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Sestdien, 18. februārī no plkst. 7.00 
līdz 22.00 dosimies uz vēlēšanu iecir-
kņiem, lai paustu savu viedokli par valsts 
valodu Latvijā. 

Pagasta pārvaldes sniegs atbalstu 
iedzīvotājiem, lai 18. februārī būtu iespē-
jams nokļūt uz vēlēšanu iecirkņiem. 

Kā ierasts, šajos iecirkņos var pieteik-
ties nobalsot arī mājās, un tad vēlēšanu ko-
misija dodas izbraukumā. Taču šogad, ņe-
mot vērā ziemīgi auksto laiku, Ābeļu, Dignā-
jas, Dunavas, Leimaņu, Rubenes un Zasas 
pagasta pārvaldes nodrošinās transportu 
arī tiem vēlētājiem, kuri pildīt savu pilsoņa 
pienākumu vēlas doties uz tuvāko vēlēša-
nu iecirkni. Pagastu iedzīvotājus aicinām 
savu nepieciešamību pēc transporta 18. 
februārī pieteikt savā pagasta pārvaldē, 
lai savlaicīgi varētu saskaņot maršrutu 
un transporta kursēšanas laikus. 

Tāpat aicinām pievērst uzmanību 
balsošanas zīmēm, tajās ietvertajam jau-
tājumam. Lai to būtu iespējams izdarīt 
mierīgi iedziļinoties, šai informatīvā iz-

Iesim un piedalīsimies!
devuma numurā publicējam Centrālās 
Vēlēšanu komisijas sniegto skaidrojumu: 
„Tautas nobalsošanas jautājums”.

2012. gada 18. februāra tautas no-
balsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs 
esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas 
paredz krievu valodai noteikt otras valsts 
valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu vari-
anti ir „Par” vai „Pret”.

ar „+” atzīmējiet atbildi „Par”, ja 
esat par Satversmes grozījumiem un uz-
skatāt: 

- valsts valodām Latvijas Republikā jā-
būt latviešu valodai un krievu valodai;

- Saeimas deputātiem svinīgajā solīju-
mā jāsola stiprināt latviešu un krievu valodu 
kā vienīgās valsts valodas;

- Satversmē nav jābūt nosacījumam, 
ka Saeimas darba valoda ir latviešu valoda;

- pašvaldību darba valodām jābūt lat-
viešu valodai un krievu valodai,;

- ikvienam ir tiesības valsts un pašval-
dību iestādēs saņemt atbildi latviešu valo-
dā un krievu valodā.

ar „+” atzīmējiet atbildi „Pret”, ja 
esat pret Satversmes grozījumiem un 
uzskatāt: 

- valsts valoda Latvijas Republikā ir 
latviešu valoda;

- Saeimas deputātiem svinīgajā so-
lījumā jāsola stiprināt latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu;

- Satversmē ir jābūt nosacījumam, ka 
Saeimas darba valoda ir latviešu valoda;

- pašvaldību darba valoda ir latviešu 
valoda;

- ikvienam ir tiesības valsts un paš-
valdību iestādēs saņemt atbildi latviešu 
valodā.

zīme, kurā būs atzīmētas abas atbil-
des „Par” un „Pret” vai nebūs atzīmēta 
neviena atbilde, tiks uzskatīta par nede-
rīgu. 

TĀTaD – Ja JŪS vēLaTIES LaTvI-
JĀ SaGLaBĀT LaTvIEŠU vaLODU KĀ 
vIENĪGO vaLSTS vaLODU, vēLēŠaNU 
zĪMē ar + aTzĪMēJaMa aTBILDE: 
PrET.  

Jēkabpils novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Neraugoties uz spēcīgo salu, visos Jē-
kabpils novada pagastos aktīvi, gados un 
dvēselē jauni cilvēki rūpējas par fiziskajām 
aktivitātēm, kas pieejamas tikai ziemā. 

Tā, piemēram, Ābeļu pagasta Brodu 
ciemā bērni paši attīrījuši slidošanai pie-
mērotu laukumu uz dīķa. „Ja būtu pieprasī-
jums no jauniešiem, pagasta pārvalde pa-
līdzētu ar hokeja laukuma uzliešanu,” saka 
pārvaldes vadītājs Raimonds Jaundzems. 
Dunavas pagastā hokeja laukums pie Du-
navas pamatskolas jau ir uzliets, tur sporto 

Pojekta ietvaros notikušas sanāksmes

 Mūžizglītības programmas Grundtvig 
apakšprogrammas starptautiska mācību 
partnerību projekta ComTour „A commu-
nity approach to Engaging Disadvanta-
ged Adults through Tourism” (Kopienas 
pieeja pieaugušo nodarbināšanā laukos 
caur tūrismu) ietvaros laikā no 2011. gada 
decembra līdz 2012. gada janvārim visos 
pagastos notika informatīvas sanāksmes 
par iespējām īstenot iedzīvotāju ieceres 
un kā piesaistīt finansējumu no ES struk-
tūrfondiem vai programmām. Sanāksmēs 
bija aicināti piedalīties iedzīvotāji, iestāžu 
speciālisti, biedrību pārstāvji, uzņēmē-
ji. Informācija par sanāksmēm decembrī 
bija atrodama pašvaldības mājas lapā un 
informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”. 
Analizējot sanāksmju norisi, var teikt, ka tās 
bija rezultatīvas; iedzīvotāji izteica savas 
vēlmes, diskutēja par nepieciešamiem pro-
jektiem, uzklausīja informāciju par atbalsta 
savu ideju īstenošanai izmantojot iespēja-
mos ES struktūrfondus un programmas. 

Kopā notika 7 sanāksmes, kurās piedalījās 
89 dalībnieki. Tātad projekta, kura mērķis 
ir veicināt iedzīvotāju aktivitātes, atbalstīt 
viņu iniciatīvas, veicināt uzņēmējdarbību 
lauku apvidos īstenošana labumi ir pie-
ejami visiem pašvaldības iedzīvotājiem. 
Sanāksmēs izteiktās idejas ir iestrādātas 
pašvaldības Attīstības programmas inves-
tīciju plānā, kā arī pievienotas prioritāro 
projektu sarakstam. Domes priekšsēdētājs 
E. Meņķis atzīmē, ka sanāksmju organizē-

šana visos pagastos bija ar mērķi izzināt 
iedzīvotāju vajadzības un viedokļus, kas arī 
veicina plašāka iedzīvotāju loka iesaistīša-
nos lēmumu pieņemšanas procesā. Viņš 
uzskata, ka savstarpējās tikšanās veicina 
atvērtāku dialogu starp iedzīvotājiem un 
pašvaldību un sniedz izpratni par ideju ģe-
nerēšanas un projektu veidošanas iespē-
jām, kā arī par sadarbību ar pašvaldību. 

G. Dimitrijeva,
 projekta koordinatore 

Saglabājot un atjaunojot no-
zīmīgu seno sēļu kultūrvēsturiskā 
mantojuma daļu – viduslaiku sēļu 
tērpu, Biedrība „Sēļu pūrs” īste-
no amatnieku meistardarbnīcas ar 
mērķi apgūt viduslaiku sēļu tērpa 
izgatavošanas prasmes.

Biedrības „Sēļu pūrs” pro-
jekta „Sēļu viduslaiku tērpa da-
rināšanas meistardarbnīcas” 
atbalstītājs ir VKKF, Zemgales 
Plānošanas Reģionam īstenojot 
Zemgales kultūras programmu.

Kopējais projekta budžets 
sastāda LVL 2120,00, no kuriem 
LVL 1250,00 ir VKKF finansē-
jums un LVL 870,00 ir biedrības 
līdzfinansējums. Projekta galve-

Tiek darināts viduslaiku sēļu tērps 
nā aktivitāte ir triju ama-
tu meistardarbnīcas, 
kuru laikā amatnieki 
apgūst senā sēļu tērpa 

darināšanas prasmes. Lai projektā 
sasniegtu augstākus kvalitātes rā-

dītājus, biedrība kā projekta dalīb-
niekus ir piesaistījusi cilvēkus ar 
amatniecības priekšzināšanām.

Projekta laikā notiek ādas 
apstrādes, tekstila un rotkaļa 
meistardarbnīcas, pie katra 
no šo amatu meistariem mā-
cās un strādā 2 amatnieki, 

kuri vēlas iegūt zināšanas par 
seno tērpu darināšanu. Ādas ap-
strādes darbnīcu vada meistare 
Agrita Krieviņa, mācot projekta 

dalībniekiem seno apavu darināšanu. Tek-
stila darbnīcu vada meistare Elīna Kūla-
Braže, kuras nodarbībās var iemācīties gan 
apaudu, gan villaiņu, gan brunču un citu 
senā apģērba detaļu izgatavošanu. Rotka-
ļa darbnīcas vadītājs Māris Braže, kurš ar 
savu bronzas rotu kalšanas māku ir pazīs-
tams ne tikai Latvijā, iepazīstina projekta da-
lībniekus ar seno rotu radīšanas procesu.

Amatnieku meistardarbnīcu laikā ie-
gūtās zināšanas un prasmes saglabās 
dzīvu mums svarīgu Sēlijas kultūrvēstu-
riskā mantojuma daļu – tērpu, kādā senie 
sēļi izdzīvoja mūsu visu kopīgo vēsturi šajā 
vietā Zemgalē.

D. Sauleviča, 
projekta vadītāja 

daina.saulevica@gmail.com

Paši rūpējamies par ziemas priekiem! 
gan lieli, gan mazi. Šai gadījumā – laukumu 
var izmantot arī vakara stundās, jo tas ir ap-
gaismots. Vēl bez hokeja spēles Dunavā ir 
iecienīta zemledus zveja.

Dignājas pagastā slidošanai var izman-
tot Daugavas ledu, attīrītu laukumu gan pa-
gaidām neesot; pagasta centrā Vandānos 
bērni ziemu izbauda, šļūcot no kalniņiem – 
tādi šeit ir veseli divi, lielākiem un mazākiem 
bērniem. Kalna pagasta Vidsalas ciemā arī 
bērni un jaunieši paši attīrījuši laukumu uz 
dīķa, un slidošanas mīļotāju netrūkst. Lei-

maņu pagastā gan slidošana uz dīķiem nav 
novērota, jo trūkst šim nolūkam piemērotu 
ūdenskrātuvju. Rubenes pagastā ziemas 
sporta mīļotāji ir aktīvi visos trīs ciematos – 
gan Rubeņos, gan Slatē, gan Kaldabruņā 
ir attīrīti slidošanai piemēroti laukumi, uz 
Rubeņu dīķa – pat veseli divi. Kaldabruņas 
ciemā aktīvāki ir jaunieši, hokeju kopā ar 
dēliem spēlē arī pieauguši vīri. Rubeņos, 
savukārt, šogad parādījusies nūjotāju gru-
pa, kas savas aktivitātes turpina arī pie ļoti 
zemas gaisa temperatūras. Zasas pagastā 
– jaunieši slido uz dīķa ledus, parkā ir izvei-
dota slēpošanas trasīte. 
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Konkurss jauniešiem
Šogad pirmo reizi organizējam eru-

dīcijas konkursu jauniešiem. Ja esi ve-
cumā no 16 līdz 22 gadiem, un dzīvo Jē-
kabpils novadā vai arī mācies kādā no 
novada izglītības iestādēm, piesakies! 

Erudīcijas konkursa Jēkabpils no-
vada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gai-
da!” – 2012.

NOLIKUMS
Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkab-

pils novada jauniešus, mudinot apgūt 
zināšanas ārpus skolu programmām un 
attīstīt analītisko domāšanu. Sabiedrībai 
kopumā – apzināties jaunatni kā perspek-
tīvāko sabiedrības grupu, kuras zināša-
nas, attieksmes un uzskati veidos mūsu 
nākotni. 

Konkursa organizatori:   Jēkabpils 
novada pašvaldība sadarbībā ar nevals-
tiskajām organizācijām un banku sektora 
pārstāvjiem. 

Konkursa dalībnieki – jaunieši vecu-
mā no 16 – 22 gadiem, kuri:

ir deklarējušies  Jēkabpils novadā;
kuru vecāki ir deklarējušies Jēkabpils 
novadā;
mācās Jēkabpils novada izglītības 
iestādēs. 
Konkursa tēmas:
Ģeogrāfija
Ekonomika 
Politika.
Dalībnieku reģistrācija. Dalībnieku 

reģistrācija tiek izsludināta 2012. gada 
februāra mēneša novada informatīva-
jā izdevumā „Ļaudis un darbi”, novada 
mājaslapā, reģiona masu medijos, kā arī 
izplatīta ar izglītības, kultūras iestāžu un 
nevalstisko organizāciju starpniecību. Re-
ģistrācija tiek veikta, piesakot savu kan-
didatūru elektroniskā formā pa e-pastu: 
ieva. jātniece@gmail.com līdz 2012. gada 
10. martam.  

Konkursa norises gaita: 
Konkursa norisi organizē  informā-

cijas un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Jātniece, pieaicinot konkursa kopējo 
vadības grupu šādā sastāvā: Jānis Suba-
tiņš,  Gunta Dimitrijeva, Elga Ūbele, Dzidra 
Nartiša, Inta Tomāne, Gints Audzītis, Aļona 
Semeiko. 

Vadības grupu katrai konkursa kārtai 
ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā apstiprina 
izpilddirektors. 

Konkursa norises laiks: 
Tēma Norises 

datums
Norises vieta

Ģeogrāfija 17. marts 
plkst. 11.00

Ābeļu pagasta 
pārvalde

Ekonomika 21. aprīlis 
plkst. 11.00 

Rubeņu 
Kultūras nams

Politika 12.  maijs 
plkst. 11.00

Leimaņu Tautas 
nams

Darba grupas norises gaita:
1. Ievada daļa – žūrija iepazīstina ar 

sevi, viens žūrijas dalībnieks (prognozējo-
ši – grupas vadītājs) ir sagtavojis lekciju/
prezentāciju/ videomateriālu par konkrēto 
tēmu. Norises laiks – 30 minūtes. 

2. Pirmajā grupā – dalībnieki iepa-
zīstina ar sevi; katram – 5 minūtes. Norises 
laiks – apmēram 30 minūtes. 

3. Klātienes jautājumu izdale dalīb-
niekiem. Atbildēm – 20 minūtes. Dalībnieki 
atbild, žūrijai, vadības grupai, līdzjutējiem 

– kafijas pause. 
4. Atbilžu izvērtēšana – 30 minūtes. 

Dalībniekiem – kafijas pauze, notiek kāda 
videomateriāla demonstrēšana. 

5. Klātienes uzdevumu rezultātu 
paziņošana. Diskusija par konkrēto tēmu, 
diskusiju jautājumu uzdošana. 30 – 40 mi-
nūtes. 

6. Noslēgums – diskusiju rezultātu 
paziņošana. 10 – 15 minūtes. 

Vidējais katras darba grupas norises 
laiks – 3  – 3,5 stundas. 

UzDEvUMI, vērTēŠaNaS SISTēMa

Uzdevuma 
veids

Uzdevuma ap-
raksts

Punktu skaits, ko 
piešķir par uzde-

vumu

Izvērtēšanas 
kārtība

Izvērtēšanas 
laiks/ rezultātu 

paziņošana
1. Klātienes 
uzdevumi 

Trīs īsi jautājumi, kas 
ir iepriekš sagatavoti.  
Šie uzdevumi 
dalībniekiem tiek 
izsniegti rakstveidā, 
rakstveidā arī jāatbild 
grupas norises laikā. 
Uzdevumu izpildei 
atvēlētais laiks – 20 
minūtes. 

Par katru uzde-
vumu var iegūt 5 
punktus.
Kopā par klātienes 
uzdevumiem – 
maksimums 15 
punktus.

Šos uzdevumus 
izvērtē vadības 
grupa/ žūrija 30 
minūšu laikā 
pēc to saņem-
šanas. 

Rezultātus 
paziņo dalīb-
niekiem darba 
grupas norises 
laikā. 

2. Mājasdarbi Divi jautājumi 
par konkrēto 
tēmu(ģeogrāfija, 
ekonomika, politika). 
Jautājumi ir samērā 
plaši, dalībniekam 
jāsagatavo eseja/
apraksts, kā arī – 
jāatspoguļo savs 
viedoklis. 

Par katru uzde-
vumu iespējams 
iegūt 10 punktus. 
Kopā par abiem 
uzdevumiem – 20 
punktus. 

Uzdevumi tiek 
izsniegti darba 
grupas noslē-
gumā.
Atbilžu iesūtī-
šanas datums 
– 10 dienas pēc 
darba grupas 
noslēguma da-
tuma. 

Rezultātus 
izvērtē un re-
zultātus paziņo 
līdz nākamās 
grupas norises 
dienai. Pēdējās 
darba grupas 
uzdevumus – 
līdz 30. maijam. 

3. Diskusiju 
jautājumi

Papildus punktus 
var iegūt par aktīvu 
piedalīšanos 
diskusijās – 
vadības grupas/
žūrijas locekļiem 
ir tiesības uzdot 
„ekspresjautājumus” 

Par operatīvu 
atbildi var iegūt 
1 punktu; punkts 
tiek pieškirts dalīb-
niekam, kurš atbild 
pirmais.

Punktus piešķir 
žūrija darba 
grupas norises 
laikā. 
Šo punktu skaits 
katrā darba 
grupā var būt 
atšķirīgs. 

Grupas noslē-
gumā tiek pa-
ziņots, cik pa-
pildus punktus 
saņēmis katrs 
dalībnieks. 

Kopējais maksimālais punktu skaits, 
ko var iegūt dalībnieks – uzvarētājs: 

vienā grupā – 35 punktus, + maksi-
mums 3 diskusiju punktus;

visās trīs grupās kopā – 105 punktus;
papildus – līdz 9 diskusiju punkti; tā-

tad – pats lielākais punktu skaits ir 114. 

Konkursa noslēgums,  uzvarētāju 
apbalvošana:  

Konkursa noslēgums notiek svinīgā 
pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja 
pēc kopējo konkursa rezultātu apkopoša-
nas.  

Balvu fonds – balvu uzvarētājam – 
ārvalstu ceļojumu – nodrošina „Mārtiņa 
fonds” sadarbībā ar tūrisma firmu „Go Ad-
venture”;  otro balvu – datoru vai dāvanu 

karti – nodrošina A/S „Valsts Hipotēku un 
zemes banka”;  trešā balva ir  no novada 
pašvaldības – dāvanu karte veikalā vai 
kvalitatīvs velosipēds.  Novada pašvaldība 
paredz līdzekļus arī veicināšanas balvām. 

Speciālās balvas piešķir arī A/S 
„Swedbank”, ar šādām balvām konkursā 
var piedalīties arī uzņēmēji un nevalstiskās 
organizācijas. 

Konkursa publicitāte tiek nodro-
šināta: Jēkabpils novada informatīvajā 
izdevumā, Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā, Vidusdaugavas televīzijā, Ra-
dio1 ziņu raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, 
laikrakstos „Brīvā Daugava” un „Jaunais 
Vēstnesis”. Materiāli tiks iesniegti arī re-
publikas masu medijiem. 
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Biedrības „Pavadiņa” aktivitātes

* Šajā mēnesī šķiet – ziema nekad 
nebeigsies. Nu ir pienācis laiks mācīties 
pacietību. Bez šī mēneša vairākums no 
mums tīri labi iztiktu. Februārim tomēr ir 
arī sava gaišā puse, bet to pamana tikai 
tie, kam atklāta sirds.

* Dzīvo saskaņā ar gadalaikiem, jo 
tie bagātina tavu dzīvi. Neļauj gadalai-
kiem aizritēt tev garām nepamanītiem. 
Ja tu tagad dosies laukā, brīvā dabā, 
tad varbūt varēsi apbrīnot nosarmoju-
šos kokus, bridīsi pa dziļu sniegu vai 
jūsmosi par aveņsārti uzlecošo sauli.

Ziema ir tik skaista! Nepalaid to ga-
rām!

* Ikvienā dzīves dienā ir tik daudz 
kā tāda, par ko tu vari priecāties.

Balta pasaule aiz loga. Un savādi 
klusas domas. Nogurušas, bet 
varbūt vēl neatmodinātas.
Tu gaidi vārdus. Tādus, kuros 
balts solījums, sirdsskaidrs un 
nevainīgs, kā viss, kas baltā krāsā. 
Patiess un godīgs, pirmreizīgs, vēl 
neappēdots.
Vai zini, ka baltums var arī 
stindzināt? Apžilbināt un 
likt vilties! Izkūstot, kļūt par 
pelēcību….
Šobrīd nevaru apsolīt tev baltas 
domas.
Vispirms man jāapsnieg…

 Pārdomas sagatavoja un apkopoja 
Ināra valaine, 

Liepu bibliotēkas vadītāja

Februāris – ziemas 
spirgtuma un baltās 
gaismas mēnesis

Dunavas pagasta Sudrabkalna cie-
mā, bijušās Daugavas skolas ēkā jau otro 
gadu darbojas biedrība „Pavadiņa”. Bied-
rības dvēselīte ir Inta Vindule – čakla un 
prasmīga rokdarbniece; otra „Pavadiņas” 
vadītāja Valija Flandere vairāk darbojas tū-
risma jomā. 2011. gada nogalē biedrības 
dalībnieces svinēja Jaunā gada sagaidī-
šanu. Pašas gan atzīmē –  Ļoti žēl ka ne-
bijām visi, kādu aizkavējusi veselība, kādu 
– sadzīves rūpes. Tomēr svinētāju pulciņš 
sanācis itin kupls. Kundzei, kura palīdzē-
jusi uzrakstīt LEADER programmas pro-
jektu, pasniegta dāvanu karte. Neizpalika 
arī citas atrakcijas –  konfektes, loterijas un 
arī super balvas. Svētki nosvinēti ar jau-

Janvāra beigās tika parakstīts līgums 
par projekta „Siltumnīcas gāzu emisijas 
samazināšana Zasas pagasta Zasas cie-
ma ielu un ceļu apgaismošanā”. Projekts 
tiek ieviests Klimata pārmaiņu fi nanšu ins-
trumenta ietvaros. Projekta kopējās attie-
cināmās izmaksas ir Ls 37 010, 83, no tām 
ieviesēja līdzfi nansējums sastāda 30%. 

Projekta laikā Zasas ciemā tiks no-

Zasā tiks ieviests jauns projekts
mainītas apgais-
mojuma lampas, 
jo esošais ielu 
un ceļu apgaismojums, kas izveidots 20. 
gadsimta 70 – tajos gados ir neekono-
misks un nolietojies.  Projektu paredzēts 
ieviest četru mēnešu laikā, tātad – līdz ar 
pavasari Zasas iedzīvotājus priecēs jauns 
ielu apgaismojums. 

nām domām par nākamajā gadā darāmo. 
Biedrībā ir viens biedrs,  kas regulāri iet da-
žādos kursos, un tad savas apgūtās pras-
mes var ierādīt arī pārējiem. Šogad „Pa-
vadiņā”  būs jaunas nodarbības  – dāmas 
apgūs fi lca tehnikas, izšūšanu, apglezno-
šanu, kā  arī klūgu pīšanu. 

Ticis spriests arī par pulcēšanās lai-
kiem. Daudziem ir labāk sestdienās, kas 
brīvākas no darba un mācībām. Ja nepie-
ciešams, plānojušas sanākt arī otrdienās.
Pulcēšanās sākas  no plkst.10.00. 

„Ja būsim labi pastrādājušas,  tad va-
sarā būs ko parādīt. Ir uzaicinājums Zasas 
dzirnavās 14.jūlijā iekārtot izstādi,” saka 
Inta Vindule.
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Folkloras kopa „Dignõjīši” saņem uzvaras laurus 
konkursā „Lakstīgala 2012” 

 Dignājas pamatskolas folkloras 
kopa „Dignõjīši” ir ieguvuši pirmo vietu 
5. – 9. klašu grupā konkursa „Lakstīga-
la 2012.”  pirmajā  kārta, kurā piedalījās 
dalībnieki no Jēkabpils pilsētas, Jēkab-
pils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesī-
tes novadiem. Tagad “Dignõjīši” gatavo-
jas konkursa pusfi nālam, kas notiks 7. 
februārī Preiļos. 

Uzvaru konkursā folkoristiem sagā-
dājis uzvedums „Kā radies Kažoksils”. 
Kā stāsta kopas vadītāja Aīda Bikaunie-
ce, tad šajā konkursā „Dignõjīši” pie-
dalās jau no pašiem tā pirmsākumiem 
– desmito gadu, un jau septīto reizi no 
koknursa pirmās kārtas viņi atgriežas kā 
uzvarētāji. 

Semināri 
lauksaimniekiem

Februārī  pagastos notiks informatī-
vie semināri, svarīgākās tēmas:

aktualitātes nodokļu likumdošanas 
jautājumos;

gada ienākumu deklarācijas aizpildī-
šana. (VID);

Hipotēku bankas administrētās 
valsts atbalsta programmas uzņēmēj-
darbības uzsācējiem un uzņēmumiem to 
attīstības posmā (Hipotēku banka);

plānotais atbalsts 2012. gadā lauk-
saimniecībai un lauku attīstībai, aktuali-
tātes un informācija lauku uzņēmējiem 
(Anita Putka, Intra Kurme).

Lūdzu, apmeklējiet seminārus, jo iz-
maiņu ir daudz.

14.  februāris: Ābeļu pagasts, se-
minārs notiks – Ābeļu pagasta pārvaldē 
plkst. 10.00.

17. februāris: Dunava –  seminārs 
notiks Dunavas skolā plkst. 10.00.

Dignāja – seminārs notiks pagasta 
pārvaldē plkst. 13.00.

21. februāris: Kalna pagasts, Lei-
maņu pagasts – seminārs notiks Leima-
ņu kultūras namā plkst. 10.00.

22. februāris: Zasa – seminārs no-
tiks Zasas kultūras namā  plkst. 10.00.

24. februāris: Rubenes pag. – se-
minārs notiks Rubenes kultūras namā 
plkst. 10.00.

Lauku attīstības speciāliste 
Intra Kurme, 

tel. 26547033, 26155829

Jēkabpils novada Zasas pagasta volejbola 
turnīrā labākie ciemiņi no Gulbenes!

Šā gada sestdienā Zasas vidusskolas 
sporta zālē norisinājās volejbola turnīrs, 
kurā piedalījās vīriešu komandas no Dignā-
jas, Zasas, Aknīstes, Ābeļiem un Gulbenes. 
Sieviešu konkurencē piedalījās sešas ko-
mandas. Dignāja, Ābeļi, Aknīste, Gulbene 
un divas komandas no Jēkabpils.

Spēles norisinājās pēc apļa sistēmas 
līdz divu setu uzvarai (līdz 21 punktam, 3. 
sets līdz 15 punktiem, 2 punktu pārsvars) 
gan vīriešiem, gan sievietēm.

Vīriešu konkurencē piektie Aknīstes 
komnda, ceturtie Zasa. Uz goda pjedestā-
la kā trešie kāpa Dignājas komanda, kurā 
spēlēja Uģis Dzelme, Kaspars Fidriksons, 
Mārtiņš Kinsānovs, Ainārs Usāns, Valērijs 
Bekasovs, Uģis Jurgevičš, Dairis Ķiploks un 
Kārlis Vuškāns. Piekāpjoties Gulbenei 2. vie-
tā Ābeļu komanda, kurā spēlēja Jurijs Nau-
novs, Dairis Donāns, Dmitrijs Mitlaševics, 
Aivis Ivbulis, Artūrs Ivbulis un Jānis Vilks.

Sievietēm sestajā vietā Dignājas ko-
manda, piektajā „Kreisās” komanda no Jē-
kabpils, ceturtās Aknīstes komanda. 

Trešās – komanda no Jēkabpils „Gu-
maka māsas”, kurā spēlēja Sintija Gudže-
nova, Sintija Tālberga, Inita Voitiņa, Linda 
Šmukste, Agita Muceniece un Guna Stūrī-
te. Līdzīgi kā vīriem, tā arī sievietēm otrājā 
vietā ierindojās Ābeļu volejbola komnda, 
piekāpjoties Gulbenes sporta centra vo-
lejbolistēm. Ābeļu komandā spēlēja Dace 
Grīnfelde, Inita Smirnova, Vineta Gutāne, 
Līga Veipa, Daiga Dābola, Sandra Ābola un 
Gunta Tauriņa.

Pirmo triju vietu ieguvēji, katrs spēlē-
tājs saņēma diplomu un medaļu, koman-
das, kurām šī diena nebija tik veiksmīga, 
tika apbalvota ar diplomu. Balvas sagādāja 
Jēkabpils novada pašvaldība. 

Tiksimies februārī Ābeļu sporta zālē, 
kur notiks volejbols, galda teniss, šautriņu 
mešana un svara bumbu celšana. (datums 
tiks precizēts Jēkabpils novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv 
sporta sadaļā).

Indars Mucenieks, 
Jēkabpils novada sporta koordinātors 
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Salaveča veltes izdalītas…

Pakāpies kalnā...
Veltījums skolotājai, novadpēt-

niecei Ainai Mikulānei 80 gadu ju-
bilejā.

Vai atceries to seno dziesmu: „Pakā-
pies kalnā un paskaties pāri gadiem, kas 
aiziet un gadiem, kas nāk...”? Ja atceries, 
tad tev ir kas kopīgs ar mūsu bijušo sko-
lotāju Ainu Mikulāni. Viņa, dziedādama 
koros un ansambļos, spēlēdama teāt-
rus, savos skolniekos ir iestrāvojusi savu 
sirds siltumu, savu neizsīkstošo enerģiju 
un dzīvesprieku. Atcerieties un ar nelielu 
sveicienu pagodiniet savu skolotāju biju-
šie Dignājas, Rubeņu, Raudas un Elkšņu 
skolas skolnieki, kuri nu jau paši esam sā-
kuši ar baltu sarmu apsarmot.

Ja mūsu galvas ir baltās saules pieli-
jušas, tad tā ir tā pati saule, kas atnākusi 
pie mūsu skolotājas. Tikai viņas gadu pa-
kāpieni ir augstāk un tuvāk saulei. Pakāp-
simies kaut uz mazu mirkli arī mēs Ainas 
Mikulānes 80 gadu kalnā. Viņa bija tā, kas 
mums mācīja patriotismu, mācīja neliekt 
muguras un nezemoties neviena priekšā, 
bet tai pašā laikā dziļi cienīt un godāt ie-
vērojamus cilvēkus, kas ar savu darbu un 
talantu to ir izpelnījušies. Šoreiz mazāk 
par Ainas pedagoģisko talantu un vairāk 
par lietām, ko ar patīkamu smaidiņu atce-
ramies.

Sabiedrības dvēsele... Tā reiz sko-
lotāju Ainu Mikulāni raksturoja kolhoza 
„Dignāja” priekšsēdētājs Ēriks Rasiņš. Pa-
tiešām, viņa visā bija iekšā līdz matu gali-
ņiem, par visu nesa lielu rūpi un atbildību. 
Vai tas būtu skolas vai ciema dramatiskais 
kolektīvs, koris vai ansambļi, deju kolektī-
vi vai folkloras kopa, visam viņa bija klāt. 
Tagad, kad pati esmu tuvu klāt pie  pen-
sionāru brīvības sliekšņa, varu droši teikt, 
ka visām ciemu pašdarbības skatēm la-
bas izdošanās un veiksmju pamatā bija 
liela daļa no Ainas izdomas un neatlaidīga 
darba. Viņa vēl joprojām ir mans balsts un 
padomdevējs kultūras un novadpētniecī-
bas lietās, mans akumulators.

Ļoti lielu enerģiju Aina ieguldījusi 
novadpētniecībā, bet jo īpaši slaveno 
novadnieku popularizēšanā. Tā, piemē-
ram, spilgtā atmiņā brauciens uz Rīgu 
sveikt slaveno dignājieti, mežradznieku 
Arvīdu Klišānu 50 gadu jubilejā. Aina bija 
izdomājusi katru sīkumu, katra Dignājas 
darba kolektīva, pašdarbības pulciņa un 
sabiedriskās organizācijas klātbūtni uz 
Filharmonijas lielās skatuves, kur notika 
mākslinieka jubilejas koncerts. No kat-
ra kolektīva sagādātas mīļas dāvanas, 
sākot no siltiem vecmāmuļu sarūpētiem 
cimdiem un zeķītēm līdz kristāla laiviņai 
no mednieku un makšķernieku kolektīva. 
Lai visu to bagātību savietotu vienkopus, 

Aina izdomāja un ar mežrūpnieka Peilāna 
gādību sarūpēja lielu un gaumīgi izrotātu 
pūra lādi. 

Tas tik bija varens skats, kad no krast-
malas rokās vajadzēja šo lādi aiznest uz 
Filharmoniju! Labi, ka līdzi mums sveikt 
brauca Dignājas pūtēju orķestra vīri, kas 
ne vien savas taures padusēs stiepa, bet 
arī smago lādi nesa četratā.  Tā kā svei-
cēju delegācija bija diezgan liela, pilns 
lielais autobuss, tad gājiens aiz lādes bija 
patiesi iespaidīgs.... Bijām līdzi aizveduši 
Arvīda māmuļu, jo arī viņai kādreiz jāredz 
savs dēls uz lielās skatuves. Tā kā visas 
vietas zāles pirmajās rindās jau bija iz-
pārdotas, kad ieradāmies, tad krietni vien 
vajadzēja pacīnīties, lai Filharmonijas 
administrācija māmuļai sagādātu īpašu 
vietu skatītāju zālē. Būtu taču liels negods 
pašai jubilāra māmuļai sēdēt kaut kur pē-
dējās rindās. Izcēlās savstarpēja vārdu 
pārmaiņa ar asāku pieskaņu. Aina, kā 
tāds „kultūras ministrs”, kasierei pavēlēja 
nolikt zāles priekšā nevis parastu krēslu, 
bet īpaši rotātu. Kad rūcošā administrato-
re atnesa divus krēslus, mēs brīnījāmies, 
kāpēc divus, jo Klišānu tēvs jau tai laikā 
muzicēja viņsaules dārzos. Administra-
tore tikai skaļi nošņāca: „Nu tad, ja nav 
tēva, tad sēdiet pati tajā...” Aina ātri atra-
da risinājumu, blakus māmuļai nosēdinā-
ja tuvāko kaimiņu mežsargu Strodu Pē-
teri. No lādes tika noraisīta tautiskā josta 
un ar to apvīti abi krēsli. Iznāca ļoti skaisti 
un cienījami. Tas tikai pateicoties Ainas 
neatlaidībai un uzņēmībai. Es, toreiz vēl 
jauna kultūras darbiniecīte, nebūtu atļā-
vusies karot ar Filharmonijas ierēdņiem 
par tik smalkām niansēm. Patiesībā, mēs 
jau arī izjaucām viņu smalki izplānoto 

scenāriju Jo mūsu apsveikums ar ciema 
priekšsēdētājas Mirdzas Rinkevičas un 
kolhoza vadītāju runām, pūtēju orķestra 
un ansambļa priekšnesumiem ievilkās 
veselas stundas garumā. Darbinieku un 
organizatoru dusmu pērkoni, protams, 
nāca pār manu galvu, kad tiku aizsaukta 
pie vadības. Bet tas jau nekas! Aina savu 
dignājiešu īpašo apsveikumu bija iztu-
rējusi līdz galam, kaut gan ar daudziem 
kurioziem. Tā pati pūra lādes iedabūšana 
autobusā bija neaizmirstama, kas dažu 
labu noveda pie asarām. Tagad to atce-
roties vien smiekli nāk, bet toreiz tas bija 
caur asarām līdz smiekliem. Šādi piedzī-
vojumi ar novadnieku īpašo apsveikšanu 
ir bijuši daudzi, to nemaz nevar tā ātrumā 
izstāstīt. 

Aina ne vien apsveikumus prata īpaši 
sarīkot, bet arī ciemiņu uzņemšana Dig-
nājā bija īpaša. Daudz svešu ļaužu Goču 
māju, kur saimnieku Mikulānu ģimene, 
apmeklēja laikā, kad Dignājā darbojās 
vecmāmuļu folkloras kopa, kurā piedalī-
jās arī Ainas māte, folkloriste Milda Bružu-
ka. Bieži brauca reportieri no televīzijām, 
radio un laikrakstu redakcijām. 

Reiz Gočos veselu nedēļu viesojās 
un vecās dziedātājas uzņēma filmā vēlāk 
OMONa noslepkavotie reportieri Andris 
Slapiņš un Gido Zvaigzne. Šie, toreiz vēl 
jaunie cilvēki, te jutās kā mājās. Kopā ar 
Ainas mazmeitiņu Rasu, gluži kā bērni, 
meta kūleņus, rāpās kokos pēc āboliem, 
kopā peldējās Daugavā un bumboja. Par 
to stāsta vesela kolekcija fotokartiņu, kas 
nu papildina novadpētniecības materiālu 
stūrīti. Šie jaunekļi līdz mūža galam kļuva 
par šo lauku māju iemītnieku draugiem, 
sūtīja apsveikuma kartiņas un piezvanīja, 
lai apvaicātos par veselību. Ainas viesmī-
lība ir bijusi īpaša visos laikos. Arī šodien, 
kad kājas vairs neklausa, kad rokas tirpst 
un gurst, kad ir sētā palikusi viena pēc 
vīra nāves, viņa ļoti gaida ciemiņus. Kad 
pirms Ziemassvētkiem ar vedeklas gādī-
bu viesojos pie Ainas, mums divu stundu 
bija daudz par maz, lai visu nepieciešamo 
izrunātu, visu pašreiz darāmo man izrādī-
tu, kā arī, lai dotu man kādus uzdevumus. 
Aina daudz raksta un kārto savas dzimtas 
grāmatas. Simtiem lappušu sagulušas 
gan Bružuku dzimtas, gan Ermansonu, 
Mikulānu, Andersonu un citu radinieku 
grāmatās. Lielākā nu jau sirmmāmiņas 
baile ir, ka varētu palikt kas neaprakstīts, 
neatstāts mantojumā nākošajām paau-
dzēm. Viņa teic: „Bet kā tad viņi zinās 
vēstures patiesos notikumus, ja ne caur 
savu vecāku, sava pagasta vēsturi un no-
tikumiem, pārdzīvojumiem? Man pašai 
par sevi sirds smeldz. Kur palicis spēks, 
kur mani dziedošie gadi, kur straujums 
un smaidu  mulsums kvēls?” Atbildes 
rakstīsim mēs, viņas skolnieki. Uz to es arī 
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JĒKABPILS NOVADA FEBRUĀRA SPORTA DIENA ĀBEĻOS!

šai jubilejas reizē aicinu. Rakstiet atmiņas 
par savu skolotāju un sūtiet man – Intai 
Strožai. Atmiņas saguls par Ainu veidota-
jā novadpētniecības grāmatā. Tās būs ļoti 
gaidītas un mīļas.

Mans veltījums skolotājai.

Gadu kalnā
Baltu sagšu apsegusi
Latvju ziema atnākusi.
Baltu dzīpariņu rotu
Savai skolotājai dotu.

Baltu sauli matos pītu,
Lai ir silti katru rītu;
Paņemtu pie rokas, laukos dotos,
Atkal spēki atjaunotos.

Tomēr gadi savu nastu
Lej ar kausu neparastu:
Sapin kājas ciešiem valgiem, 
Neļauj aizčāpot pie draugiem.

Gribās atmiņas vēl sijāt, 
Draugu pulkā dziesmas dziedāt,
Bet, ja, mīļie, jūs vēl variet,
Manas durvis atkal veriet.

Visus jūs vēl ciemos gaidu,
Nepietrūks mums mīļu smaidu.
Lūdzu, lūdzu ciemos nāciet,
Manā gadu kalnā kāpiet.

Skolotāj, lai 17. februāris un visas ci-
tas dzīves dienas ir gaišas un enerģijas 
piestrāvotas, lai veselība un radoša doma 
apņem kā Dignājas baltā villaine, ko jūs 
palīdzējāt reiz darināt savām audzēknēm!

Paldies par Gaismu no jūsu dvēseles!
Sveicienus 80. dzimšanas dienā 

Jums sūta Dignājas pagasta pārvalde, 
jūsu kolēģi un audzēkņi. 

Inta Stroža 

25. februārī plkst. 10.00 
Ābeļu sporta zālē

SPOrTa vEIDI 
Volejbols vīriešiem un sievietēm.
Galda teniss vīriešiem un sievietēm.
Darti vīriešiem un sievietēm.
Svara bumbu celšana vīriešiem.

JĒKABPILS  NOVADA  FEBRUĀRA  
SPORTA  DIENAS NOLIKUMS

MērĶIS
1. Popularizēt sportu Jēkabpils novadā.
2. Aktivizēt cilvēkus veselīgam dzīves 
veidam, lietderīgai atpūtai.
3. Iepazīstināt sportistus ar Ābeļu sporta 
bāzēm.

LaIKS UN vIETa
Sacensības notiek Ābeļu skolas sporta 
zālē.

2012. gada 25. februārī  pieteikšanās no 
plkst. 9.00., sākums plkst. 10.00

vaDĪBa
Sacensības organizē Indars Mucenieks 
/Jēkabpils novada sporta koordinators/
Volejbolā katrai komandai jānodrošina 
tiesnešu brigāde no spēles brīvajā laikā.
Galda tenisā galvenais tiesnesis Māris 
Jaunzems.
Svaru bumbu celšanā  galvenais tiesne-
sis Aivars Vilcāns.
Šautriņu mešanā tiesā Arnolds Jaku-
bovskis.

DaLĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties visi Jēkabpils 
novadā sportojošie un atpūtu mīlošie 
cilvēki un organizatoru uzaicinātie ciemiņi.

PrOGraMMa
Volejbols vīriešiem.

Volejbols  sievietēm
Sacensību sistēmu izlems tiesneši, 
vadoties no  komandu skaita.
Galda tenisā un šautriņu mešanā  
notiek individuālais turnīrs vīriešiem un 
sievietēm.
Svaru bumbu celšanā raušana pārmai-
ņus ar abām rokām ar 24 kg smagu 
bumbu vīriešiem.

aPBaLvOŠaNa
1.– 3.  vietu  ieguvēji  individuālajos sporta 
veidos saņem medaļas un diplomus.
1.– 3. vietu ieguvušās komandas volejbo-
lā saņem kausus un spēlētāji diplomus.

IzDEvUMI
Ceļa izdevumus sedz dalībnieki paši.
Dalības maksa visos sporta veidos Ls 
0,50 no cilvēka

SĪKĀKa INFOrMĀCIJa
Zvanot Indaram pa t. 27878984

Jau vairākus gadus, katru gadu ne-
pacietīgi gaida ziemu Zasas skijoringisti. 
Pēdējos gados arī Dignājas motosportisti 
aktīvi nodarbojas ar motosportu arī ziemā 
piekopjot skijoringu. Tagad ir izveidota Jē-
kabpils novada komanda  skijoringā, kurā 
aktīvi trenējās un startē sacensībās Rai-
vis Veļiks, Indars Mucenieks (slēpotājs), 
Andrejs Bite, Artis Ūbelis (slēpotājs), Kris-
taps Dundurs un Aldis Veļiks (mehāniķis).

Šī gada 22. Janvārī norisinājās pirmais 
posms Latvijas alternatīvās motosporta 
asociācijas rīkotās sacīkstes motoskijorin-
gā un ziemas motokrosā Raiskumā.

MTK (mazajā tautas klasē) no 16 gadu 
vecuma. Motocikli ar 125ccm – 200ccm 2 
taktu un no 125ccm līdz 250ccm 4 taktu 
dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām 
startēja Andrejs Bite un Artis Ūbelis (slē-
potājs), (st. nr. 5) divu braucienu summā 
izcīnīja otro vietu.

LTK (lielajā tautas klasē) no 18 g. v. 
motocikli no 201ccm 2 taktu un no 270 līdz 

Jēkabpils novadā populārs motoskijorings!

650 4 taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas 
riepām startēja Raivis Veļiks un Indars Mu-
cenieks (slēpotājs), (st. nr. 114) divu brau-
cienu summā ieguva 1. vietu.

Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai 
par atbalstu.
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„Par Jēkabpils novada 
pašvaldības  nekustamā 

īpašuma  – zemes  
atsavināšanas nosacītās cenas 
apmēra noteikšanu un kārtību, 
kādā atsavināšanas rezultātā 

iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
pašvaldības budžetā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, 2006. gada 30 .maija Ministru kabineta no-
teikumu Nr. 425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un 
pašvaldību manta” 26. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkab-
pils novada pašvaldības  nekustamā īpa-
šuma – zemes  atsavināšanas nosacītās 
cenas apmēra noteikšanu un kārtību, kādā 
atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ie-
skaitāmi Jēkabpils novada pašvaldības 
budžetā saskaņā ar Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas ser-
tifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu 
un Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likumu.

2. Atsavināšanai paredzētā zemesgrā-
matā nostiprinātā pašvaldības nekustamā 
īpašuma – zemes tirgus vērtību nosaka ser-
tificēts vērtētājs.

3. Atsavināšanas nosacīto cenu nosa-
ka, summējot šo noteikumu 2. punktā ser-
tificētā vērtētāja noteikto tirgus vērtību un 
zemesgabala vērtēšanas, īpašuma tiesību 
noformēšanas un nostiprināšanas zemes-
grāmatā izdevumus (izņemot tiesvedības 
izdevumus).

4. Atsavināšanas  nosacīto cenu ap-
stiprina Jēkabpils novada dome.

5. Pašvaldības  nekustamā īpašuma  
– zemes atsavināšanas rezultātā iegūtos 
līdzekļus ieskaita Jēkabpils novada pašval-
dības pamatbudžeta ieņēmumu kontā. 

6. Noteikumi publicējami likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā 
un stājas spēkā nākamajā dienā pēc pub-
licēšanas bezmaksas informatīvajā izdevu-
mā „Ļaudis un darbi ”.

Jēkabpils  novada domes 22.09.2011. 
saistošo noteikumu Nr. 11. „Par Jēkabpils 
novada pašvaldības  nekustamā īpašuma  
– zemes  atsavināšanas nosacītās cenas 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2011. gada 22. septembrī,  prot. Nr. 12, 3.§)

apmēra noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašval-
dības budžetā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifi-
kātu izmantošanas pabeigšanas likumā minētās personas iesniedz 
pašvaldībā atsavināšanas ierosinājumu, tiek izskatīti saņemtie atsa-
vināšanas ierosinājumi, tiek pieņemts lēmums par valsts vai pašval-
dības mantas nodošanu atsavināšanai vai ierosinājuma noraidīšanu 
un tiek atcelts lēmums par nodošanu atsavināšanai.
Attiecībā uz pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēra 
noteikšanu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita 
pašvaldības budžetā atsavinot pašvaldības zemi, nepastāv tiesis-
kais regulējums.
Lai novadā noteiktu vienotu kārtību pašvaldības mantas atsavināša-
nas izdevumu apmēra noteikšanā un kārtību, kādā atsavināšanā ie-
gūtos līdzekļus ieskaita pašvaldības budžetā, tiek pieņemti saistošie 
noteikumi „Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmē-
ru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi
ieskaitāmi budžetā.”

2.Īss projekta 
satura
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu, 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 26. 
punktu.
Saistošie noteikumi nosaka atsavināšanas izdevumu apmēra no-
teikšanu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtos līdzekļus ieskaita 
Jēkabpils novada pašvaldības budžetā, atsavinot pašvaldības zemi 
Jēkabpils novadā saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privati-
zācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas liku-
mu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz
pašvaldības 
budžetu

Nevar noteikt finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budže-
tu, jo nav iespējams paredzēt, cik atsavināšanas ierosinājumi tiks 
iesniegti.
Nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplaši-
nāt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteiku-
mu izpildi.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Mērķgrupas:
Personas, kurām piederošās ēkas (būves) atrodas uz pašvaldībai 
piederoša zemesgabala. Pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes-
gabala nomnieks.
Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, neuzliks 
jaunus pienākumus. Nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 
veicinās tiesību realizēšanu.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkab-
pils novada domē vai pagastu pārvaldēs.
Piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā notika ar
privātpersonām.

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2011. gada 22. decembrī,  prot. Nr. 17, 34.§), precizēti ar Jēkabpils novada domes 2012. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 68)

Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. 11 

„Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  un  sociālās  
palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un 
10. panta trešo daļu, 33. pantu un 36. panta otro daļu, 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 
43. panta pirmo daļu.

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 17. septembra Saistošajos no-
teikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt 3.2. punktu jaunā redakcijā:

„3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (perso-
nai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam atbilstoši Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta noteiku-
miem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par 
Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto 
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Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums

1.1. Pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepil-
nību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad skaidro, kādas sekas 
rada tiesiskā regulējuma neesamība:

Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi, paredz:

1) 3.2. punkts – Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto 
minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

2) 3.2.1. apakšpunkts – Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz LVL 90.00 

3) 12.7.,12.8.,12.9. punkti – par lēmuma pieņemšanu (sociālā dienesta darbinieki sagatavo un iesniedz sociālā 
dienesta vadītājai) informāciju par lēmuma projektu, ko akceptē.

4)  13.1 – izslēgt.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantam, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta no-

teikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, ir nodrošināta pabal-
sta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:
ņemot vērā to, ka pašvaldības saistošie noteikumi tika pieņemti laikā, kad spēka bija MK noteikumi 2009. gada 3. 

marta noteikumi Nr. 214, netika veikti grozījumi saistošajos noteikumos, bet faktiski lēmumu piešķiršana tika veikta pēc 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
saistošie noteikumi „Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Saistošie notei-

kumi, izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt spēkā esošos normatīvos aktus.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem nosacījumiem:
saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 3.2. punktu un 3.2.1. apakšpunktu jaunā redakcijā.
saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu: 
saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, bet novērš esošās neprecizitātes.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kom-

petenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt eso-

šo institūciju kompetenci.
4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums:
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai 

tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:

tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.

garantēto minimālā ienākumu līmeni un 
kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās 
situācijas uzlabošanā.

2. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu jaunā 
redakcijā: 

„3.2.1. Ģimene (persona) atzīstama par 
trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes lo-
cekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
90,00 latu.” 

3. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 7.1.4. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„7.1.4. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā 
trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), 
vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk), 
tiek atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēša-
nos Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu 
un attīstības centros.”

4. Izteikt 12.7. punktu sekojošā re-

dakcijā:
„12.7. Lēmumu par ģimenes (personas) 

atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam pieņem sociālā dienes-
ta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta 
pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sa-
gatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā die-
nesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus 
attiecīgajā pagasta pārvaldē.”

5. Izteikt 12.8. punktu sekojošā redak-
cijā:

„12.8. Lēmumu par pabalstu garantētā 
minimālā ienākuma nodrošināšanai, mājok-
ļa pabalstu, pabalstu medicīnas izdevumu 
daļējai apmaksai, pabalstu bērna izglītībai 
un audzināšanai, pabalstu aprūpei mājās, 
pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai pie-
ņem sociālā dienesta vadītāja, saskaņojot ar 

attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmu-
ma projektu sagatavo un iesniedz izskatīša-
nai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo 
iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.”

6. Izteikt 12.9. punktu sekojošā redak-
cijā:

„12.9. Lēmumu par vienreizēju pabalstu 
ārkārtas situācijā pieņem sociālā dienesta 
vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta 
pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sa-
gatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā die-
nesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus 
attiecīgajā pagasta pārvaldē.

7. Izslēgt 13.1. punktu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-

kamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils 
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Ļaudis un Darbi”.



2012. gada 14. februāris10

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais 
dienests.

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo 
kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – Sociālā 
dienesta darbinieki.

6.2. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā.
6.3. Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: nav saņemti.

 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. 12

„Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu trešo daļu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 
2009. gada 17. septembra Saistošajos no-
teikumos Nr. 12 „Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozī-
jumus:

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2011. gada 22. decembrī,  prot. Nr. 17, 35.§), precizēti ar Jēkabpils novada domes 2012. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 69)

1. Izteikt 2.1. punktu jaunā redakcijā:
„2.1 Par materiālās palīdzības pabalstu 

piešķiršanu lemj Jēkabpils novada Sociālais 
dienests, saskaņojot ar attiecīgās pagasta 
pārvaldes vadītāju, pamatojoties uz perso-
nas iesniegumu un tam pievienotajiem do-
kumentiem, šajos noteikumos noteiktajos 
gadījumos.”

2. Papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.1.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„3.1.3. Vienreiz gadā pabalsts repre-
sētām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem. Pabalsts tiek izmak-
sāts, uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs 

LvL 20.00.”
3. Izteikt 4.3. punktu jaunā redakcijā: 
„4.3. Lēmumu par materiālās palīdzī-

bas pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā 
dienesta vadītājs, izvērtējot un akceptējot 
informāciju par lēmuma projektu, ko sagata-
vo sociālā dienesta darbinieks, kas apkalpo 
iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.”

4. Izslēgt 5.1. punktu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkab-
pils novada pašvaldības bezmaksas izdevu-
mā „Ļaudis un Darbi”.

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 17

„Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, kā arī pastāvošā tiesiskā regulē-
juma nepilnību raksturojums. Ja attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad 
skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība.
Grozījumu būtība:
1) Vienreiz gadā pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Pabalsts 
tiek izmaksāts, uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs LVL 20.00.
Šo grozījumu pamatā ir Represēto apvienības un Latvijas Pašvaldību Savienības izteiktais priekšlikums 
sniegt materiālu palīdzību atceres dienās, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.
2) 4.3. punkts par lēmuma pieņemšanu - sociālā dienesta darbinieki sagatavo un iesniedz sociālā dienesta 
vadītājai informāciju par  lēmuma projektu, ko akceptē.
3) 5.1. punkts – izslēgts.
1.2. Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi:
ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet pašvaldības iedzīvotāju pieprasī-
jums pēc represēto pabalsta radījusi interesi, pašvaldības pamatbudžetā ir līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem. Līdz ar to Noteikumu minētie punkti stājas spēkā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos no-
teikumus:
saistošie noteikumi „Grozījumi 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Sais-
tošie noteikumi, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
saistošo noteikumu izdošanas mērķis: – papildināt Noteikumus ar  3.1.3. apakšpunktu, lai vienreiz gadā 
parādītu godu un sniegtu materiālu palīdzību represētām personām un nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, galvenajiem nosacījumiem:
saistošo noteikumu būtība: papildināt Noteikumus ar  3.1.3. apakšpunktu – pabalsta apmērs ir LvL 20.00. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
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3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz pašvaldības budžetu: 
saistošo noteikumu projekts ietekmē esošo pašvaldības budžetu. 
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo insti-
tūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, pa-
plašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums:
fi ziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu, informējot 
arī par to, vai tiesiskais regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus 
vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu 
pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Jēkabpils novada so-
ciālais dienests.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, piedāvātais regulējums nemaina līdz-
šinējo kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – Soci-
ālā dienesta klienti:
6.2. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija pašvaldības mājas lapā par aptaujas veikšanu 
no 2011. gada 9. novembra līdz 2011. gada 16. novembrim.
6.3. Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi: Priekšlikums: Ieviest 3.1.3. 
apakšpunktā paredzēto represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalsta 
piešķiršanu: vienreizējs pabalsts – LvL 20,00 apmērā.  

Pūķa gadu Rubenes kultūras nama 
pašdarbnieki iesāka ar tematisku pa-
sākumu „Ak šie pagājušie 80 gadi…”. 
Lai atpūstos un atskatītos uz paveikto, 
kolektīvi sanāca kopā, atceroties tos lai-
kus, kad Rubeņos dzīvojām kolhozā.

Pasākuma tērpi, aksesuāri, atribūti, 
saukļi, dažādas ceļazīmes, Goda rak-
sti, kopsapulce, darbošanās (priekš-
nesums), ko sniedza katrs kolektīvs un 

daudz kas cits, kas atgādināja par pagā-
jušo gadsimtu. Pasākumā piedalījās arī 
kultūras nama jaundibinātais jauniešu 
deju kolektīvs, kuri centās iejusties pio-
nieru lomā. 

Tā kā mums darbojas Interešu kopa 
„Gardēdis”, tad viņu uzdevums bija sa-
gādāt vakariņas un nodrošināt bufeti ar 
tā laika ēdieniem un dzērieniem, kā Lie-
pājas kafi ja, melnā tēja, ābolu kompots, 

ķilavu maizes, bulciņas, rupjmaizes ķie-
ģelītis, zefīrs, sautēti kāposti ar desiņām 
u.t.t.

   Pasākums tika kupli apmeklēts, jo 
kultūras namā darbojas 11 pašdarbības 
kolektīvi un interešu kopas.

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja

atkārtoti aicinām iedzīvotājus, kas vēlas saņemt gan informatīvo izdevumu „Ļaudis un darbi”, gan citu pašvaldī-
bas aktuālo informāciju elektroniskā formā, nosūtīt savas e-pasta adreses informācijas un sabiedrisko attiecību speciālistei 
Ievai Jātniecei: ieva.jatniece@gmail.com 

Ērti, ātri un bez maksas! Jūs uzzināsiet gan par kultūras pasākumiem, gan citiem notikumiem pašvaldībā!



2012. gada 14. februāris12

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

KULTŪRAS PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

06.02. – 24.02. Dunavas 
sabiedriskā resursu cen-
tra telpās
Ainas Karlsones grāmat-
zīmju izstāde. Izstāde ap-
skatāma darba dienās 
no 8.00 līdz 16.00

Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
“Tīrs dzintars!” varam secināt.
 /V. Mežnora/ 

Staņislavu Petenko 
Rubenes pagasta „Kalniņu” 

mājās 70. dzīves jubilejā 
sveic māsa un krustmeita! 

Kaut zinātu to celiņu
Kur šūpuļa kārti cirta.
Appušķotu to celiņu,
Sarkaniem dzīpariem.
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu noda-
ļā janvārī reģistrētas 3 dzimšanas:

Aleksandra Leimaņu pagastā, 
Jānis Ābeļu pagastā un Estere 

Kalna pagastā.
Sveicam vecākus un novēlam 

pacietību, izturību un veselību, 
bērniņus audzinot!

Kur šūpuļa kārti cirta.

Sarkaniem dzīpariem.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu noda-

Bij’ pavasari,
Vasaras un ziedi,
Bij’ skaistums,
Mīlestība sirdī dega.
Te pēkšņi ceļš,
Te šķiršanās un biedi
Kā tumšā miglā tīta
Melna ceļa sega...

              /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Mūžībā aizgājušos 
Jēkabpils novada 

iedzīvotājus:

Konstantins Krjauklis 
Leimaņu pagastā 

25.04.1947. – 04.01.2012.  

algimants Trušs Ābeļu pagastā 
15.12.1946. – 09.01.2012. 

Edgars Celmārs Zasas pagastā 
10.01.1931. – 10.01.2012.

valdis Oskars Dadeika 
Zasas pagastā 

15.01.1940. – 11.01.2012. 

Stasuks Gaidis Ābeļu pagastā 
28.12.1946. – 12.01.2012. 

aldona Krasovskiene 
Leimaņu pagastā 

06.06.1936. – 11.01.2012. 

Ģenija Ķimse Dunavas pagastā 
20.04.1924. – 24.01.2012. 

Milda rēķe Zasas pagastā 
22.10.1929. – 30.01.2012. 

aina aišpure  Zasas pagastā
05.10.1939. – 28.01.2012.

Leonīds Smirnovs Dignājas pagastā 
24.11.1966. – 01.2012. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
20.02. plkst. 12.00 Ābeļu tautas namā 
radošā darbnīca pērļu brošu gatavošanā. 
Nodarbību vada Airita Strode.

Dunavas pagasts
18.02. plkst. 14.00 Dunavas skolā – 
tradīciju zālē  koncerts 
„Ar mīlestību un smaidu”

10.03. plkst. 19.00 sieviešu dienai 
veltīts koncerts „Ak sievietes, sievietes...”
(piedalās pašdarbības kolektīvi)

Dignājas pagasts
17.02. plkst. 20.00 Dignājas 
pamatskolā pasākums veltīts 
Valentīndienai „Mīlestība nāk caur 
vēderu. 
Gastronomisko izvirtību šovs ar kultūras 
piesitienu
plkst. 21.00 balle. Spēlē Janušeks

Kalna pagasts
26.02. plkst. 11.00 kultūras namā 
Jēkabpils Bruno Groninga draugu 
kopas tikšanās – apmācība. 
Ieeja par ziedojumiem

Rubenes pagasts
25.02. plkst. 14.00 kultūras namā Bal-
tinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” 
komēdijas „Ontons  I Anne” 7 daļa 
„Ontons  I rodne” 
25.02. plkst. 22.00 balle. 
Spēlē grupa „A20”  (Ilūkste)
03.03. plkst. 13.00 Rubenes pagasta 
mazajā zālē tikšanās ar rakstnieci Mairitu 
(Māra Jakubovska)

Zasas pagasts
21.02. plkst. 12.00 kultūras namā 
starpnovadu skolu deju kolektīvu 
koncerts „Sadancis Zasā’’
24.02. a/c „Rūme” senioru 
mājamatnieku praktiskās darbnīcas 
(Projekta „Senioru ceļš”  ietvaros)

04.03. plkst. 14.00 kultūras namā 
Jēkabpils tautas teātra viesizrāde – 
komēdija. M. Zīverts 
„Divkauja @ sievasmāte”

01.02. – 29.02. Ābeļu Tautas namā ap-
skatāma Mārītes Rocēnas ziedu foto-
personālizstāde „Dālijas – manas sirds 
un dvēseles lidojums…”

27.02. – 10.03. Ābeļu tautas namā 
Sieviešu dienai veltīta cimdu izstāde

Februārī Zasas kultūras nama izstāžu 
zālē Pētera Draņeviča sveču personā-
lizstāde

Februārī  Dignājas pagasta pārvades 
„Kamenes” zēlē L. Mazura gleznu 
izstāde “ Viens mirklis no mūžibas” 

15.02. – 07.03. Slates bibliotēkā 
skatāma Slates rokdarbnieču izstāde 
„No pūra lādes”. Izstādes noslēguma 
pasākums, tikšanās ar darbu autorēm 
7. martā


