedums “Dagdas skiču burt-
nīcas” pēc Raiņa tāda paša nosaukuma dzejas krājuma motīviem. 
To veidojuši domubiedri dziedātāja Ieva Parša, režisors Uģis Brik-
manis un muzikologs Orests Silabriedis. Koncertuzvedumā izska-
nēja astoņu Latvijas jauno komponistu mūzikā interpretēti Raiņa 
dzejas lasījumi. Dzejoļus dziedāja Ieva Parša un Krišjānis Norvelis, 
klavieres spēlēja Aldis Liepiņš, altu - Pēteris Trasuns un trompeti - 
Jānis Porietis.

“Dagdas skiču burtnīcas” ir viens no trauslākajiem un noslēpu-
mainākajiem Raiņa dzejas krājumiem. Kāds rakstnieks, vārdā Da-
gda, domā, vēro, aizceļo, atgriežas, mīl un pieraksta to visu. Rainis 
saka – tas ir romāns dzejoļos. Taču dzejoļu krājuma nosaukumam 

nav nekāda sakara ar apdzīvotu vietu Dagda. “Dagda”– tas ir pats 
Rainis. Tas nekur nav pateikts, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Rainis šo 
dzejoļu krājumu rakstījis kā savu dzīves stāstu. Tas ir viņš, kurš 
aizbrauc no dzimtenes, tas ir viņš, kurš atceras savus bērnības ie-
spaidus Tadenavā, bērnības iespaidus Berķenelē, pavisam noteikti 
savus Jasmuižas gadus, kas šķiet, viņu, kā dzejnieku aizrauj vis-
vairāk. Tas ir viņa stāsts par Olīviju – par viņas mīlestību, par viņas 
acu skatienu, par to, kā viņš viņu zaudē. Tas ir viņa ļoti garais ceļš 
uz mājām.

Uzveduma “Dagdas piecas skiču burtnīcas” būtiska sastāvdaļa 
bija arī videoscenogrāfija – fonā bija redzami kadri, kas tapuši pie 
Jašas upes Jasmuižā un Dunavas pārceltuves, kā arī skati, kas 
tverti no vilciena loga, šķērsojot Sēliju un Latgali.

Daži no komponistiem koncertuzvedumam bija sacerējuši ļoti 
laikmetīgu mūziku, un parastam klausītājam vietām klausoties va-
rēja palikt mazliet jocīgi, ausij neierasti, bet, kā, klātesošos uzrunā-
jot, teica muzikologs Orests Silabriedis, ,,tāds nu ir tas mūsdienu 
Latvijas komponistu spogulis. Tā viņi runā ar Raini, un tā viņi izvē-
lējušies uzrunāt mūs visus.”

Lai arī sākumā pasākuma apmeklētājiem pie savdabīgās mūzi-
kas nācās nedaudz pierast, kopumā par koncertuzvedumu sakāmi 
pozitīvi vārdi. Liels paldies koncerta organizētājiem, Zasas kultūras 
nama vadītājai Anita Ķikutei par laipno uzņemšanu un talantīgajiem 
māksliniekiem, kas nenobijās mērot tālo ceļu un priecēt klausītājus 
Raiņa dzimtajā novadā!

“Dagdas skiču burtnīcas” tapušas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
un reģionālo sadarbības partneru, tai skaitā Jēkabpils novada paš-
valdības, laipnu atbalstu.

K.Sēlis
Autora foto

Koncertizrāde “Dagdas skiču burtnīcas” Zasā

Tadenavā svin Raiņa 150. jubileju!



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Jēkabpils novada Dunavas pagasta ie-
dzīvotāji apgūst darbu ar jaunu ugunsdzē-
šamo aprīkojumu – piekabi, jaudīgu sūkni 
un šļūtenēm, ko Jēkabpils novada pašval-
dība iegādājusies dunaviešu vajadzībām. 
Tehnika iegādāta, jo pagastā nav brīvprātī-
go ugunsdzēsēju, savukārt tuvākās Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bri-
gādes atrodas tālu, turklāt ugunsdzēsēju 
nokļūšanu galamērķī apgrūtina sliktās kva-
litātes autoceļi.

Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Baltaruņķis skaidro: „Mums ir tāda 
situācija, ka pašiem jāgādā par savu dro-
šību. Tuvākie ugunsdzēsēji mums ir Jē-
kabpilī, Aknīstē un Viesītē, pašvaldības 
brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir Rubeņos, bet 
saprotiet, ka pašvaldībai nav tādu līdzekļu, 
lai uzturētu komandu, kas dežūrē. Ja tas 
cilvēks ir uz vietas, viņš palīdz, bet ja viņa 
nav... Bet uz šo ugunsgrēku, kas šeit ne-
sen notika, Rubeņu glābēji bija klāt pirmie.”

 Pērn 1.decembrī Urbānu ģimene 
ugunsgrēkā zaudēja pašu būvēto un iekār-
toto māju “Mežābeles”, kā arī visu iedzīvi. 
Vietējie ir pārliecināti, ka māju būtu izde-
vies glābt, ja būtu pieejama ugunsdzēša-
mā tehnika turpat uz vietas. Gan Dunavas 
pagasta iedzīvotāji, gan Jēkabpils novada 

pašvaldība cer, ka turpmāk, pateicoties 
jaunajam aprīkojumam, ugunsgrēkus būs 
iespējams likvidēt daudz ātrāk, novēršot 
lielas nelaimes.

Jēkabpils novada pašvaldības deputāts 
Uldis Auzāns par jauno tehniku saka: „Mi-
nūtes laikā var visu sagatavot, un tad jau 
notiek darbība. Daudzas nelaimes varbūt 
tiks novērstas, jo gaidīt, kamēr atbrauks 
ugunsdzēsēji...”

Uldis Auzāns, kurš bija aktīvs atbalstī-
tājs idejai par to, ka budžetā jāparedz lī-
dzekļi aprīkojuma iegādei, ir pārliecināts, 
ka šāda tehnika būtu nepieciešama ikvienā 
pagastā, kur nav ugunsdzēšamās mašīnas 
un ugunsdzēsēju brigādes.

Pēc tam, kad iedzīvotāji bija iepazinu-
šies ar instruktāžu, notika praktiskās ap-
mācības, kurās interesenti komandās va-
rēja izmēģināt tehniku darbībā uz ātrumu.

Kopā bija 5 komandas. Vislabākais re-
zultāts darba kvalitātes ziņā bija jauktajai 
meiteņu komandai “Drosminieces” (Līga, 
Brigita un Normunds), jo viņas bija visdro-
šākās. Meitenēm laiku neizdevās uzņemt, 
jo mēģinājuma laikā atklājās neliela ne-
pilnība, kas turpmāk būtu jāņem vērā, lai 
dzēšanas darbi noritētu efektīvi – sūknis 
bija iegrimis pārāk zemu dīķi, un sasūcot 

tajā sakritušās lapas, aizdambējās, līdz ar 
to ātri pašrocīgi tika izveidota “boja”, kas 
sūkni notur ūdens virsējos slāņos.

4. vietā komanda “Centrs” (Elmārs, Kiti-
ja, Jānis, Aivis, Edgars, Rinalds, Oskars) ar 
rezultātu 3 min 17 sekundes, 3. vietā ģime-
nes komanda “Laiviņas” (Edvards, Dzidra, 
Edvards) ar rezultātu 1 min 23 sekundes, 
2. vietā komanda “Stabili” (Raivis, Mārcis, 
Ainārs) ar rezultātu 1 min 18 sekundes un 
1. vietā komanda “Čiekuri” (Ričards, Artūrs 
un Kristers) ar rezultātu 1 min 4 sekundes. 
“Vienā minūtē izvērsties un sākt dzēst – 
tas jau ir ļoti labi. Profesionāļi uzslavē, ka 
esam malači. Tāpat arī mācību sacensības 
ļoti aktīva bija jaunatne, un tas priecē!” teic 
tiesnesis Uldis. Visi treniņu dalībnieki sa-
ņēma arī sertifikātus.

Iedzīvotāji ir priecīgi par jauno tehniku 
un iespēju apgūt darbu ar to.

Jēkabpilietis Kristers Ragainis, kuram 
Dunavā ir lauku mājas, stāsta: „Man iepriekš 
bija bēdīga pieredze – pašam pirts nodega 
pagājušajā vasarā. Toreiz sanāca ar spai-
ņiem dzēst, jo tad vēl nebija tāda aparāta. 
Šodien es pirmo reizi izmēģināju šo aparā-
tu. Sākumā bija nedaudz bail, jo likās, ka 
nesanāks, bet nav nemaz tik sarežģīti, tikai 
vajag iemācīties visu, lai šādās situācijās 
var palīdzēt un piedalīties dzēšanā.”

Uz jautājumu, vai tagad būtu gatavs pa-
līdzēt, ja būtu kāda ugunsnelaime, Kristers 
atbild: „Noteikti! Šādās situācijās visiem ir 
jāpalīdz, visi apvienojas kopīgā darbā.”

Dunavietei Līgai Navickai darbs ar jau-
no tehniku nešķiet grūts: „Man liekas, ka 
nav grūti, tikai komandā jābūt arī vīriešiem, 
ne tikai sievietēm. Viena pati sieviete to ne-
var izdarīt.”

Arī Līga pēc mācībām jūtas gatava palī-
dzēt ugunsnelaimes gadījumā.

Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andris Baltaruņķis skaidro, ka ugunsdzē-
šamā tehnika atradīsies brīvi pieejamā vie-
tā. Ziemā tā būs katlu māja, bet par to, kur 
aprīkojums atradīsies vasaras mēnešos, 
vēl tiks domāts.

Sandra Paegļkalne un Kaspars Sēlis
K.Sēļa foto

Noslēgusies biedrības “Cirkuži” projekta 
„Prieks bērniem” Dignājas pagastā rea-
lizācija.
Projekta mērķis - veicināt Dignājas pa-
gasta Vandānu ciema bērnu attīstību, 
izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu ro-
taļu un atpūtas laukumu, radot iespēju 
bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku 
- īstenots un ir labiekārtots pagalms ar 
skaistu rotaļu laukumu bērniem.
Biedrības “Cirkuži” projektu „Prieks 
bērniem!” finansiāli atbalstīja Jēkabpils 
novada pašvaldība ar finansējumu 689 
euro apmērā.
Piešķirtais pašvaldības finansējums 
izlietots slidkalniņa iegādei un uzstādī-
šanai - 520 euro, līdzsvara šūpoļu uz-

stādīšana 20,52 euro, soliņu izgatavo-
šana- 24.35 euro, basketbola grozs uz 
statīva – 71,14 euro, vides objektu izga-
tavošana – 43.29 euro, laukuma atklā-
šanas svētku finansējums – 9.70 euro.
Sakām paldies Jēkabpils novada paš-
valdībai par projekta finansiālu atbalstī-
šanu, Dignājas pagasta māju “Vārpas” 
un “Veldres” bērnu vecākiem par līdz-
dalību rotaļu laukuma izveidošanā un 
lielākais PALDIES pašiem bērniem par 
saudzīgu un priecīgu laika pavadīšanu 
izveidotajā rotaļu laukumiņā.

Biedrības “Cirkuži”
valdes priekšsēdētāja 

Inga Stūrmane
Autores foto

Realizēts biedrības “Cirkuži” projekts „Prieks bērniem” Dignājas pagastā

Aizvadītas brīvprātīgo ugunsdzēsēju mācības Dunavā



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

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

“Normatīvie akti un dokumenti”

2015.gada septembris10

2015. gads ir īpašs ar vairāku izcilu latviešu literātu jubilejām. Šogad 
zīmīga gadadiena ir ne vien Rainim un Aspazijai, bet arī rakstniekam, 
žurnālistam un karavīram – Jēkabpils novadniekam Aleksandram Grī-
nam. 

A/s “Latvijas valsts meži” atbalstītās Zemgales Kultūras program-
mas 2015 projekta „Rakstnieka Aleksandra Grīna literārā mantojuma 
saglabāšana un pieejamības uzlabošana Jēkabpils novadā” ietvaros, 
Jēkabpils novada pašvaldība 2015. gada 15. augustā Jēkabpils nova-
da Kalna pagasta “Doktorātā” rīkoja Aleksandra Grīna 120 gadu pie-
miņas pasākumu.

Aleksandrs Grīns dzimis 1895. gada 15. augustā “Ziedu” mājās ap-
tuveni kilometra attālumā no Kalna pagasta doktorāta. Šajā pasaulē 
nāca dvīņu brāļi – Mārtiņš un Jēkabs Grīni. Grīnu ģimenē jau iepriekš 
auga vecākais brālis Jānis, kas bija piecus gadus vecāks par abiem 
dvīņu brāļiem. Laika gaitā viņu dzīve ievirzījās dažādi. Aleksandram 
Grīnam liktenis bija lēmis nodzīvot 45 gadus, bet viņa dvīņu brālis citā 
saulē aizgāja nepilnu trīs gadu vecumā.

Kad Jēkabs Grīns jau bija pieaudzis, viņš mainīja vārdu un kļuva 
par Aleksandru. Viņš iegājis vēsturē ne tikai ar saviem literārajiem 
darbiem, bet arī ar savu karavīra pieredzi. Nacionālo bruņoto spēku 
ģenerālinspektors, brigādes ģenerālis Juris Vectirāns stāsta, ka Grīns 
nav gribējis kļūt par karavīru, bet tā sanācis karadarbības dēļ. Un Alek-
sandrs guva lielus panākumus – ne velti viņš kļuvis par Latvijas armijas 
virsnieku. Juris Vectirāns klātesošajiem rādīja Latvijas armijas kapteiņa 
formas tērpu, kāds bija arī Grīnam, kā arī vairākus zobenus – viens no 
tiem – kājnieku latviešu virsnieka zobens, kāds bijis arī Grīnam.

Karavīra ikdiena līdz pēdējam sīkumam attēlota Aleksandra Grīna 
izcilākajā darbā – romānā „Dvēseļu putenis”. Drīzumā ar grāmatā at-
ainotajiem notikumiem sabiedrība varēs iepazīties jaunā formātā, jo 
pašlaik top filma pēc „Dvēseļu puteņa” motīviem. Scenārija autore – 
prozaiķe Māra Svīre stāsta, ka filmai jābūt gatavai līdz Latvijas 100.
dzimšanas dienai: „Scenāriju rakstot, es centos ļoti precīzi ņemt vērā 
grāmatā rakstīto, bet režisoram [Dzintaram Dreibergam], manuprāt, ir 
citi plāni. Viņš grib, lai filma būtu mūsdienīgāka. Ir diezgan grūti par 100 
gadus veciem notikumiem taisīt filmu, kas ir mūsdienīga. Es nezinu, 
kā viņš to izdarīs. Scenārijs ir iztulkots angļu valodā un aizsūtīts uz 
Ameriku kādam bijušajam rīdziniekam (nesaukšu tagad viņa vārdu), 
kurš strādās ar scenāriju, lai varētu pēc tam uzfilmēt trilleri. Es gribētu, 
lai tā būtu dvēseliska filma, bet režisors grib trilleri. Tad nu es nezinu, 
kas tur galu galā būs.”

Aleksandrs Grīns bijis ne vien izcils rakstnieks, žurnālists un kara-
vīrs, bet arī ļoti labs ģimenes cilvēks. „Viņam bija divas meitas – mana 
mamma Zenta un otra meita Ilze. Man ir palikušas tās atmiņas, ko stās-
tījusi mana mamma. Viņš ļoti interesanti pratis stāstīt par vēsturi un arī 
manā mammā ieaudzinājis šo interesi. Viņš iemācījis, ka vēsture nav 
tikai sausi fakti, ka vēsture ir vērta, lai tajā iedziļinātos. Brīvdienās, kad 
vecmamma Alīda braukusi uz Alūksni ciemos pie saviem radiem, mana 
mamma ir labprāt pastaigājusies ar Aleksandru Grīnu pa Rīgu un viņi 
pavadījuši laiku sarunās,” stāsta Grīna mazmeita Nora Romana.

Piemiņas pasākumā tika apbalvoti arī skolēnu radošo darbu konkur-
sa, veltīta rakstnieka Aleksandra Grīna 120. dzimšanas dienas atcerei, 
laureāti.

Aleksandra Grīna parkā nelielu priekšnesumu sniedza aktieris Artis 
Robežnieks, bet pēc tam ikviens varēja nolikt ziedus pie rakstnieka 
piemiņas akmens. Vakara noslēgumā viesi varēja baudīt gardu zupu, 
gremdēties atmiņās un klausīties zemessardzes ansambļa “Junda” un 
Viesītes pūtēju orķestra dziesmās.

Pasākumu līdzfinansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Sandra Paegļkalne un Kaspars Sēlis
K.Sēļa foto

Jēkabpils novadā norisinājies Aleksandra Grīna 120. 
dzimšanas dienai veltīts atceres pasākums



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv, augšpusē, 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ->
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Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
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“Normatīvie akti un dokumenti”

2015.gada septembris 11

28. augustā Viesītē notika pirmā Sēlijas novadu un Krustpils 
novada jauniešu diena «Dzimis Sēlijā». Tā kā šogad ir dzejnieku 
Raiņa un Aspazijas gads, tad arī jauniešu dienu pasākumi nori-
tēja šo dzejnieku zīmē - trīs cēlienos. 

Pasākums tapis sadarbībā ar visām septiņām Sēlijas nova-
du apvienības pašvaldībām (Salas, Viesītes, Neretas, Ilūkstes, 
Aknīstes, Jaunjelgavas un Jēkabpils novada) un  Krustpils nova-
da pašvaldības atbalstu. Tostarp 1000 EUR apmērā saņemts fi-
nansējums Viesītes novada pašvaldībai startējot „Latvijas valsts 
mežu finansētās Zemgales kultūras programmas 2015” projektu 
konkursā (Nr.15/1-14.2/K 16). 

Visas dienas garumā jauniešiem no astoņiem novadiem bija 
pieejamas dažādas bezmaksas aktivitātes. Pirmajā dienas cē-
lienā norisinājās sporta spēles – kur Raiņa un Aspazijas lauku-
mos tika noskaidrotas spēcīgākās komandas futbolā un volej-
bolā. Jēkabpils novadu volejbolā pārstāvēja Erlands Cankalis, 
Rinalds Kļavinskis, Agita Muceniece, Dagnis Mucenieks un Ga-
tis Mašinskis, futbolā - Ritvars Kusiņš, Nauris Kusiņš, Kristers 
Krēsliņš, Jānis Ribakovs, Roberts Kamarūns, Sandis Bružuks, 
Klinta Miežāne un Kitija Saviča un Normunds Liepiņš. Volejbo-
lā 1. vietu ieguva Aknīstes komanda (Nr.1), 2. vietu – Neretas 
novada komanda, 3. vietu – Jēkabpils novada komanda, 4. – 
Krustpils, 5. – Salas, 6. – Aknīstes (Nr.2) un 7. – Viesītes novada 
komanda. Jaunjelgavas un Ilūkstes novadiem dalīta 8./9. vieta. 
Futbolā 1. vietu ieguva Ilūkstes novads, 2. – Jaunjelgavas no-
vads, 3. - Viesītes novads, 4. – Salas novads, dalītu 5./6. vietu 
Jēkabpils un Neretas novadi un 7. vietu – Krustpils novads.

Pusdienlaikā sportu nomainīja intelektuālas, radošas un iz-
klaidējošas nodarbes muzeja „Sēlija” teritorijā. Ikvienam pasā-
kuma apmeklētājam bija iespēja izmēģināt spēkus Antiņa stikla 
kalnā (klinšu siena) un satikt Mākoņskrējēju Mārtiņu Zvīdriņu, 
saposties „Aspazijas SPA”, rīmēt Raiņa stilā un tikt pie skaistiem 
foto „Raiņa foto” studijā.

Zemessardzes 56. kājinieku bataljona pārstāvji kopīgi ar Na-
cionālās Aizsardzības akadēmijas kareivjiem izrādīja ekipējumu, 
ieročus, kā arī informēja jauniešus par aktuālajām izglītības ie-
spējām.

Plkst. 15:00 novadu asākie prāti savas zināšanas pārbaudīja 
erudīcijas konkursā V.I.P. (Veiksme Intuīcija Prāts) – kur uzva-
ras laurus plūca Aknīstes komanda. Jēkabpils novada erudītā 
pārstāvēja Eva Strika, Evija Korņejeva, Laura Aišpure un Ieva 
Kokina.

Pasākuma trešais cēliens, jeb vakara programma, notika Mī-
lestības saliņā. Visu novadu komandas dāvanā saņēma sponso-
ru sarūpētas dāvanu kastes, kuras bija piepildītas ar gardumiem 
no visiem 8 novadiem. Pēc apbalvošanas runām sākās dienas 
muzikālā daļa, kur jauniešus ar muzikālu baudījumu priecēja 
mūziķis Goran Gora un grupas „Bermudu Divstūris” koncerts.

Šogad pasākums norisinājās Viesītes novadā, kas arī bija 
idejas autori šādam pasākumam, savukārt nākošgad jauniešus 
no Sēlijas uzņems Neretas novads. Tas tika noskaidrots visiem 
novadu vadītājiem un pārstāvjiem piedaloties balonu loterijā. 

Liels paldies Jēkabpils novada jauniešiem par aktīvo iesaistī-
šanos dažādās aktivitātēs visas dienas garumā, Ieva Dreimanei 
par sporta sadaļas organizēšanu un atbalstu pasākuma rīkoša-
nā, skolotājai un deputātei Daigai Ģeidānei par novada pārstā-
vēšanu pasākuma oficiālajā daļā, kā arī Dunavas pagasta au-
tobusa šoferim Jānim Stakausim par jauniešu nogādāšanu turp 
un atpakaļ! 

L.Liepiņa un K.Sēlis
A.P. Kuzņecovas un K.Sēļa foto

I Sēlijas novadu jauniešu diena Viesītē

 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Šī gada 22. augustā Dignājas pagasta sporta laukumā un Dau-
gavas krastā norisinājās Jēkabpils novada sporta svētki 2015. 
Šogad svētkos piedalījās četri Jēkabpils novada pagasti - Zasas 
pagasts, Dignājas pagasts, Ābeļu pagasts un Rubenes pagasts. 
Savukārt atsevišķi, makšķerēšanas disciplīnā, sacensties zvejas 
mākslā un startējot individuāli, ciemos bija ieradušies makšķernie-
ki no Krustpils novada.

Šī augusta diena bija ļoti saulaina un bez sliktiem laikapstāk-
ļiem, kas sniedza sportiskā gara, spēka un snieguma gandarīju-
mu, kā arī veselīga sportiskā sacensību gara stiprināšanu.

Pagastu komandām bija sevi jāpierāda 9 disciplīnās - Volejbo-
lā, Makšķerēšanā, Futbola sitienos, Tāllēkšanā, Skrējienā ap sta-
dionu, Strītbolā, Šaušanā ar loku, Kombinētajā stafetē un Vadītāju 
sacensībās.

Sporta diena tika atklāta ar karoga goda apli ap stadionu un no-
vada izpilddirektora Jāņa Subatiņa uzrunu. Uzreiz pēc atklāšanas 
pagastu sportisti tika aicinātas doties pārstāvēt savu komandu, 
startējot pirmajā disciplīnā - Skrējienā ap stadionu. Sievietēm bija 
jāveic viens aplis, vīriešiem divi. Individuālie rezultāti:

1. Dana Sila (Ābeļu pag.)
2. Laima Dimitrijeva (Dignājas pag.)
3. Diāna Kozlovska (Rubenes pag.)
1. Kalvis Dobkēvičš (Rubenes pag.)
2. Kaspars Litavnieks (Rubenes pag.)
3. Arvis Sinkevičš (Dignājas pag.)

Volejbola disciplīnā tika pieteiktas 6 komandas, jo Zasas un 
Ābeļu pagastus pārstāvēja divas komandas. Līdz ar to komandas 
tika sadalītas divās apakšgrupās. Volejbola rezultāti:

1. Ābeļi 1
2. Ābeļi 2
3. Zasa
4. Zasas žuļiki
5. Rubeņi
6. Dignāja

Strītbola disciplīnā tika pieteiktas četras komandas, tika iz-
spēlētas savstarpējās spēles un uzvarētāji noteikti pēc kopējiem 
punktiem pēc spēlēm. 

Makšķerēšans dizcilīnā, lai komanda tiktu pārstāvēta, bija jā-
piesaka vismaz 2 makšķernieki. Makšķerēšana norisinājās no 
krasta ar vienu makšķerkātu. Individuālie rezultāti:

1. Ivars Mednis (Krustpils nov.) 3,056 kg loms
2. Pēteris Vorobjovs (Krustpils nov.) 2,406 kg loms
3. Juris Nikandrovs (Ābeļu pag.) 2,258 kg loms

Futbola sitienos savu prasmi pierādīja ļoti daudzi, ne tikai no-
vada komandu pārstāvji, bet arī svētku apmeklētāji, kuri bija iera-
dušies sekot līdzi dienas norisei un piedalījās individuālajās dis-
ciplīnās atpūtas vai prieka pēc, kopā ar ģimenēm un draugiem. 
Savukārt komandu sacensību kopvērtējumam tika ņemti vērā divi 
labākie sieviešu un divi labākie vīriešu futbola sitienu rezultāti.

Individuāli rezultāti:
Sievietēm: 

1. Diāna Kozlovska (Rubenes pag.)
2. Krista Jansone (Rubenes pag.)
3. Madara Vilcāne (Dignājas pag.)

Vīriešiem:
1. Sandis Bružuks (Dignājas pag.)
2. Jānis Raubiška (Dignājas pag.)
3. Zigmunds Slavinskis (Dignājas pag.)

Tāllēkšanas disciplīnā katru komandu bija jāpārstāv 4 dalībie-
kiem (2 vīrieši/ 2 sievietes). Individuālie rezultāti:

Sievietēm :
1. Katrīna Šilinska (Dignājas pag.)
2. Ieva Ģeidāne (Zasas pag.)
3. Aīda Vanaga (Rubenes pag.)

Vīriešiem:
1. Aivis Kokins (Zasas pag.)
2. Kaspars Litavnieks (Rubenes pag.)
3. Kalvis Dobkevičš (Rubenes pag.)

Šogad bija unikāla iespēja ne tikai pārstāvēt savu pagastu, bet 
arī iemācīties darīt ko jaunu disciplīnā „Šaušana ar loku mērķī”. 
Disciplīna, pie kuras tika izstāvētas visgarākās rindas, lai šautu ar 
īstu loku! Individuālie rezultāti:

1. Madara Vilcāne (Dignājas pag.)
2. Krista Jansone (Rubenes pag.)
3. Aīda Vanaga (Rubenes pag.)
1. Māris Balodis (Zasas pag.)
2. Ēriks Seglērs (Leimaņu pag.)
3. Kaspars Litaunieks (Rubenes pag.)

Šogad vadītāju sacensības vadītājiem bija jāsacenšas 3 dis-
ciplīnās - basketbola soda sitienos, futbola sitienos un šaušanā ar 
loku. Rezultāti:

Vārds/pagasts Basketbola 
sitieni

Futbola 
sitieni

Šaušana 
ar loku Punkti Vieta

Iveta Aišpure 
Zasas pag. 1 4 4 9 III

Intra Kurme 
Rubenes pag. 2 1 2 5 I

Raimonds 
Jaudzems 
Ābeļi pag.

4 3 3 10 IV

Jānis Raubiška 
Dignājas pag. 2 2 1 5 II

Komandu disciplīnu kopvērtējuma tabula. Uzvarētāj komanda 
tika noteikta pēc tā, kur komanda ir ieguvusi visās disciplīnās aug-
stākās vietas, līdz ar to punktu skaits ir vismazākais.
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Dignāja 4 2 1 2 2 4 4 1 2 22 II
Ābeļi 1 1 4 3 4 3 3 2 4 25 III
Zasa 2 3 3 4 3 2 2 4 3 26 IV
Rubene 3 4 2 1 1 1 1 3 1 17 I

Paldies pagastiem un komadām par dalību, par kopā būšanu! 
Paldies tehniskajiem darbiniekiem Dignājas pagastā! Paldies dis-
ciplīnu tiesnešiem un dežūrējošajai dakterītei, par palīdzību un 
darbu veicot ne tikai savus tiešos pienākumus! Lai jums vienmēr 
seko un palīdz sportisks un veselīgs gars! Veiksmi!

Ieva Dreimane
Autores foto

Jēkabpils novada sportiskākais pagasts 2015. gadā - 
Rubenes pagasts!



Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv, augšpusē, 
sadaļā „Ziņas par pašvaldību” ->
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Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Jēkabpils novadā un tieši Dignājas 
pagastā aizvadīti brīnišķīgi 3,5 gadi. 
Strādājot tika iegūtas jaunas zināša-
nas, pieredze un gūta iespēja pilnvei-
doties jomās, kuras man bija tuvas, 
bet ne profesionālā nozīmē. Satikti sen 
neredzēti cilvēki un iegūti daudz tuvi un 
atsaucīgi draugi, paziņas, iedzīvotāji. 
Atklāsme! Laukos mīt radoši, talantīgi 
un garā stipri cilvēki! Personības! Tas 
darbs, ko ieguldīju, ko nenoliedzami 
atstāju aiz sevis, esmu droša, nesis 
daudz prieka, labu atmiņu un sakārtotī-
bas garšu Dignājas kultūras dzīvē. 

Vislielākais gandarījums ir par sa-
darbību ar Dignājas pašdarbnieku ko-
lektīviem, viņu vadītājām - Aīdu, Gitu 
un Aiju. Kolektīvi! Ar jums piedzīvoti 
daudzi interesanti notikumi, atgadīju-
mi. Īpaši ar folkloras kopu “Dignōjīši”. 
Jūs esiet fantastiski cilvēki. Lai kur at-
rastos, lai ko darītu, vienmēr atradās 
dziesma un labs joks! Jūs esiet dzīvi! 
Tik dzīvi, ka spējat apžilbināt! Un tā ir 
dāvana ne tikai jūsu skatītājiem, klausī-
tājiem, bet arī jums pašiem. Novērtējiet 
to! Dodoties prom, nedrīkstu nepateikt 
milzīgu PALDIES, ka līdzās vienmēr 

bija atsaucīgi tehniskie darbinieki, kuru 
darbs ir neatsverams pirms un pēc 
pasākumu norises. Sadarbība ar Dig-
nājas pamatskolu un pagasta pārvaldi 
radīja sajūtu, ka esam viena ģimene! 
Paldies par mājām, kuras man devāt!

Man bija tā iespēja iepazīt tuvāk 
sportu un tā organizatoriskās puses. 
Sportisti! Mani pārsteidza, ka laukos, 
kur it kā iedzīvotāju ir maz, bet uz to 
saujiņu cilvēku vairums ir garā stipri, 
fiziski spēcīgi un matemātiski domā-
joši! Sportam vajag smadzenes! Bet, 
kad mums ar Aivi izdevās attīstīt Zo-
les čempionātu, pavērās pārsteidzošs 
skats - vienuviet dažāda vecuma no-
vada vīri no dažādiem sociālajiem 
slāņiem sēž pie viena kāršu galda un 
pārrunā kāršu spēli. Diskutē. Iegūst 
jaunas paziņas. Nevienu nediskriminē. 
Visu cieņu! Mūsdienu ikdienā to ne-
var redzēt. Tas sacensību gars starp 
pagastu komandām, veselīgais hu-
mors… Fantastiski! 

Jūs visi kopā mani pilnveidojāt, ba-
gātinājāt un iedvesmojāt!

Esiet sveiki, mani Dārgie! Lai jums 
izdodas! Veiksmi! Gaidiet ciemos!

Jūsu Ieva

12. septembrī Jēkabpils novada dignājas pagastā nori-
sinājās VI atklātais futbola kauss. Šogad futbola dienā pie-
daijās sešas komandas- tika pārstāvēts Jēkabpils novads, 
Krustpils novads un Līvānu novads. Futbolu spēlēja vienā 
apakšgrupā, tā izspēlējot 15 spēles. Pēc apakšgrupas spēlē 
3. un 4. vietas ieguvēji cīnijās savstarpēji par bronazas me-
daļu, bet 1. un 2. vietas ieguvēji cīnijās par zeltu. 

Pie komandu izlozes galvenais tiesnesis kopā ar koman-
du kapteiņiem vienojās, ka spēle ilgs no diviem puslaikiem, 
kuru garums būs 10 min.

Pēc apakšgrupu spēlēm norisinājās cīņa par bronzu 
starp komandām Dignāja 1 un Varieši. Pamatlaikā spēle 
beidzās ar rezultātu 0:0. Līdz ar to tika sisti soda sitieni, kuru 
rezultātā tika noskaidrots, ka bronzu iegūst komanda Dignā-
ja 1, jo no 3 sitieniem tā spēja ieraidīt 2 vārtus, bet Variešu 
komanda 1 vārtus. Tātad bronzas spēle noslēdzās ar rezul-
tātu “Dignāja 1” 2 : 1 “Varieši”. Zelta spēle norisinājās, tā 
teikt, vienos vārtos - abas Līvānu novada komandas cīnījās 
par zelta medaļu. Spēle noslēdzās ar rezultātu: “Jautrie pel-
meņi”7:0 “Nemo”. 

Līdz ar to rezultātu tablo netika veiktas ne kādas izmai-
ņas, un medaļu trijnieks ir šāds:

1. “Jautrie pelmeņi” Līvanu novads
2. “Nemo” Līvānu novads
3. “Dignāja 1” Jēkabpils novads

Dienas gaitā arī noskaidrots, ka Jēkabpils novada VI 
atklātā kausa futbolā rezultatīvākais spēlētājs bija Pēteris 
Mikulāns no „Dignāja 1” komandas ar gūtiem 6 vārtiem un 
labākais vārtsargs no “Jautrajiem pelmeņiem” - Artūrs Ru-
čevskis.

Paldies komandām, kas ieradās un piedalījās. Ir vienmēr 
patīkami ik gadu satikt kaislīgus futbola mīļus, kuri visus 
sešus gadus jau ir piedalījušies šajā kausā. Bet vēl lielāks 
gandarījums redzēt jaunas sejas un jaunus entuziastus. 
Paldies tehniskajiem darbiniekiem, dežūrējošajai mediķei 
un Dignājas skolas pavārītei, kas palīdzēja pagatavot gardo 
zupu sportistiem! 

Vēlu šo sparu, kas jūsos mājo, šo mīlestību pret koman-
du sportaveidu karali futbolu saglabāt un turpināt pilnveidot 
un īstenot, attīstot savas prasmes un fizisko sagatavotību!

Ieva Dreimane
Autores foto

Aizritējis VI
Jēkabpils novada atklātais 

kauss futbolā

Turnīra apakšgrupas tabula:

Nr. 
p.k.

Komanda 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Punkti 
kopā

Vārtu 
attiecība

Vie-
ta

1. Dignāja 2
0 ____

(0:1)

0 ____ 
(0:1)

1 ____ 
(1:1)

0 ____ 
(1:3)

2 ____ 
(2:0)

3 5:8 V

2. Nemo
2 ____ 

(1:0)

0 ____ 
(2:3)

2 ____ 
(1:0)

2 ____ 
(5:1)

0 ____ 
(0:2)

6 9:6 II

3.
Jautrie 
pelmeņi

2 ____ 
(3:1)

2 ____ 
(3:2)

2 ____ 
(7:0)

2 ____ 
(3:0)

2 ____ 
(1:0)

10 17:3 I

4. X3M
1 ____ 

(1:1)

0 ____ 
(0:1)

0 ____ 
(0:7)

0 ____ 
(0:2)

0 ____ 
(0:1)

1 1:12 VI

5. Dignāja 1
2 ____ 

(3:1)

0 ____ 
(1:5)

0 ____ 
(0:3)

2 ____ 
(2:0)

1 ____ 
(1:1)

5 7:10 III

6. Varieši
0 ____ 

(0:2)

2 ____ 
(2:0)

0 ____ 
(0:1)

2 ____ 
(1:0)

1 ____ 
(1:1)

5 4:4 IV

Paldies! Aicina atbrīvoties
no atkritumiem prātīgi

Jēkabpils novada pašvaldība aicina nemest ne-
šķirotus sadzīves atkritumus šķirotajos konteineros, 
savukārt konteineros pie kapiem izbērt tikai kapu 
apkopšanas rezultātā radušos atkritumus. Par ne-
pareizu atbrīvošanos no atkritumiem cilvēkam draud 
administratīvais sods. Ikvienam novada iedzīvotājam 
ir pienākums slēgt atkritumu izvešanas līgumu, un 
noteiktās dienās noteiktā maršrutā reizi mēnesī šie 
atkritumu tiks savākti. Kam šādi līgumi nav slēgti, tie 
ir jāslēdz! Maksājumi par atkritumu izvešanu notiek 
pēc fakta, atbilstoši utilizējamajam atkritumu daudzu-
mam. Atkritumu izvešanu Jēkabpils novadā nodroši-
na SIA “Jēkabpils pakalpojumi”.

K.Sēlis

Aicina atsaukties vientuļos 
vecākus!

Mīļās un mīļie pagastu vientuļās mammas un tēti, 
kas vieni audzina bērnus, lūdzu atsaucieties! Laipni 
aicināti piedalīties mūsu kopā sanākšanā - kopsapul-
cē š.g. 25. septembrī plkst. 12.00 ĀBEĻU PAGASTA 
PĀRVALDĒ. Visi tiksiet mīļi gaidīti.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz mob.tel. 
26917318 (ZZ)

Daiga Mikanovska



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

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

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

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

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

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

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

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

K.Sēlis
Autora foto

Noslēgusies nometne „Alfa” Zasā

Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes Tencinājumu saņem Kalna pagasta pārvaldes 
vadītāja Maruta Cankale.vadītāja Maruta Cankale.

Informācija lauksaimniekiem

Budžeta izpilde
1. pusgadā

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

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

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

Detalizēti ar budžeta izpildi 
var iepazīties novada mājaslapā

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

„Budžets”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai rīkojamies
pareizi?

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

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

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

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

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

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

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

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Domes sēžu protokoli un ieraksti
skatāmi novada mājaslapā

www.jekabpilsnovads.lv , augšpusē,
sadaļā “Ziņas par pašvaldību” ->
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Dunavas pagasts
9.10. plkst. 19.00 Dignājas amatierteātris “Madagurči” viesojas ar Lidijas 
Dombrovskas komēdiju: “Skatpunkts”. Režisore Aija Šalkovska.
19.10. plkst. 13.00 izrāde bērniem: Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma 
“Šis un tas par vilcieniņu”.

Kalna pagasts
26.09. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā dramatiskā kolektīva izrāde – 
Ausmas Kurpnieces „Audits salonā “ Maigums un svaigums””. Luga 2 cē-
lienos.
plkst. 22.00 Miķeļdienas balle. Spēlē: Janušeks.
17.10. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada pašdarbnieku 
pateicības vakars. Pasākumu vadīs un koncertu sniegs Brāļi Puncuļi, kon-
certā piedalīsies deju studijas INDA dejotājas. Balle kopā ar muzikantiem 
„Kamēr jauni”.
Aicināti Jēkabpils novada pašdarbības kolektīvi, lai kopā sanāktu, atpūs-
tos un uz pozitīvas nots sāktu jauno sezonu!

Rubenes pagasts
10.10. plkst. 14.00 Rubenes kultūras namā R.Blaumanis „No saldenās 
pudeles” (Joku luga vairākos cēlienos). Viesojas Salas novada Sēlpils pa-
gasta amatierteātris „Ore”.

Zasas pagasts
No 15.09. Zasas kultūras nama izstāžu zālē. fotoizstāde”Sakoptākā 
sēta-2015”Jēkabpils novadā.
25.09. plkst. 13.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada senioru diena 
„Būt kopā ir tik labi”. Koncertā piedalās Zasas k/n bērnu amatierkolektīvi 
un Kaspars Antess.
Novada seniorus aicinām pieteikties pie pagastu kultūras darbiniekiem!

Jēkabpils novada kultūras
pasākumi 2015. gada 

septembra beigās, oktobra sākumā

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augusta  mēnesī izdarītie miršanas reģistri:

Aleksandrs Strumskis
13.11.1958. – 02.08.2015.

Austris Geižāns
20.01.1948. – 07.08.2015.

Jānis Rukmanis
06.08.1936. – 11.08.2015.

Valentīna Vanaga
18.12.1942. – 12.08.2015.

Ilga Timpa
14.09.1924. – 20.08.2015.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Soli pa solim
Līdz sirdis iepukstās!
Dienu pa dienai
Lai mūžs savijās!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augusta mēnesī  reģistrētas 2 laulības.

03.10. DIGNĀJAS PAGASTA KAPSĒTĀS:
Plkst. 15.00 Slīterānu kapsētā
Plkst. 16.30 Dignājas kapsētā
Plkst. 18.00 Meņķa kapsētā

03.10. ĀBEĻU PAGASTA KAPSĒTĀS:
Plkst. 14.00 Dūņenieku kapsētā
Plkst. 15.00 Nagļu kapsētā
Plkst. 16.00 Ābeļu kapsētā

31.10. KALNA PAGASTA KAPSĒTĀS:
Plkst. 15.30 Ūdenānu kapos
Plkst. 16.30 Ērgļu kapos
Plkst. 17.30 Minsteru kapos

Svecīšu vakari:

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tālr.: 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tālr.: 26075540,

e-pasts: kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Maketēja: Igors Madžulis

Iespiests SIA “Latgales druka”.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti 

atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Raiņa jubilejas mēneša ietvaros 
Jēkabpils novada muzejs Zasā piedāvā ielūkoties materiālu izstādē 
“Es, Rainis...” un aicina bērnus piedalīties Raiņa dzejas lasījumos 
“Mani Saules gadi” ( lasīsim pašu sacerētos un Raiņa dzejoļus).

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

twitter.com/JekabpilsNovads


