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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Dignājā izveidots sabiedriskais centrs
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Projekta „Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana” Nr. 13-05-LL13L413203-00014 mērķis ir atbalstīt sabiedrisko dzīvi Jēkabpils novadā, izveidojot
un aprīkojot Dignājas sabiedrisko centru.
Ir iegādāti: multimediju, mēbeļu, sporta
inventāra komplekti. Projekta kopējais
budžets Ls 3101,57(EUR 4413,14), tai
skaitā ELFLA līdzfinansējums Ls 2306,95
(EUR 3282,49). Projekta vadītājs Jānis
Raubiška.
Šā gada 23. janvārī Dignājas pamatskolas ēkas I stāvā tika organizēta „Labo
domu pēcpusdiena” un, tās ietvaros,
atklātas sabiedriskā centra telpas. Atklāšanas dienā apmeklētāji iepazinās ar
sabiedriskajā centrā pieejamo inventāru,
kas iegādāts ar projekta starpniecību, un
arī ar skolas un pagasta inventāru, ko
iespējams izmantot, lai pilnvērtīgi varētu
pavadīt laiku sabiedriskajā centrā. Tajā
pat dienā tika izrādīta liela interese par
centrā pieejamo sporta inventāru, izmēģināti trenažieri un spēlēts galda hokejs
un galda teniss. „Labo domu pēcpusdienā” tika izveidots labo domu koks, kura
zarus rotā centra apmeklētāju laba novēlējumi: lai vienmēr ir kas jauns, neparasts
un oriģināls, kas pašiem rada prieku un
spēj pārsteigt un iedvesmot arī visu novadu, lai izdodas vienot Dignājas iedzīvotājus radošām aktivitātēm, vēlu šim
centriņam, kreatīvas

Dignājas sabiedriskais centrs ir atvērts ikvienam interesentam, centra telpās
jau aktīvi darbojas aktīvā dzīvesveida klubiņš „Sprīdis labākai dzīvei”, kā arī aizvien
lielāku interesi izrāda tie iedzīvotāji, kuri
vēlas sportot un pavadīt savu laiku centrā individuāli. Centra telpās ir iespējams
izmantot lielo trenažieri, steperus, vingrošanas inventāru (lielās un mazās bumbas,
vingrošanas gumijas, vingrošanas paklājiņus, espanderus u.c.), tenisa galdu, galda hokeju, multimediju komplektu, kā arī
vienkārši iedzert siltu tēju un labi pavadīt
laiku sarunās. Ir pieejams Wi-Fi.

Bērniem ļoti patika jaunais sporta
inventārs.

Ikviens varēja atstāt savu vēlējumu
labo domu kokā.
un radošas idejas, jautru omu un priecīgu prātu vienmēr kopā būt, lai cilvēki šajā
centrā nāk tikai ar pozitīvām domā, idejām un darbiem. Labas domas pārvēršas
labos darbos. veiksmi darbā, Jaunas idejas, kas piepildās, sapņi, kas nebeidzas.
Uz sapņu mākonīšiem tika piestiprināti
apmeklētāju sapņi, kurus viņi vēlētos īstenot sabiedriskā centra telpās: veselīga
uztura skola, pulciņš „Mans ciltskoks”,
kino vakari, kopīga hokeja skatīšanās,
dekupāža, vasaras skola – nometne, salvešu locīšanas māksla, dejošana.

Paldies tiem pagasta iedzīvotājiem,
kas ieradās uz šo pēcpusdienu un piedalījās labo domu koka izveidē un Paldies
par izsapņotajiem sapņiem. Tie patiesi
noderēs organizējot un plānojot sabiedriskā centra aktivitātes.
Pirmā plānotā radošā darbība notiks
28.02.2014. plkst. 18.00. Centra telpās
būs iespējams iemācīties gatavot ziepes
kopā ar mākslinieci Daigu Vilcāni. Kā
arī iegādāties Daigas gatavotās ziepes
un rotas lietas/ bižutēriju. Sabiedriskais
centrs ir pieejams ikvienam, bet, ja vēlies
izteikt to, ko vēlies centrā iemācīties vai
iemācīt citiem, vai vēlies laicīgi pieteikties,
lai izmantotu konkrētu inventāru konkrētā
laikā – NĀC UZ CENTRU VAI PIEZVANI
centra vadītājai Ievai 26406119.
Uz tikšanos Sabiedriskā centra telpās Dignājā!
Ieva Dreimane
Foto – Kaspars Sēlis

Augstāk par visu vertējiet mīlestību, ko saņemat. Tā dzīvos vēl ilgi pēc tam,
kad jūsu zelts un labā veselība būs pagājusi. /Ogs Mandino/

2

2014. gada 12. februāris

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Izsludina
Jēkabpils
novada

foto
konkursu

Jēkabpils novada pašvaldības
informatīvais izdevums „Ļaudis un
darbi” izsludina foto konkursu par
tēmu „Interesantākie mirkļi Jēkabpils
novadā”.
Aicinām ikvienu, kam ir pieejams
fotoaparāts vai mobilais telefons ar
fotografēšanas funkciju, iesūtīt savas
fotogrāfijas, kas uzņemtas Jēkabpils
novadā. Tas var būt gan dabas skats,
gan kadrs no kāda pasākuma, gan
kāda celtne, izdarības ar draugiem
vai notikums iz dzīves. Jebkas, ko
gribētos, lai redz arī citi. Jo daudzveidīgāku skatu uz novadu iegūsim, jo
labāk. Derēs arī bildes no iepriekšējiem gadiem.
Fotogrāfijas sūtīt uz e-pastu:
kaspars.selis@gmail.com ar norādi
„foto konkursam”, norādot fotogrāfijas autoru, fotogrāfijas uzņemšanas
vietu, pēc iespējas precīzāku uzņemšanas laiku un kādu komentāru par
attēlā redzamo. Iesūtāmo fotogrāfiju
skaits – neierobežots.
No iesūtītajām fotogrāfijām tiks
veidota foto izstāde, kā arī labākās iesūtītās fotogrāfijas tiks publicētas novada avīzītē „Ļaudis un darbi”, novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.
lv, kā arī draugiem.lv lapā – http://
www.draugiem.lv/jekabpils-novads/.
Kaspars Sēlis,
Jēkabpils novada informācijas un
sabiedrisko attiecību speciālists

Projekta ietvaros

Dignājā top Sēlijas tautas mūzikas
ieraksts „Pī Daugavas loba dzeive”
Projekta „Kompaktdiska „Pī Daugavas loba dzeive” izdošana” mērķis ir saglabāt un iedzīvināt tautas dziesmas, ierakstot kompaktdisku „Pī Daugavas loba
dzeive”. Ir veikts ieraksts 12 dziesmām
sadarbībā ar ierakstu studiju no Jūrmalas
SIA „Dinamic Records”.

Projekta kopējais budžets Ls 1412,00
(EUR 2009,09), tai skaitā Zemgales plānošanas reģiona līdzfinansējums Ls
800,00 (EUR 1138,30). Projekta vadītāja
Ieva Dreimane.
Šobrīd tiek izsludināts kompaktdiska vāciņa dizaina konkurss un publisko
iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu konkurss par kompaktdiska reproducēšanu un kompaktdiska vāciņa un
teksta grāmatiņas izgatavošanu.
Projekta vadītāja Ieva Dreimane

Folkloras kopa „Dignojīši” pārtraukumā starp ierakstiem.
26. janvāris folkloras kopas „Dignojīši” dalībniekiem sākās ar neparastu
satraukuma un reizē svētku sajūtām.
Nebijis notikums kopas pastāvēšanas
laikā – CD ieraksts.
Darbs pie ieraksta sākās jau 2013.
gada rudenī, kad aktīvi meklējām Sēlijā
un Dignājā pierakstītās melodijas, kuras
pašiem kopas dalībniekiem šķita ausij
tīkamākas un labāk izdziedamas. Mūzikas materiāla un teksta apguve prasīja
daudz laika un pacietības. 2014. gada
janvāris sākās ar mēģinājumiem trīs reizes nedēļā. Strādājām arī sestdienās, jo
jaunieši, kuri mācās Rīgā un Daugavpilī, uz mēģinājumiem varēja ierasties
tikai brīvdienās! Lai būtu ērtāk, vienojāmies ar ierakstu studiju SIA „Dinamic
Records”, ka ierakstu veiksim Dignājā.
Jo tad nebūs jāpavada vesela diena
Rīgā un arī jāiztērē vēl papildus līdzekļi

ceļam. Mūsu skolas zāle pārvērtās par
īstu ierakstu studiju, ar neskaitāmiem vadiem, mikrofoniem, pultīm, un datoriem.
Studijas dalībnieki bija apmierināti
ar darba procesu – dziedātāji bija noskaņojušies nopietnam darbam, kas arī ilga
6 stundas. Visgrūtāk bija atkārtot dziesmas vairākas reizes, cenšoties nekļūdīties, tā sprieda paši dziedātāji.
Tagad, kad lielākais darbs no mūsu
puses jau ir paveikts, ir gandarījuma
sajūta par paveikto. Ar nepacietību gaidīsim ierakstu studijas piedāvātās skaņas materiālus izvērtēšanai un turpinām
darbu pie CD vāciņa noformējuma un
dziesmu tekstu noformēšanas. Ceram,
ka CD atvēršanas svētki jūnijā būs liels
pasākums ne tikai Dignājā un Sēlijā, bet
arī tuvākajā apkārtnē!
Aīda Bikauniece
foto – Aīda Bikauniece

Konkurss –

izgatavo vāciņu tautas dziesmu kompaktdiskam

Projekta „Kompaktdiska „Pī Daugavas loba dzeive” ierakstīšana” ietvaros tiek izsludināts KONKURSS par CD
vāciņa dizaina izgatavošanu! Paredzēta
naudas balva! Sīkāka informācija atro-

dama Jēkabpils novada mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv. Aicinām piedalīties ikvienu interesentu! Neskaidrību gadījumā zvanīt 26406119.
Ieva Dreimane
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Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 20/2013
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr. 383 (protokols Nr. 17)

Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada
24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1. punktu un 2.1. daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu un 1.4. daļu, 3.1. pantu,
9. panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.1. punktu, 47. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. un 2014. gadā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, turpmāk – Noteikumi, šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 6.1. punktā skaitli un ciparu „5 latiem” ar skaitli un vārdu „7
euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.

2.

3.

1.

2.

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti
Pamatojums
saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta
pirmo un trešo daļu.
Ievērojot minēto un to, ka ar 2014. gada 1. janvāri Latvijā
Pašreizējā situācija un plānots ieviest euro, minētajos saistošajos noteikumos
problēmas
nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot naudas apmēru
euro.
Noteikumu mērķis ir pielāgot Jēkabpils novada
pašvaldības saistošos noteikumus euro ieviešanai.
Noteikumi sagatavoti atbilstoši Euro ieviešanas kārtības
Normatīvā akta
likuma 6. panta otrajai daļai.
projekta mērķis un
Aprēķins veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro
būtība
maiņas kursu latu pārejai uz euro (EUR 1 = LVL 0,702804)
un ievērojot 19.09.2013. veiktos grozījumus likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli”. Aprēķina rezultātā netiek
radīta ietekme uz pašvaldības budžetu.
II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
Kā tiks nodrošināta
normatīvā akta izpilde
no pašvaldības puJaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju
ses – vai tiek radītas
funkcijas netiks paplašinātas.
jaunas institūcijas vai
paplašinātas esošo
institūciju funkcijas
Kā sabiedrība
Normatīvais akts tiks publicēts Jēkabpils novada
tiks informēta par
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi” un
normatīvā akta
Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā internetā.
ieviešanu

Saistošie noteikumi Nr. 21/2013

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr. 384 (protokols Nr. 17)

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 21
„Par koku ciršanu ārpus meža zemes”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas un atļaujas
izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
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2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt
saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža”.
3. Šie noteikumi ir saistoši jebkurai
fiziskajai un juridiskajai personai, kura Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
veic koku ciršanu ārpus meža.
II Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi
4. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un
lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku
ciršanai ārpus meža pieņem pašvaldības
izveidotā komisija trīs komisijas locekļu sastāvā: pagasta pārvaldes, kurā tiks
veikta koku ciršana (turpmāk tekstā – attiecīgā pagasta pārvalde) vadītāju, teritoriālās plānošanas speciālistu un Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu
sniegšanas nodaļas vadītāju (turpmāk
tekstā – Komisija).
5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona
(turpmāk arī – iesniedzējs) iesniedz rakstisku iesniegumu novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē (1. pielikums). Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno
īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu),
zemesgabala robežu plāna kopiju, shēmu
ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.
6. Komisija, izskatot iesniegumu
un tam pievienotos dokumentus, izvērtē
iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apsekošanu dabā un
pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt
atļauju:
•
20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu
vai institūciju atzinumi;
•
10 darba dienu laikā – pārējos
gadījumos.
7. Komisija atļauju (2. pielikums)
koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc
tam, kad zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs ir atlīdzinājis zaudējumus par
dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā - (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).
8. Komisijas lēmumu var apstrīdēt
viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot
Jēkabpils novada domē.
9. Jēkabpils novada dome, izskatot sūdzību, pieņem lēmumu, kas pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Turpinājums 4. lpp.

4
turpinājums no 3. lpp.
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III Publiskās apspriešanas kārtība
10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ārpus meža plānots
izcirst kokus publiskajos objektos – visai
sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo
un rūpniecisko teritoriju apstādījumus
u.c. platības.
11. Publisko apspriešanu rīko Jēkabpils novada pašvaldība pēc komisijas
ierosinājuma.
12. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”
un Jēkabpils novada domes mājaslapā
internetā www.jekabpilsnovads.lv.
13. Publiskās apspriešanas ilgums
nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina
Jēkabpils novada dome.
14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja
pēc sabiedriskās apspriešanas beigām
nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
15. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes pēc sabiedriskās
apspriešanas rezultātu apstiprināšanas,
pieņem šo noteikumu 4. punktā minētā
komisija.
IV Zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība
16. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pirms koku ciršanas ārpus
meža atļaujas saņemšanas ir jāiemaksā
Jēkabpils novada pašvaldības budžetā
zaudējuma atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Jēkabpils novada ciemu teritorijās
(turpmāk – zaudējumu atlīdzība).
17. Zaudējumu atlīdzību Komisija
aprēķina, izmantojot koeficientus, kas
noteikti saskaņā ar Ministru kabineta
02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumu, pēc formulas:
V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x
K5, kur
V – Zaudējumu atlīdzības vērtība
(Ls),
D – koka diametra koeficients, ,
K1 – koka sugas koeficients,
K2 – koka nociršanas iemesla koeficients,
K3 – apdzīvotas vietas koeficients,
K4 – koka atrašanās vietas koeficients,
K5 – pašvaldības koeficients:
- Koks būtiski ietekmē ciema ainavu,
tās vērtība tiks samazināta – 1
- Koks būtiski neietekmē ainavu – 0,2
- Ar koka nociršanu ainavas kvalitāte
uzlabosies – 0.

18. Gadījumos, kad tiek konstatēta koku patvaļīga izciršana, komisija nosūta attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicinājumu uz koku
ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu izciršanu sastādīšanu.
19. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc komisijas uzaicinājuma neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
klātbūtnes.
20. Pamatojoties uz aktā par koku patvaļīgu izciršanu iekļauto informāciju Komisija pieņem lēmumu par zaudējuma atlīdzību, kas ir apstrīdams šo noteikumu 8. punktā
noteiktajā kārtībā.
21. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ievērojot Komisijas lēmumu
par zaudējumu atlīdzību sakarā ar patvaļīgu koka ciršanu, jāiemaksā Jēkabpils novada
budžetā zaudējuma atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās, izņemot gadījumus, kad nelikumīgu koku ciršanu
ārpus meža zemes ir veikusi cita persona un par notikušo patvaļīgu ciršanu zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir informējis tiesībsargājošās institūcijas.
V. Noslēguma jautājums
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punkts
noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.
1.2. Meža likuma 8. panta otrā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība
savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža
pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par
dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību
ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.
1.3. Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža” 22. punkts noteic, ka vietējās
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu
ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža
izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību, publiskās
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko
apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības
samazināšanu aprēķināšanas kārtību Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā.
3.1. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu
tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas un darba
vietas.
4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir zemes īpašnieki vai tiesiskie
valdītāji, kuru nekustamie īpašumi atrodas Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā.
4.2. Projekts nosaka publiskās apspriešanas kārtību un
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu
ārpus meža, nodrošinot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu
pieņemšanā.
4.3. Tiešās ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi projektam nav.
5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanā, ir:
5.1.1. Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada attiecīgā
pagasta pārvalde;
5.1.2. Jēkabpils novada dome un pašvaldības izpilddirektors, kā
pagastu pārvalžu darbību pārraugošā institūcija, kas ir tiesīga
pieprasīt un saņemt informāciju par pagasta pārvaldes darbību,
kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.
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Saistošie noteikumi Nr. 22/2013

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2013. gada 19. decembra
sēdes lēmumu Nr. 437 (protokols Nr. 18)

Grozījumi 2011. gada 26. maija precizētajos
saistošajos noteikumos Nr. 5.
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu

1. Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2011. gada 26.
maija precizētos saistošos noteikumos Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā” šādus grozījumus:
3.1. Fiziskajām personām
3.1.1. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.1.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 euro”
3.1.3. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 25” ar skaitli un vārdu „35 euro”
3.1.4. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21 euro”
3.1.5. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 euro”
3.1.6. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 euro”
3.1.7. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.1.8. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.1.9. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.1.10. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.1.11. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.1.12. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.1.13. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.1.14. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.1.15. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.2. Juridiskajām personām
3.2.1. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.2.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21 euro”
3.2.3. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.4. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.2.5. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.6. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
3.2.7. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.2.8. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.9. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
3.2.10. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
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3.2.11. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 60” ar skaitli un vārdu „85 euro”
3.2.12. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.13. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 70” ar skaitli un vārdu „99 euro”
3.2.14. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 100” ar skaitli un vārdu „142 euro”
3.2.15. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.16. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.17. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.18. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.19. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 50” ar skaitli un vārdu „71 euro”
3.2.20. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113 euro”
3.2.21. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 80” ar skaitli un vārdu „113 euro”
4.1. Fiziskajām personām
4.1.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
4.1.3. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14 euro”
4.2. Juridiskajām personām
4.2.1. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 30” ar skaitli un vārdu „42 euro”
4.2.2. apakšpunktā Aizstāt naudas vienības apzīmējumu un
skaitli „Ls 20” ar skaitli un vārdu „28 euro”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumi 2011. gada 26. maija precizētajos
saistošajos noteikumos Nr. 5. „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu Jēkabpils novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Pamatojoties uz „Euro
pamatojums
ieviešanas kārtības likuma” 31.
pantu, saistošos noteikumos
ietvertās summas ir konvertētas
un noapaļotas
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošos noteikumos ietvertās
summas ir konvertētas, kā arī tās
vienlaikus noapaļotas, vieglākai
nodevu piemērošanai
3. Informācija par plānoto
Ietekme uz pašvaldības budžetu
projekta ietekmi uz pašvaldības būs maznozīmīga
budžetu
4. Informācija par plānoto
Nav
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par
Saistošo noteikumu
administratīvajām procedūrām piemērošanā persona var
griezties Jēkabpils novada
pašvaldībā un Krustpils novada
Būvvaldē pamatojoties uz
2010. gada 4. februāra Funkciju
deleģēšanas un finansēšanas
līgumu Nr. 5-30/49
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts un
ar privātpersonām
paskaidrojuma raksts pieejams
Jēkabpils novada domē

6

2014. gada 12. februāris

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Par Jēkabpils novada pašvaldības
2014. gada pamatbudžetu

2. sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība;
3. kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība;
4. veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība;
5. komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana iedzīvotājiem.
2000000
1832039
1761246
Pamatbudžeta
izdevumi konsolidētajā budžetā 2014. gadā
1800000
1600000
plānoti
EUR 4728213 apjomā, kas ir par EUR 479023 mazāk
1400000
nekā
pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda EUR
1200000 jeb 82,8 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapitā3914909,
1000000
lajiem
izdevumiem sastāda EUR 813304 jeb 17,2% no kopējiem
800000
izdevumiem.
600000
Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā iz400000
255143
devumi
plānoti EUR 1091731
apmērā, Ābeļu
pagasta pārvaldei
216695
EUR200000
506678, Dignājas pagasta pārvaldei EUR 277602, Duna0
vas pagasta
pārvaldei EUR
278960, Kalna pagasta
pārvaldei
nenodokļu ieņēmumi
transfertu ieņēmumi
nodokļu
ieņēmumi pagasta ieņēmumi
no maksas
EUR 375466,
Leimaņu
pārvaldei
EURpakalpojumiem
300502, Rubenes pagasta pārvaldei EUR 618926, Zasas pagasta pārvaldei
EUR 685499, finanšu un ekonomikas nodaļai EUR 1091731.
Konsolidācija veikta par EUR 3174521.
2000000

1695950

1500000

1000000
800000
600000
400000

255143

216695

200000
0
nodokļu ieņēmumi

nenodokļu ieņēmumi
transfertu ieņēmumi
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

IZDEVUMI
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts atbilstoši Attīstības
programmai. Galvenās prioritātes 2014. gadā un turpmākajos
gados ir:
2000000
1695950
1. mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības
1500000
nodrošināšana un attīstība;

566473

Izglītība

Veselība

Sociālā aizsardzība

1200000

571478
24909

Teritoriju un mājokļu
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
apsaimniekošana

1400000

Vides aizsardzība

1600000

Vispārējie valdības dienesti

1832039

1761246

1800000

216336 141131
Ekonomiskā darbība

4112

0

2000000

767572

500000

Atpūta, kultūra un reliģija

1000000 740252

Sabiedriskā kārtība un
Sabiedriskā kārtība un drošība
drošība

Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu veido Jēkabpils novada administrācijas, finanšu un ekonomikas nodaļas un
Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas
pagasta pārvalžu budžeti. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā uz 01.01.2013. reģistrēti 5462 iedzīvotāji, t.sk. 216 bērni
vecumā no 0 līdz 6 gadiem, 582 vecumā no 7 līdz 18 gadiem,
3440 darbspējas vecumā un 1224 virs darbspējas vecuma, atbilstoši šim skaitam tiek piešķirts finansējums no valsts budžeta.
IEŅĒMUMI
Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2014. gadā plānoti EUR 4065123 apjomā, kas ir par
EUR 574057 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā, tas saistīts
ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību – 2014. gada budžetā tās
paredzētas astoņiem mēnešiem. Konsolidācija veikta par EUR
3174521, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda
uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā Ābeļu pagasta pārvalde plāno EUR 481462, Dignājas pagasta pārvalde
EUR 238218, Dunavas pagasta pārvalde EUR 254659, Kalna
pagasta pārvalde EUR 236160, Leimaņu pagasta pārvalde EUR
246710, Rubenes pagasta pārvalde EUR 526925, Zasas pagasta pārvalde EUR 666330, Administrācija EUR 1047130, Finanšu
un ekonomikas nodaļa EUR 3542050.
Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu EUR 527905
plānotie finanšu resursi ir EUR 4593028. Plānots nesadalītais
līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 216358.

Izdevumi

AIZŅĒMUMI
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem pašvaldība norēķinās saskaņā
ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un
apjomā. 2014. gada budžetāAIZŅĒMUMI
ir iekļauts finansējums aizņēmuma atmaksai EUR 138079 un plānots ņemt aizņēmumu EUR
273264, lai saskaņā ar noslēgto līgumu realizētu projektu „ Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, Zasas
vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija”.
Sagatavoja Galvenā grāmatvede
Biruta Vaivode

Par Jēkabpils novada pašvaldības
speciālo budžetu 2014. gadam
767572

571478

566473

Sociālā aizsardzība

Izglītība

Veselība

24909

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Vides aizsardzība

Vispārējie valdības dienesti

0

Sabiedriskā kārtība un drošība

4112

216336 141131
Ekonomiskā darbība

500000

Atpūta, kultūra un reliģija

1000000 740252

Izdevumi

Speciālā budžeta autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi no mērķdotācijas 2014. gadā plānoti EUR 248706, kas ir par EUR 32791
vairāk kā 2013. gadā jeb 90.8% no 2014. gada ieņēmumiem,
nodokļu ieņēmumi kopā plānoti EUR 25000, kas ir dabas resursu nodoklis, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas plānoti EUR
100. Kopā ieņēmumi speciālajā budžetā plānoti EUR 273806.
Izdevumi autoceļu uzturēšanai un kapitālajiem izdevumiem
plānoti EUR 310936. Izdevumu segšanai tiek iekļauts gada atlikums EUR 62230. Izdevumi pakalpojumu apmaksai par ceļu
uzturēšanu, satiksmes drošības
uzlabošanu plānoti un ceļa
AIZŅĒMUMI
zīmju uzstādīšanai, norādes zīmju programmas izstrādei un
realizācijai EUR 305936, nodevu nomaksai par ielu un ceļu kadastra izziņām EUR 1000, pamatlīdzekļu iegādei, lai nodroši-

nātu satiksmes drošības uzlabošanu plānoti EUR 1000, plānots
izstrādāt tehnisko projektu Zasas ciema Sila ielai EUR 3000.
Izdevumi apkārtējās vides uzlabošanai un aizsardzībai plānoti EUR 49662. Izdevumu segšanai tiek iekļauts gada atlikums
EUR 24662. Izdevumi pakalpojumu apmaksai par ūdens analīzēm u.c. pakalpojumiem, kas saistīti ar šī pakalpojuma uzlabošanu, plānoti EUR 36950, stādāmā materiāla un inventāra iegādei EUR 10662, pamatlīdzekļu – zāles pļāvēja iegādei EUR 1350
un EUR 700 vides objekta uzstādīšanai.
Speciālajā budžetā līdzekļu atlikums uz pārskata gada beigām plānots EUR 101.
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Jēkabpils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu

2014. gada 12. februāris
izdevumiem iekļauts līdzekļu atlikums
uz pārskata gada beigām EUR 3366,
ko plānots izlietot atbilstoši ziedojumu
mērķim – pakalpojumu apmaksai un
materiālu iegādei A. Grīna piemiņas vie-
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tas labiekārtošanai EUR 711, jauniešu
iniciatīvu konkursam EUR 213, sociāla
rakstura pasākumiem EUR 1731, sižeta
par pašvaldību izveidošanai EUR 569,
mācību līdzekļu iegādei Dignājas pamat-

skolai EUR 142. Atlikums uz gada beigām netiek plānots.
Sagatavoja Galvenā grāmatvede
Biruta Vaivode

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu lietotāju
apmācību sistēmā
Ar 2013. gada 1. jūniju mainījās augu
aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācību sistēma. To nosaka Ministru kabineta
2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147
„Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu
aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu
aizsardzības konsultantu apmācību un
apliecību izsniegšanas kārtību ”(turpmāk
tekstā noteikumi).
Augu aizsardzības likums definē apmācāmo kategorijas.
Profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs — persona, kas savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās
klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības līdzekļus no
gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām
lietot augu aizsardzības līdzekļus.
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
operators — persona, kas veic darbības
ar pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida, gatavo to
maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par
tiesībām veikt šādas darbības.
Noteikumi paredz, ka lietotāju apmācību var veikt apmācību veicējs, kurš ir saņēmis Valsts augu aizsardzības dienesta
atļauju konkrēto apmācāmo kategoriju
apmācībai. Šo atļauju ir saņēmis arī SIA
LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs, kurš
atrodas Jēkabpilī, Bebru ielā 108. Pēc
VAAD apstiprinātās mācību programmas
birojā tiks organizētas pamatapmācības
(27 stundas) un zināšanu atjaunošanas
apmācības (6 stundas) profesionālajiem
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un
pamatapmācības (5 stundas) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem.
Ja persona vēlas iziet apmācības
mūsu birojā, jāpiesakās, uzrakstot iesnie-

gumu, kurā jānorāda apliecības veids, ko
vēlas saņemt. Pēc apmācībām sadarbībā
ar VAAD pamatapmācību programmu
apguvējiem tiks organizēti pārbaudījumi
apliecības saņemšanai. Pārbaudījumi
notiks rakstiski pēdējā mācību dienā. Tos
novērtēs VAAD direktora apstiprināta komisija. Ja pārbaudījums būs sekmīgi nokārtots, VAAD izsniegs apliecību. Sekmīgi
nokārtots būs pārbaudījums, ja persona
būs pareizi atbildējusi vismaz uz 80% uzdoto jautājumu.
Kārtot pārbaudījumu bez apmācībām var persona, ja tai ir augstākā vai
vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, piesakoties VAAD.
Profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs atjauno apliecību ik pēc

Apmācību grafiks AAL lietotājiem un operatoriem
SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojā
Notikums
Pamatapmācības augu
aizsardzības līdzekļu
lietošanas operatoriem

Zināšanu atjaunošana
profesionālajiem augu
aizsardzības līdzekļu
lietotājiem (darbībai
ar 2. reģ. klases AAL)
Apliecību pagarināšana
Pamatapmācības
profesionālajiem augu
aizsardzības līdzekļu
lietotājiem (darbībai ar
2. reģ. klases AAL, tiem,
kuri mācās 1. reizi)

Vieta
Bebru iela 108,
Jēkabpils
(SIA LLKC
Jēkabpils KB
telpās)
Bebru iela 108,
Jēkabpils
(SIA LLKC
Jēkabpils KB
telpās)

Atbildīgais
Datums/laiks
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: 65207070
17. februāris
Mob. tālr.: 28361750
E-pasts:
ziedite.bimsteine@llkc.lv
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: 65207070
24. februāris
Mob. tālr.: 28361750
E-pasts:
ziedite.bimsteine@llkc.lv

Bebru iela 108,
Jēkabpils
(SIA LLKC
Jēkabpils KB
telpās)

Ziedīte Bimšteine
Tālr.: 65207070
Mob. tālr.: 28361750
E-pasts:
ziedite.bimsteine@llkc.lv

18. februāris,
19. februāris,
20. februāris,
21. februāris,
25. februāris

Anita Brosova,
SIA LLKC augkopības konsultante

Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra informācija:
1) Kursi „B” metodes pārrauga
darba tiesību iegūšanai
SIA LLKC Ozolniekos 2014. gadā
komplektē zemāk minētās mācību grupas Dzīvnieku pārraudzībā B metodes
pārrauga (vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai sekojošās dzīvnieku su-

pieciem gadiem, apgūstot apmācību
kursu par jaunumiem augu aizsardzības
normatīvajos aktos. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem zināšanas
jāatjauno reizi desmit gados. VAAD pagarina apliecības termiņu, pamatojoties
uz apmācību veicēja izdotā izziņā norādīto informāciju.
Izdevumus, kas saistīti ar pārbaudījumu veikšanu un apliecības izsniegšanu,
persona sedz saskaņā ar VAAD sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi.
Par apmācībām rēķinu izrakstīs Jēkabpils konsultāciju birojs.
Apliecības, kas izsniegtas saskaņā
ar Ministru kabineta 2004. gada 29. aprīļa
noteikumiem N. 463 derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

gās:

1. Gaļas šķirnes liellopi – kursi
notiks februāra mēnesī. Pirmā mācību
diena š.g. 11. februāris plkst. 10.00, LLKC;
Kursi, kuriem mācību dienu datumi
tiks precizēti
2. Truškopībā – kursi notiks aprīļa

mēneša 2. pusē;
3. Piena šķirnes liellopi -– kursi
notiks maija mēneša 1. pusē;
4. Aitkopībā – kursi notiks augusta mēneša 2. pusē;
Kursu maksa EUR 65.
Lūdzam laicīgi pieteikties.
Pieteikšanās uz mācībām un informācija – Ivars Kalnītis, mob. tel. 29175921,
Lita Stūrmane pa mob. tel. 26148820 vai
turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.

63050235
2) Kursi piena lopkopības saimniecībā strādājošajiem un pārraugiem
piena šķirņu govkopībā (ES projekta
80% finansējums)
SIA „Latvijas lauku konsultāciju un
izglītības centrs” 2014. gada 25., 26., un
27. februārī organizē gan teorētiskās, gan
praktiskās mācības dzīvnieku pārraugiem
un citiem piena lopkopības saimniecībās
strādājošajiem. Mācības organizētas piesaistot 80% ES finansējumu. Dalībnieku
līdzfinansējums par visu mācību kursu
EUR 28,00. Mācību pirmajā dienā Ozolniekos teorētiskās nodarbības. Lektori
1. LLU prof. D. Kairiša, tēma „Slaucamo govju ganāmpulka atražošana”.
2. LLU prof.. I. Ciproviča tēma „Kvalitatīva piena pārstrādes iespējas”
3. LLKC piena kvalitātes eksperts Ilmārs Gruduls, tēma „Pasākumi augstas
piena kvalitātes nodrošināšanai saimniecībā un slaukšanas tehnikas nepareizas
darbības sekas”
4. LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, tēma „Slimību diagnostika
izmantojot piena pārraudzības datus”.
Mācību otrajā dienā plānots
1. Lauksaimniecības datu centra nodaļas vad. Dainas Lodiņas lekcija tēma
„Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”
2. Izbraukums uz 2 saimniecībām
Auces novadā – tēmas pieredze govju
ēdināšanas iekārtu modernizācijā, piena
izslaukuma uzskaite un tās kvalitātes kontrole.
Mācību trešajā dienā plānots izbraukums uz saimniecībām Ogres un
Aizkraukles novados – pieredze kvalitatīva piena pārstrādē saimniecībās, novietņu iekārtojuma plānošana un citi aktuāli
jautājumi.
Mācību kursu sākums 25. februārī
plkst. 9.30, Ozolniekos Rīgas ielā 34 .
Sakarā ar saimniecību apmeklējumiem grupā plānoti 20 dalībnieki.
Pieteikšanās uz mācībām un informācija pa tel. 29175921 Ivars Kalnītis,
26148820 Lita Stūrmane vai 63050235.
3) Lauksaimniecības pamati
LLKC Tālākizglītības nodaļa ir izstrādājusi profesionālās pilnveides izglītības
rogrammu „Lauksaimniecības pamati”,
kas Latvijā noteikta kā sākotnējā lauksaimnieciskā izglītība.
Programma ir licencēta un akreditēta
īstenošanai SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Piedāvājam šo
programmu E-izglītības versijā, ko lauksaimnieks var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimniecībā.
Nokārtojot programmas noslēguma
eksāmenu, klausītāji saņem LR Izglītības
un zinātnes ministrijas noteikta parauga
apliecību.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas kursa ilgums 170 stundas.
Sīkāk mājaslapā: www.llkc.lv.
Kontakti: alise.raupe@llkc.lv, tālr. 63050220, mob. 28635941.
4) Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2013. gadā Ls (LLKC aptaujas rezultāti). Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos rādītājus un izmantojami tikai informatīvos nolūkos.
Tehniskie pakalpojumi
1

Mērvienība
2

2013.

Max 2013 Min 2013

3

4

5

Šķīvošana

Ls/ha

22,12

24,04

20,84

Organisko mēslu izkliedēšana

Ls/t

2,03

2,47

1,68

Aršana (korpusu skaits)
3 korpusu arkls

Ls/ha

34,46

35,40

33,02

4 korpusu arkls

Ls/ha

35,64

37,00

34,77

5 korpusu arkls

Ls/ha

35,29

36,01

34,51

virs 5 korpusu arkls

Ls/ha

37,50

40,00

33,33

Kultivēšana (darba platums)
līdz 4 m

Ls/ha

20,42

22,48

18,57

4–6m

Ls/ha

21,99

28,98

18,25

virs 6 m

Ls/ha

19,74

22,00

17,50

Dziļirdināšana

Ls/ha

32,93

36,00

30,19

Frēzēšana

Ls/ha

30,20

36,25

25,88

16,77

13,14

Šļūkšana

Ls/ha

14,82

Augsnes kombinētā pirmssējas
apstrāde*

Ls/ha

29,30

36,50

25,00

Graudaugu sēšana

Ls/ha

19,53

22,31

17,71

Kombinētais agregāts
(augsnes apstrāde+sēšana)**

Ls/ha

33,04

37,50

27,59

Pievelšana

Ls/ha

10,77

14,71

8,74

Sējumu ecēšana

Ls/ha

13,46

18,75

11,54

Kartupeļu stādīšana

Ls/ha

38,94

40,54

34,00

Kartupeļu vagošana

Ls/ha

19,27

20,90

17,50

Smidzināšana (traktorvilkmes)

Ls/ha

14,10

15,58

13,00

Minerālmēslu izkliedēšana

Ls/ha

11,92

12,90

10,83

Ls/ha

25,68

27,19

23,41

Zāles pļaušana:
traktors+pļaujmašīna

Ls/ha

26,28

28,10

24,17

Ganību appļaušana

pašgājējpļaujmašīna

Ls/ha

22,52

25,71

17,00

Grāvjmalu un ceļmalu appļaušana

Ls/h

16,23

18,04

14,40

Vālošana – ārdīšana

Ls/ha

16,07

16,45

14,93

Presēšana ķīpās: siens

Ls/ha

31,03

40,00

23,92

Presēšana rituļos:
siens

Ls/gab.

3,33

3,76

2,79

siens

Ls/ha

34,93

40,00

30,83

skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu)

Ls/gab.

11,62

12,37

10,93

piekabināms smalcinātājs

Ls/ha

29,88

36,25

26,15

pašgājējsmalcinātājs

Ls/ha

35,76

53,75

26,28

Ls/ha

23,32

33,00

15,00

Zāles smalcināšana:

Savācējpiekabe
Graudaugu kulšana:
ar salmu smalcināšanu

Ls/ha

44,19

46,65

42,08

bez salmu smalcināšanas

Ls/ha

41,37

45,00

39,58

rapsis

Ls/ha

47,04

52,43

38,56

Salmu smalcināšana

Ls/ha

22,65

28,33

18,69

Kartupeļu lakstu pļaušana

Ls/ha

20,24

21,75

18,53
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Kartupeļu kratīšana

Ls/ha

55,98

65,56

43,00

Kartupeļu novākšana ar kombainu

Ls/ha

139,32

165,10

118,33

Graudu kaltēšana

Ls/t%

3,24

3,75

2,92

Graudu tīrīšana

Ls/t

5,54

7,25

4,08

Graudu malšana

Ls/t

12,79

14,65

11,00

Graudu kodināšana

Ls/t

13,51

16,67

5,90

4x2 līdz 80 Zs

Ls/h

12,62

14,19

8,93

4x2 līdz 100 Zs

Ls/h

14,38

17,50

12,64

4x2 virs 100 Zs

Ls/h

16,21

17,20

14,22

4x4 80 Zs

Ls/h

14,02

17,38

8,93

4x4 80-120 Zs

Ls/h

15,69

18,00

10,88

4x4 virs 120 Zs

Ls/h

19,61

21,39

17,33

kāpurķēžu traktors

Ls/h

22,23

27,67

17,50

Traktoru noma (dzinēja jauda)

Kravas automobilis (kravnesība)
1,5-10,0 t

Ls/km

0,55

0,59

0,51

virs 10,0 t

Ls/km

0,64

0,66

0,59

Sniega šķūrēšana

Ls/h

17,90

20,38

14,83

Sniega šķūrēšana

Ls/km

8,73

9,06

8,48

Šķeldošana

Ls/m3

2,39

2,83

1,83

z/s „Melderi’’, Rubenes pag.

VID

Informatīvie semināri pagastos
ar valsts ieņēmuma dienesta
pārstāvju piedalīšanos notiks
28. februārī Rubeņos un
5. martā Zasā.

* vienā agregātā apvienots: šļūce, kultivators, diski, veltņi, ecēšas u.c.
** augsnes pirmssējas apstrādes mašīna (kultivators, frēze, diski, veltņi), kam uzmontēta sējmašīna
5) Arodapmācības ,,Liellopu ēdināšana’’ 26 – 28. februāris
Mācību
noslēg.
(plkst.)

Teorēt.

Dzīvniekiem nepieciešamās barības
vielas

10:00

10:45

1

Anita Siliņa

Dzīvniekiem nepieciešamo barības
līdzekļu raksturojums

10:45

12:15

2

Anita Siliņa

Slaucamo govju ēdināšanas
pamatprincipi

12:45

15:00

2

1

Anita Siliņa

Gaļas liellopu ēdināšanas
pamatprincipi

10:00

11:30

1

1

Dainis Arbidāns

Vielmaiņas slimību raksturojums
saistībā ar slaucamo govju ēdināšanu

11:30

12:15

1

Dainis Arbidāns

Vielmaiņas slimību raksturojums
saistībā ar slaucamo govju ēdināšanu

12:45

13:30

1

Dainis Arbidāns

Telīšu ēdināšanas pamatprincipi

13:45

15:15

1

Jēkabpils
Praktiska barības devu sastādīšana
konsultāciju biroja slaucamo govju ganāmpulkam
semināru zāle,
Bebru ielā 108,
Jēkabpils

10:00

„Kalna
Dambrāni”,
Viesītes pagasts,
Viesītes novads

12:45

Norises vieta

26.

Jēkabpils
konsultāciju biroja
semināru zāle,
Bebru ielā 108,
Jēkabpils

27.

28.

Mācību stundas

Mācību
sākums
(plkst.)

Dat.

Jēkabpils
konsultāciju biroja
semināru zāle,
Bebru ielā 108,
Jēkabpils

Mācību tematika

Slaucamo govju un telīšu ēdināšanas
sistēmas izvērtējums z/s „Kalna
Dambrāni”

Praktisk.

Lektora vārds,
uzvārds

1

Dainis Arbidāns

12:15

3

Ziedīte Bimšteine

15:00

3

Ziedīte Bimšteine

Pieteikšanās obligāta. Samaksa par visām dienām EUR 20 plus PVN. Pārraugiem un m/a tehniķiem iespēja iegūt sertifikātus
kvalifikācijas paaugstināšanai.
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Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt
visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī

No 2014. gada vienotā platības
maksājuma saņemšanai var pieteikt
visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības
stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003. gada nosacījums.
Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003. gada 30. jūnijā.
Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko
lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.
gada, piemēram, bija atbrīvojuši no
krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par
labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību atjaunošanu Lauku bloku
kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju
ar aktualizētājiem lauku blokiem var
redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.
lv sadaļā „Lauku bloku karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku
bloku kartes un tas atbilst situācijai
realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav
nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā
atšķiras no informācijas lauku bloku
kartēs, tad lauksaimniekam pašam
jāiesniedz lauku bloku precizēšanas
pieprasījums.
Pieteikt Lauku bloku precizēšanas

pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau
ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par
to, ko plāno sakopt vēl tikai šā gada
laikā.
LAD ir sagatavojis prezentāciju
ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem,
kādos var pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā
lauksaimniecības stāvoklī 2003. gadā,
bet tagad ir sakopta un apsaimniekota
(ar bultām norādītas tās platības, kas
ir sakoptas pēc 2003. gada un redzamas 2013. gada ortofoto). Prezentāciju
interesenti var apskatīt LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var no šā gada 4. februāra
iesniegt elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, vai aizpildot un iesniedzot Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
Lauksaimniecības datu centra
aktualitātes
1) LDC mājas lapā vairs nav atrodama krotāliju pasūtīšanas veidlapa,
Turpmāk krotālijas ir pasūtāmas telefoniski, iepriekš izvēloties mājaslapā sadaļā „identifikācijas līdzekļi” vajadzīgo
variantu – gan firmu (Caisley vai Allflex), gan krāsu, gan apzīmēšanas akta
nepieciešamību. Ja pēc tam dzīvnieka

apzīmēšanu īpašnieks LDC datu bāzē
ievadīs pats, tad apzīmēšanas akts nebūs obligāts. Kad krotālijas ir izvēlētas
un apmaksātas, tad var arī veikt pasūtījumu, zvanot uz LDC: tel. 67095064,
mob. 26352914 LMT, mob. 28891636
TELE 2.
Šobrīd abu firmu krotālijas liellopiem jauns komplekts ar apzīmēšanas
aktu maksā Euro 2,96. Jauns komplekts bez apzīmēšanas akta (apzīmējot elektroniski) Euro 2,82. Apzīmējuma
atjaunošanai 1 gab. Euro 1,71. Aitām,
kazām: jauns komplekts ar apzīmēšanas aktu Euro 1,08. Jauns komplekts
bez apzīmēšanas akta (apzīmējot
elektroniski) Euro 0,95. Apzīmējuma
atjaunošanai 1 gab. Euro 0,48. Ir vēl
pasūtīšanas varianti ar elektroniskajām
krotālijām, ko lieto pamatā eksportam.
2) Šajā piena kvotu sistēmas
gadā kvotu noma iespējama tikai līdz
20. martam. Kvotas izpildei jābūt 85%,
pretējā gadījumā daļu no neizpildītā
daudzuma ieskaita valsts rezervē. Ja
kvotu iznomājat, bet otra puse tomēr
to neizpilda par 85 %, visa atbildība
gulstas uz jums. Nedrīkst iznomāt to
kvotu daļu, ko esat saņēmis no valsts
rezerves pēdējo 2 gadu laikā, pretējā
gadījumā to atņems. Valstī uz 1. janvāri
piegādes kvotas izpilde bija 76%.

piedāvājums atbalstam tieši darbības
uzsākšanai un attīstībai.
Tālākais laiks pagāja diskusijā gan
par novada ceļu stāvokli un remontiem, gan nodokļu atlaidēm, zemes
iegādi uc. Klātesošie uzzināja, pie kuriem novada speciālistiem var griezties
interesējošos jautājumos.
Jauniešiem tika piedāvātas telpas
ar ražošanu nesaistītas uzņēmējdarbības uzsākšanai novadam piederošajā
ēkā Bebru ielā 108. Vairums no klātesošajiem gaida projektu atvēršanu, īpaši

jaunajiem zemniekiem,
tālab pārrunājām tālākās
izglītošanās nepieciešamību un iespējas, kā arī
turpmākās saliedēšanās
vajadzību. Šādas tikšanās pie kafijas tases,
diskusijas un speciālistu
piesaiste turpmāk notiks
ik ceturksni. Nākošā reize būs maijā. Uz turpmāko sadarbību laipni
aicināti visi jaunieši, kas nevarēja ierasties šoreiz, gan arī lūgums pieteikties visiem pārējiem, jo kopā meklēsim
risinājumu savām problēmas, izglītosimies, dalīsimies pieredzē, mācīsimies
viens no otra, organizēsim pieredzes
apmaiņas braucienus, piedalīsimies
sava novada attīstībā. Jācer, ka ne
vienam vien radīsies kāda ideja un arī
drosme uzsākt savu biznesu, bet jau
esošajiem uzņēmējiem – iespējas attīstīties.
Foto – K. Sēlis

Tiekas novada jaunie uzņēmēji

Janvāra beigās mūsu
novadā tika iedibināta
jauna tradīcija – jauniešu
tikšanās ar pašvaldības
vadītājiem un citiem speciālistiem. Jau pagājušā
gada rudenī gan ar novada avīzes starpniecību,
gan elektroniski tika aicināti pieteikties jaunieši
līdz 30 gadu vecumam,
kuri jau darbojas savās un
vecāku saimniecībās, kā arī tie, kuri
jau uzsākuši savu uzņēmējdarbību, vai
tikai vēl lolo ideju ko uzsākt. Protams,
arī tie, kuri vēl nezina, ko īsti darīt.
Uz pirmo tikšanās reizi sapulcējās
20 esošie un topošie uzņēmēji no visiem pagastiem. Pēc novada pašvaldības priekšsēdētāja Edvīna Meņķa
un izpilddirektora Jāņa Subatiņa iepazīstināšanas ar darba iespējām un uzņēmējdarbības uzsākšanas dažādām
idejām novada teritorijā, sekoja bankas „Altum’’ pārstāvju prezentācija un
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Iespējas jauniešiem
Pasākums
„Jauniešu garantijas’’
Šā gada sākuma jaunieši vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai
nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos. „Jauniešu garantijas” atbalsta
pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties
mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba
tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un
iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu
laikā kopš būs pieteicies dalībai „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos.
Lai piedalītos „Jauniešu garantijas”
atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem,
kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz
tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi
iesaistīties šajā programmā. Visiem jauniešiem NVA piedāvās karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumus, palīdzību darba meklēšanā.
Katram jaunietim ar profilēšanas metodes palīdzību tiks noteikti tieši viņam
nepieciešamie nodarbinātības vai apmācību pasākumi, kas sekmēs viņa konkurētspēju darba tirgū. Uzņēmīgākajiem
jauniešiem NVA piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat jaunieši varēs gūt darba
pieredzi, piedaloties aktivitātēs „Pirmā
darba pieredze jaunietim”, „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kā arī izmantot citus NVA
pakalpojumus.
„Jauniešu garantijas” pasākumus
NVA īsteno, sadarbojoties ar Izglītības
un zinātnes ministriju, mācību iestādēm,
pašvaldībām, sociālajiem dienestiem,
jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Karjeras testi
pārdomātai profesijas
izvēlei
Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot,
ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt.

Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas
šādas studijas pabeidz un pēc tam nav
pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras
izvēli sākt domāt 12. klases beigās, vai
pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses
un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza
profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku
rindu papildināšanas.
Eiropas sociālā fonda finansētais
projekts Atbalsts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv
un Latvijas Universitātes vadošajiem
psihologiem ir radījuši unikālu sešu
testu kompleksu, kas ļaus Tev noteikt,
kura profesija ir visatbilstošākā tieši
Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī
prasības pret profesiju un apkārtējo vidi.
Testi ir savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli
pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot
testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu.
Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi.
Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas Universitātes
psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas
un pilnveidošanās rezultātus. Tev ir pieejams sešu testu komplekss par:
- Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram,
apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle kinoteātrī, tā izkristalizējot tos aspektus, uz
kuriem Tu visvairāk balsti savus lēmumus
un kas visvairāk ietekmē to pieņemšanu.
- Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli.
- Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā
vēlies strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu
profesiju, kas ir savstarpēji saistītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests
palīdzēs noteikt pareizo studiju virzienu.
- Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, sports, fizika,
matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai parādītu, kurā jomā Tev ir visvairāk
dotumu.
- Veselība profesijā – katrai profesi-

jai ir noteikti darba apstākļi, kur svarīga
oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība,
alerģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas
no minētajiem ir būtisks dažādās profesijās.
- Veselības kvalitāte – šeit Tu vari
novērtēt savas veselības kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu,
kurai profesijai atbilst Tava veselības kvalitāte.
Plašāk par testiem portālā prakse.lv.

Ir iespēja pieteikties
finansējuma
saņemšanai jaunatnes
jomā
Organizācijām un uzņēmumiem
jaunajā Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” ir iespēja veidot
neformālās izglītības jaunatnes jomas
projektus un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu veidos:
mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un jaunatnes
politikas reformu atbalsta projekti.
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus programmā “Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā:
līdz 17. martam – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus;
līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus,
stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes
politikas veidotāju tikšanās projektus;
līdz 1. oktobrim – jauniešu mobilitātes projektus, stratēģiskās partnerības
projektus jaunatnes jomā un jauniešu
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās
projektus.
Mobilitātes projekti jauniešiem un
jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu
apmaiņas, Eiropas brīvprātīgo darba un
jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus.
Šajos projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projektu partneri.
Vairāk lasiet šeit: http://esfinanses.lv/
lv/a/lapa/jaunumi/15830.
Informāciju par aktuālāko
lauksaimniekiem, uzņēmējiem un
jauniešiem apkopoja Ina Sēle,
novada lauku attīstības konsultante
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Hipotēku bankas jaunais nosaukums – ALTUM
Hipotēku banka no 2014. gada 1. janvāra strādā ar jaunu nosaukumu – valsts
akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības
finanšu institūcija Altum” (saīsināti – ALTUM). Tāpat Hipotēku banka (tagad ALTUM) ir mainījusi statusu un 2014. gadu
sākusi kā finanšu institūcija, nevis banka.
Par pārmaiņām stāsta ALTUM Jēkabpils
filiāles vadītāja Mārīte Lazdiņa.
Kāpēc Hipotēku banka pārdēvēta
par ALTUM?
Vārds ALTUM mums un mūsu klientiem nav svešs. To jau kopš 2005. gada
nesusi Hipotēku bankas struktūrvienība,
kas nodalīti no komerciālajiem pakalpojumiem nodarbojās ar valsts atbalsta programmu īstenošanu. Latīņu valodā altum
nozīmē augsts, dziļš, pamatīgs, pilnīgs.
Tāds ir arī mūsu skatījums uz mums uzticētājiem pienākumiem, izsniedzot valsts
atbalsta aizdevumus uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai. Nosaukumu mainām, lai iezīmētu mūsu pārtapšanu no
bankas par attīstības finanšu institūciju.
Tā kā ALTUM nesniedz noguldījumu
un citus komercbanku pakalpojumus
un nodarbojas tikai ar uzņēmējdarbības
valsts atbalsta programmu aizdevumu izsniegšanu, ALTUM ir mainījusi arī statusu
un turpmāk būs finanšu institūcija, nevis
banka.
Vai ALTUM turpinās Hipotēku bankas iesākto?
Jā, ALTUM darbības mērķis ir nemainīgs. Ar jauno nosaukumu ALTUM turpināsim īstenot valsts atbalsta programmas
un sniegsim valsts atbalsta finansējumu
Latvijai nozīmīgām jomām, tai skaitā
biznesa uzsākšanai un paplašināšanai,
mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, lauksaimnieku atbalstam. Kā ALTUM finanšu
institūcija iekļausies topošajā vienotajā
attīstības finanšu institūcijā, kas tiks veidota apvienojot ALTUM, Latvijas Garantiju
aģentūru un Lauku attīstības fondu.
Vai nosaukuma un statusa maiņa
rada izmaiņas klientiem?
Līdz ar nosaukuma maiņu ALTUM
sadarbība ar esošajiem klientiem nemainīsies – klientu apkalpošanu turpināsies

esošajā klientu apkalpošanas tīklā, deviņās filiālēs un 18 attīstības programmu
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.
Līgumi klientiem nebūs jāpārslēdz, arī uzņēmuma reģistrācijas numurs saglabājas
līdzšinējais.
Jāpiebilst, ka vizuāli Hipotēku banka
par ALTUM pārtaps pakāpeniski pirmā
pusgada laikā, kas nozīmē, ka arī izkārtnes uz filiālēm un konsultāciju centriem
nomainīsim pakāpeniski.
Ko ALTUM piedāvā esošajiem un
topošajiem uzņēmējiem?
Arī 2014. gadā kopumā sešās dažādās valsts atbalsta programmās uzņēmējiem pieejami aptuveni 70 miljoni eiro.
Tāpat kā līdz šim, mazāki un lielāki aizdevumi pieejami plašam uzņēmēju lokam.
Jaunajiem uzņēmējiem paredzēta
Starta programma, kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Tā piedāvā gan
aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem,
gan bezmaksas konsultācijas biznesa
plāna sagatavošanai, kā arī mācības uzņēmējdarbībai nepieciešamo zināšanu
iegūšanai.
Starta programmā paredzēta arī aizdevuma procentu subsīdija 80% un 70%
apmērā, kas palīdz aizdevuma procentu
maksājumu segšanā. Tas nozīmē, ka biznesa uzsācējiem, kas savas idejas īstenošanai finansējumu aizņemsies ALTUM
Starta programmā, atkarībā no uzņēmuma
darbības ilguma, tiks segti 80% vai 70%
no kopējās aizdevuma procentos maksājamās summas. Uzņēmējam pašam būs
jāmaksā tikai 20% vai 30% no šīs summas.
Starta programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz 85 372,31 eiro (60
tūkstoši latu) ar klienta līdzdalību vismaz
10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama, ja aizdevuma summa nepārsniedz 7 114,36 eiro (5000 latu).
Tāpat piedāvājam mikrokreditēšanas
programmu, kas ir ļoti populāra un tajā var
vienkāršākā veidā saņemt aizdevumu līdz
14 228,72 eiro (10 tūkstošiem latu).
Lielāki aizdevumi ir pieejami MVU
izaugsmes aizdevumu un Komersantu konkurētspējas uzlabošanas valsts
atbalsta programmās. MVU izaugsmes

Koris „Putni” aicina jaunus dalībniekus

Koris „Putni” aicina jaunus dalībniekus, bez vecuma ierobežojuma, no Ābeļiem,
Vidsalas, Leimaņiem, Slates, Dignājas, Dunavas, Rubeņiem un Kaldabruņas,
u.c. pagastu nostūriem, kuriem ir vēlēšanās, gribēšana un varēšana dziedāt
ceturtdienu vakaros no plkst. 18.30 Zasas kultūras namā.
Novads nodrošina ikvienam kora dalībniekam transportu uz mēģinājumiem.
Lai pieteiktos, ir jāzvana Anitai Ķikutei, tālr. 26810767 vai 20371520.

aizdevumu programmā var saņemt aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem līdz 426 861,54 eiro (300
tūkstoši latu) vienam komersantam vai
3 130 317,98 eiro (2 miljoni latu) lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.
Programmas aizdevumi ir pieejami arī
pakalpojumu nozarēs strādājošajiem
mikro un mazajiem komersantiem, ja aizdevumu kopējā summa vienam komersantam šīs programmas ietvaros nepārsniegs 42 686,15 eiro (30 tūkstoši latu).
Komersantu konkurētspējas uzlabošanās programmā apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumu summa
ir līdz 2 134 307,72 eiro (1,5 miljoni latu)
vienam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem.
Speciālas programmas ir arī lauksaimnieku vajadzībām – apgrozāmo
līdzekļu aizdevumu programma, kā
arī ALTUM piedalās lauksaimniecības
zemes iegādes programmas īstenošanā – pieņemam aizdevuma pieteikumus
un izvērtējam tos, savukārt lēmumu par
aizdevuma piešķiršanu pieņem Lauku
Attīstības fonds.
Iepriekšējos gados dažādām uzņēmēju vajadzībām Hipotēku banka piešķīrusi vairāk nekā 288 miljonus latu (409
miljonus eiro), atbalstīti vairāk kā 4500
Latvijas uzņēmēju projekti, saglabātas
esošās un radītas tūkstošiem jaunu darbavietu. Sākot ar 2014. gadu, iesākto turpina ALTUM!
Novēlu veiksmīgu un izaugsmes bagātu Jauno gadu!
Kur saņemt vairāk informācijas par
ALTUM piedāvājumu?
Informācija par ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām uzņēmējiem, kā arī papildu informācija
par kritērijiem un nepieciešamajiem
dokumentiem aizdevuma saņemšanai
pieejama www.altum.lv, deviņās filiālēs,
tostarp Jēkabpilī, Brīvības iela 116, tālrunis 65233722, mob.t. 26414128, kā arī
ALTUM Attīstības programmu konsultāciju centros Aizkrauklē, Līvānos un citur
Latvijā.
ALTUM Jēkabpils filiāle
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Ienākumu nodokļa atmaksa personām,
kas strādājušas ārzemēs

Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt
jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Rūpējoties par savu
iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas
atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no iespējām, kā varam savus naudas makus
padarīt biezākus un gūt papildu ienākumus.
Lielākajā daļā gadījumu, personām,
kas pirmo reizi izbraukušas, lai strādātu
ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā,
jo darba devēji nezina, kā likmi pareizi
piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir
iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu
gadu laikā, atkarībā no valsts, kurā jūs
strādājāt.
Nodokļu atgriešana
Katra persona, kas strādā ārzemēs,
saņem ienākumus un maksā ienākumu
nodokli no saņemtajiem ienākumiem.
Beidzoties taksācijas gadam, vai pabeidzot darbu un atstājot valsti, darbiniekam šīs valsts nodokļu dienestā ir
tiesības iesniegt pieteikumu nodokļu
atgriešanai. Pēc pieteikuma nodokļu
atgriešanai aizpildīšanas, ārvalsts nodokļu dienesta darbinieki pārbaudīs
personas iesniegtos datus un aprēķinās
pārmaksāto ienākumu nodokļa summu.
Ja apstiprināsies, ka notikusi nodokļa
pārmaksa, persona saņems nodokļa atmaksu.
Kādi dokumenti ir nepieciešami,
lai saņemtu nodokļa atmaksu?
Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti
pieprasa šādus dokumentus un informāciju:
Pases vai identifikācijas kartes kopiju;

Dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu nomaksu katrā no darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas
vai beidzamā mēneša algas aprēķina
lapa vai dokuments, kuru ir izsniedzis
darba devējs (piem., Lielbritānijā un Īrijā – forma P-45/P-60, Holandē – Jaaropgave, u.c.);
Darba devēja, pie kura strādājāt, nosaukums un adrese;
Ārvalsts, kurā strādājāt, sociālās apdrošināšanas numurs.
Nodokļu atgriešanas procesa ilgums
Būs nepieciešami 2 – 3 mēneši, lai
pēc dokumentu nodokļu atgriešanai aizpildīšanas, saņemtu nodokļu atmaksu.
Nodokļu atmaksas termiņš ir atkarīgs arī
no tā, kādā veidā jūs iesniedzāt pieteikumu nodokļu atgriešanai: personīgi vai
izmantojot profesionāļu palīdzību.
Naudas summa, kuru jūs varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa būs
atkarīga no tā, cik ilgi jūs strādājāt, kādi
bija ienākumi, kurā valstī jūs strādājāt,
un no citiem apstākļiem. Saskaņā ar
www.rttax.com/lv statistikas informāciju,
vidējā atmaksas summa Latvijā ir aptuveni Ls 380.
Procesa likumība?
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā esošajiem likumiem, katram ir jāiesniedz
nodokļu deklarācijas, bet nodokļu atmaksāšana ir daļa no ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanas procesa.
Nodokļu atmaksa ir likumīgs un dabisks process, tāpēc tam nebūs nekādas ietekmes uz jūsu darba iespējām

ārzemēs.
Tiesības uz vecuma pabalstu/
pensiju pēc tam, kad saņemta nodokļu atmaksa ārzemēs.
Jums būs tiesības saņemt ārzemēs
vacuma pensiju, ja būsiet nostrādājis
tur likumdošanā noteiktajam atbilstošu
periodu, kā arī izpildījis pārējās prasības. Nodokļu atmaksai nav ietekmes
uz vecuma pensiju. Pastāv divi galvenie
nodokļu veidi: sociālie nodokļi un ienākumu nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi
pārmaksāto ienākumu nodokli. Tādejādi, jūsu sociālās garantijas – vecuma
pensija vai pabalsti netiks skarti. Ienākuma nodokļa atmaksa nekādā veidā
nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un
garantijām.
Nodokļi Latvijas Valsts ieņēmumu
dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas, jo
nodokļi jau ir samaksāti ārvalstī. Latvija
ir noslēgusi līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar daudzām
valstīm, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem, kas
maksā nodokļus ārvalstīs, nav jāmaksā
nekādi papildu nodokļi.
Vienlaikus atmaksātā nodokļu nauda tomēr dos papildu ienākumus arī
Latvijas un pašvaldības ekonomikām, jo
saņemto naudas summu jūs visticamāk
iztērēsiet par pakalpojumiem un precēm, kuru sniedzēji vai izplatītāji, savukārt, nomaksās pievienotās vērtības un
ienākumu nodokļus šeit Latvijā.
Neatstājiet savu naudu ārzemēs!
Dace Griķīte,
RT Tax administratore

PROJEKTU NORISES PAŠVALDĪBĀ

Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” īstenošanā

Kalna pagastā turpinās ūdenssaimniecības projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/138/040 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils
novada Kalna pagasta Dubultu ciemā”
ieviešana.
Ir izstrādāts tehniskais projekts,

kurš akceptēts Būvvaldē 2014. gada
13. janvārī. Projekta izstrādātājs – SIA
„BELSS”, noslēgtā līguma summa, ieskaitot PVN, ir EUR 3572,48. 2013. gada
18. septembrī ir noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību ar SIA „BELSS”
par kopējo summu EUR 688,67. SIA
„Vide un būve” veikusi tehniskā projekta
ekspertīzi par EUR 593,98.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 146 754,07. ERAF līdzfinansējums sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām nepārsniedzot EUR

124 740,97. Projekta kopējās izmaksas
sastāda EUR 177 572,42. Līdz šim no
CFLA saņemts avanss EUR 62 370,49.
Projekta tehniskās, administratīvās
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
M. Cankale,
Projekta vadītāja,
Kalna pagasta pārvaldes vadītāja
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2014. gada sākuma aktualitātes projektā
„Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”
Pie šī projekta ieviešanas
biedrība „Ūdenszīmes” strādā no 2013. gada jūlija mēneša, un tas turpināsies līdz
2015. gada decembrim.
Gads ir sācies ar tiešām
nozīmīgu brīdi – 21. janvārī ir
saņemta jaundibinātās Augšzemes lauku NVO apvienības reģistrācijas apliecība, tātad – esam oficiāli reģistrēti un atliek tikai domāt par darbības
attīstību. Līdz ar to – turpmākās minētā
projekta norises jau lielā mērā skars apvienības darbību, kaut arī tās koordinēs
biedrība „Ūdenszīmes” kā projekta ieviesējs.
Jau janvāra mēnesī ir sagatavots un
iesniegts projekta pieteikums Latvijas
Valsts mežu ziedojumu programmai, un
tā atbalsta gadījumā organizēsim izbraukumu un atpūtas pasākumu Jēkabpils
novada iedzīvotājiem ar invaliditāti. Projekts ir sagatavots sadarbībā ar novada
Sociālo dienestu, un tas pilnībā atbilst
vienai no apvienības darbības nozarēm –
sociālajai sfērai.
Tuvākais pasākums, kurā tiek pārstāvēta Augšzemes lauku NVO apvienība, ir
tūrisma izstāde „Balttur – 2014”, tajā piedalāmies pateicoties biedrības „Pūpols”
vadītājas Līvijas Štolnieces aktivitātei

un uzņēmībai. Vairākas
biedrības uz šo izstādi
sūta savus darinājumus,
un ir tapis arī neliels apProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina
vienības
informatīvais
un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instrumateriāls, par kura makements un Latvijas valsts.
tu jāsaka paldies jaunajai
Projektu ar līdzfinansējumu 10% apmērā atbalsta
māksliniecei Solvitai Kuk- Jēkabpils novada pašvaldība.
lei. Šis materiāls ir tikai pirmais
un bailīgais asniņš biedrību darbībai
valdes locekļu e-pasti, taču – tās var satūrisma jomā, un viens no mūsu 2014.
ņemt ikviens interesents. Pieteikšanās ir
gada nopietnajiem uzdevumiem ir jau
ļoti vienkārša – atsūtiet pāris vārdus (pienopietna un interesanta piedāvājuma samēram – „atsūti NVO ziņu lapu man arī”)
gatavošana Jēkabpils novada viesiem.
uz e-pastu ieva.jatniece@gmail.com.
Tūrisma nozare ir tikai viena no tām,
Šī projekta ietvaros turpinās darbīkuru virzienā mūsu novada nevalstiskabas arī tieši biedrībā „Ūdenszīmes” – katjam sektoram ir iespējas attīstīties – tāpat
ru sestdienu pl. 10 30 turpinām pulcēties
jādomā par to, kā piedāvāt izglītības un
uz angļu valodas nodarbībām Lienes un
kultūras aktivitātes novada iedzīvotājiem,
Dagmāras vadībā; biedrības durvis ir atkā mācīties un pilnveidoties pašiem. Lai
vērtas no otrdienas līdz sestdienai – no
skaidri apzinātos visas šīs iespējas, viens
plkst. 9.00 līdz 16.00, un šai laikā cilvēkus
no 2014. gada lielajiem uzdevumiem
aicinām gan izmantot publiskā interneta
ir nevalstiskā sektora, nu jau jāsaka –
pakalpojumus, gan pirti un mazgāšanās
Augšzemes lauku NVO apvienības – Ilgtelpu, gan arī līdzdarboties radošajās
termiņa darbības plāna izstrāde, pie kura
lietās. Atnākot pavasarim, organizēsim
strādāsim visa gada garumā.
talkas un plašākus pasākumus, bet par
Tāpat šogad turpinās iznākt elektroto stāstīsim vēlāk. Ir vēl viens jaunums –
niskās NVO ziņu lapas, un šeit diskutēmoderno tehnoloģiju cienītāji par biedrīsim par visiem aktuālajiem jautājumiem.
bas aktivitātēm var lasīt arī Facebook porŠobrīd ziņu lapu saņēmēju sarakstā ir
tālā, un šo iespēju mums ir nodrošinājis
pārsvarā apvienības dalīborganizāciju un
Mārtiņš Radiņš.

Projekts „Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā
„Jumis” – ceļā uz darbīgu pavasari’’
Šī projekta būtība ir – mūsu bagātās
dabas resursu iepazīšana un daudzveidīga izmantošana, lai uzlabotu dažādas
dzīves jomas – gan veselību, gan izglītību, gan radošo spēju izpausmes. Līdz
ar to, ar dabas bagātībām strādāsim ļoti
plaši un daudzveidīgi.
Janvāra mēnesis Kaldabruņas skolā tika veltīts jaunas tehnikas – kaņepju
šķiedras apgūšanai. To darījām gan ikdienā, gan izmantojot Solvitas Kukles
profesionālos padomus. Un rezultāts ir
pietiekami iespaidīgs – jau šobrīd biedrības telpās ir sapulcējies vesels „putnu
dārzs”, kas siltākam laikam pienākot, izlidos arī biedrības apkārtnē. Janvāra pēdējā piektdienā, savukārt, visas biedrības
telpas smaržoja pēc vaska, jo Jolantas
Prauliņas vadībā mācījāmies liet īsta bišu
vaska sveces.
Februāra mēnesī projekta nodarbību
piedāvājums paplašināsies – uzsāksim
jaunu aktivitāti „Dārzu sesija ģimenēm”.
Šīs aktivitātes ietvaros Kaldabruņas skolā 18. februārī plkst. 10.00 ar veselām divām lekciju tēmām „Labāko sēklu izvēle

un veiksmīga stādu diedzēšana”
un „Lietuvas neparastākie dārzi”
viesosies Latvijas Dārzu biedrības vadītāja Inita Šteinberga.
Ārpus projekta tiešā plāna ar
šo lekciju 19. februārī dosimies
arī pie biedrības „Noskaņa” dāmām. Turpināsies arī radošās

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Ar līdzfinansējumu 7% apmērā projektu atbalsta
Jēkabpils novada pašvaldība.

Kaldabruņas skolā tiek darināti putni no kaņepju šķiedras.

2014. gada 12. februāris

No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un
attīstības centrs aicina ciemos

Dabas darbnīcas – 7. februārī notiks
grozu pīšana Ilzes Ermansones vadībā;
28. februārī kādu oriģinālu nodarbību
mums piedāvās Solvita Kukle; 7. martā
– konfekšu un dabas materiālu pušķu
izveidošanas nodarbība, uz kuru īpaši
aicinām vīriešus, jo – nākamā diena taču
ir 8. marts!
Martā – skolēnu brīvdienu nedēļā
– uz īpašām dabas darbnīcām aicinām
bērnus. Šīs darbnīcas notiks no 17. līdz
21. martam dienas nometnes formā. Tātad – rīta pusē būs lasījums un diskusija par dabas tēmām, sekos aktivitātes
ārā, un pēcpusdienā – dabas materiālu
darbnīca. Periods būs intensīvs, jo jau
21. martā Pļavas muzeja zālē plānojam
atklāt radošo darbu izstādi. Darbnīcas
vadīs Rubenes pamatskolas skolotājas
Sanda Kukle un Ilona Kantāne, kā arī
biedrības „Ūdenszīmes” darbinieki un
brīvprātīgie. Iespējams – būs arī kāds
īpašais viesis. Uz šīm darbnīcām jau ir
uzaicināti Rubenes pamatskolas skolēni,
taču – ja vien ir iespējams atrisināt transporta jautājumu, labprāt sagaidīsim arī
bērnus no citām izglītības iestādēm.
21. marts – Pavasara Saulgriežu diena – veidojas par plašāka mēroga pasākumu, uz kuru aicinām ne tikai bērnus,
bet arī viņu vecākus un citus iedzīvotājus. Šīs dienas laikā varēsim iepazīties
ar divām brīnišķīgām prezentācijām, kas
atspoguļo ainavu latviešu glezniecībā
un radošo darbu izstādi; visticamāk –
izdosies sarūpēt arī koncertu, lai pavasara Lielā diena Kaldabruņā ienāktu gan
skanīga, gan svētīga. Spēka un enerģijas pavasarim mums vajadzēs daudz,
jo paredzēts izveidot plašus stādījumus
pie Kaldabruņas skolas, kā arī – ārstniecības augu dārziņus pie Meža muzeja
Liepās un veco ļaužu nama – pansijas
„Mežvijas” Mežgalē. Tad vēl – sagatavot
skici ārstniecības augu dārzam biedrības „Dzīvības koks” teritorijā Dignājas
pagastā un palīdzēt iekārtot mazdārziņus sešām ģimenēm Rubenes pagastā.
Ieva Jātniece

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centrs ir izveidots pēc projekta, kura mērķis ir veicināt
lauku ekonomiskās vides attīstību, kurā
nodrošināti pakalpojumi ģimenēm ar
bērniem, radot iespēju ekonomiski plānot ģimenes laiku un budžetu.
Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centrs darbu uzsāka 2011. gada
jūnijā, tas atrodas skaistā vietā Ābeļu pagasta centrā. Telpas iekārtotas Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā. Bērnu vajadzībām
izmanto plašu, gaišu un mājīgu atpūtas
un rotaļu istabu, ir piemērotas labierīcības, un dažādas palīgtelpas. Pasākumiem tiek izmantots arī foajē.
Jaunizveidoto dienas centru apmeklē bērni no 2 līdz 8 gadiem (nāk arī vecāki
bērni, – līdz 12 gadiem.) Bērnu rotaļu un
attīstības centra galvenais uzdevums ir
nodrošināt bērnu kvalitatīvas uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos un drošos apstākļos, kamēr vecāki ir devušies
savos darbos. Apmeklējuma laikā vecākiem bērni jānodrošina ar ēdienu, ko var
pēc vajadzības uzsildīt, maiņas apaviem
un atbilstošu apģērbu, bērnu uzraudzība
notiek tikai telpās. Darba laiks no plkst.
10.00 līdz 17.30 katru darba dienu (no
pirmdienas līdz piektdienai). Bērniem ir
iespēja attīstīt intelektuālo un fizisko aktivitāti, vēlmi izzināt apkārtējo pasauli rotaļājoties, zīmējot, spēlējot galda spēles,
veidojot, lasot grāmatas.
Uz svētkiem, un īpaši gadskārtu –
Ziemassvētkiem, Lieldienām un Jāņiem
ir iespēja piedalīties radošajās darbnīcās,
kur bērni mācās veidot rotājumus telpām
un galdam; iemācīties rotaļas un spēles,
kurās gāja mūsu senči; tiek pārrunāti ticējumi un tiek stāstīts par latviešu tautas
tradīcijām un ēdieniem konkrētajos svētkos. No izgatavotajiem rotājumiem tiek
veidota izstāde. Labāko darbu autorus
apbalvo.
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Vasarā, kad skolēniem ir brīvdienas
un bērnu dārzi ir slēgti, Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centru apmeklē
2 – 15 bērni dienā. Gada tumšajā periodā
mazo bērnu ir mazāk. Skolas brīvlaikos
apmeklētāju īpatsvaru veido skolēni, jo ir
iespēja spēlēt dažādas galda spēles, piedalīties radošajās darbnīcās.
Bērnu rotaļu un attīstības centra vadītāja pēc izglītības ir pedagogs un vairāk
nekā 30 gadus strādājusi par skolotāju.
Nepieciešamības gadījumā palīdz bērniem apgūt pirmās sadzīves iemaņas.
Skolēniem netiek liegts padoms un ierosmes idejas mācībās, piemēram, izprast
uzdotos mājas uzdevumus vai pārbaudīt
jau izpildītos mājas darbus.
Jēkabpils novada Sociālais dienests
2013. gada decembra mēnesī sagatavoja aptaujas anketas par Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centra darbību.
Aptaujā piedalījās 13 ģimenes. Jautājumi
bija dažādi – saistībā ar darbību, ieteikumi uzlabojumiem. Aptaujas rezultāti tika
apkopoti, un secinājums ir sekojošs –
vecāki ar Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un
attīstības centra darbību ir apmierināti,
daži vecāki vēlētos garāku darba laiku,
no 8:00 līdz 20:00. Bērnu vecāki saka paldies Jēkabpils novadam un Ābeļu pagastam, ka ir rasta iespēja bērniem apmeklēt
bērnu rotaļu un attīstības centru, jo citos
pagastos šādas iespējas nav.
Ikviens bērns ir laipni gaidīts Ābeļu
pagasta Bērnu rotaļu un attīstības centrā,
jo ir daudz jaukāk un drošāk pavadīt laiku
rotaļās ar citiem bērniem.
Vija Kirilova,
Ābeļu pagasta Bērnu rotaļu un
attīstības centra audzinātāja
Foto – Vija Kirilova
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Gads iesākas ar izstādēm Zasā
Jauno gadu Zasas mākslas skola iesāk ar divām izstādēm. Rūmes 2. stāvā
atvērtā izstāde „Zasas zvani” ieskandina
jauno Zirga gadu, katrs zvans veidots kā
miniatūra skulptūriņa, kurā jaunie autori
attēlojuši dažādus dzīvniekus, iedomu
tēlus un tikai sev vien saprotamus fantāzijas objektus.
Pagasta pārvaldes ēkā, pirmsskolas
grupas telpās, izstādīti mākslas skolas
audzēkņu zīmējumi un gleznojumi, kas
tapuši nodarbību laikā. Īpaši interesantas
ir kolāžas, kur asprātīgā veidā paša gleznā ielavījušies dažādi tēli no laikraksta vai
žurnāla. Lielāko klašu audzēkņi rāda savas prasmes portretu gleznošanā. Vienā
bariņā arī redzami jautrie latviešu tautas
budēļi.
Aicinām apmeklēt izstādes. Lai visiem veiksmīgs un radošs Zirga gads!
Mākslas skolas skolotāja
Anda un audzēkņi
Foto – Daina Alužāne

Dunavā zīmē Stārastes grāmatu varoņus
5. februārī Dunavas pagasta bibliotēkā sadarbībā ar skolu notika tematisks pasākums, kas veltīts rakstnieces
un mākslinieces Margaritas Stārastes
100. dzimšanas dienai. Sākumā bibliotēkas vadītājs Sandis Ruļuks klātesošos
iepazīstināja ar M. Stārastes dzīves gājumu, sarakstītajām un ilustrētajām grāmatām. Viņas radošajā mūžā tapušas vairāk
kā 40 grāmatas. Ne vienam vien Burtu
meitiņa palīdzējusi apgūt lasīšanas māku,
bet dzīvespriecīgās ilustrācijas radījušas
interesi par grāmatu lasīšanu. Vairākas
lasītāju paaudzes izaugušas ar M. Stārastes radītajiem tēliem: Zīļuku, Tinci, rūķiem,
sniegavīriem u.c. Daudzas no grāmatām
apskatāmas bibliotēkā izvietotajā izstādē.
Tad skolēni, skolotājas Gunas Auzānes rosināti, ķērās pie radošas darbošanās un paši iemēģināja roku M. Stārastes
grāmatu varoņu zīmēšanā. Gatavojoties
pasākumam, daudzas grāmatas tika izlasītas un zīmējumi vērīgi aplūkoti. Bērni
atzina, ka mākslinieces zīmētie grāmatu
varoņi ir smaidīgi, labestīgi un mīļi. Tik
precīzi un skaisti uzzīmēti, ka liekas – visa
pasaule dzīva. Tikpat jaukus šos tēlus
centās uzzīmēt arī dunavieši, un tapa vairākas smaidīgas saulītes, lepnas baravikas, dažādi kukainīši, augi, dzīvnieki u.c.
Skolēnu veikums būs apskatāms pagasta bibliotēkā – zīmējumu izstādē.
Astra Liopa
Foto – Sandis Ruļuks

Bērni iemēģina savu roku Stārastes tēlu zīmēšanā.

Karīna Guļāne – Kā Ņaura meklēja draugus.

Miks Miltiņš –
Rūķu dēlēns Knīpulis.
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Jānis Akuraters un skrejošais laiks
„Smejies un pasaule visa
Līdzi ar tevi smies.
Raudi un zini: viss velti,
Vienmēr tu raudāsi viens.”
Šīs rindas no Jāņa Akuratera dzejoļa „Smiekli” latviešu tautā ir iegājušas kā
paruna.
Šodiena. Mēs par maz smejamies
un par daudz meklējam citu kļūdas.
Esam ierāvušies savās mājās, maz izejam sabiedrībā, pat ar kaimiņiem negribam parunāties. Sūdzamies par valdības
un priekšnieku neizdarību, patriotisma
trūkumu un mantkārību. Kur palikusi
dziedošā latviešu tauta un dziesma: „Liku
bēdu zem akmeņa..”? Vai skrejošajā laikā nav pienācis mirklis atjaunot dziesmu
ar smaidu, iziešanu sabiedrībā ar humoru bez skaudības? Atvērsim savas dvēseles!
Šogad, atceroties rakstnieka jubileju,
Ābeļos par pamatu ņēmām viņa dzeju.
Akuratera dzejā ir divas dvēseles.
Viena – maiga sapņotāja, smalkjūtīgi
vāra, no dzīves viegli ievainojama. Otra –
lepna, spītējoša, nemierīgi sāpoša, cīņas
un vētru alkstoša varoņa dvēsele. Abas
šīs dvēseles reti kad šķirtas, viņas vienmēr cieši vienotas. Un abas viņas meklētājas, bet nerod savu elku piepildījumu,
vai šī meklēšana būtu mīlā, dailē vai tautas cīņā par brīvību. Mūžīgs nemiers.
13. janvāris rakstnieka Jāņa Akuratera dzimšanas diena. Janvāris – 1905.
gada revolūcijas dienas. Top rakstnieka
dzejolis „Ar kaujas saucieniem uz lūpām”
Janvāris – 1. pasaules kara Ziemassvētku kaujas. Rakstnieks ir strēlnieku rindās.
Viss tas minēts iepriekšējos gados. Katru
gadu pasākumā rakstniece Lūcija Ķuzāne ienes kādu nedzirdētu, interesantu
rakstnieka dzīves momentu.
Šogad rakstnieka dievinātāja Ausma Bērziņa, izveidojot pasākuma scenāriju, sameklēja mūsdienām raksturīgus
rakstnieka Jāņa Akuratera dzejoļus, kurus katrs pasākuma dalībnieks nolasīja.
Katrs dzejolis tika analizēts un salīdzināts
ar mūsdienām. Patīkami bija klausīties
kvalitatīvos lasījumus. Gandrīz katrā no
mums ir aktieriskais talants. Jācenšas to
biežāk izmantot !
Arī šoreiz pasākuma nagla noslēgumā bija rakstnieces Lūcijas Ķuzānes
teiktais. Viņa saka: „ Visi vecāka gājuma
cilvēki sāk ar vārdiem – reiz bija – Arī es
šoreiz tā sākšu. Pirms apmēram 40 gadiem es ar grupu ekonomiskā tehnikuma
audzēkņiem ierados Vārnavā palīgā novākt rudens ražu kolhozā. Mūs izvietoja
nesen pamestā, bet jau izdemolētā saim-

Akuratera atcere
Ābeļu novadpētniecības telpās.

Akuratera atceri vada Ausma Bērziņa.
nieka mājā. Vērtīgākais paņemts. Grāmatas, fotogrāfijas un vēstules mētājas pa
grīdu. Starp grāmatām bija Jāņa Akuratera dzeja „Eleģiskie momenti”. Grāmata dāvāta saimnieka dēlam Arnoldam
Liepiņam. Šīs mājas un ģimenes liktenis
attēlots manā stāstā „Pamestās mājas”.
Stāsts ievietots manā pirmajā grāmatiņā
„Mana Augšzeme stāsta”.
Rakstnieces stāsts ir interesantiem
momentiem pilns. Pārrunas skar arī mūsdienas. Rakstniecei sāp sirds par tiem
latviešiem, kuri aizbraucot peļņā uz ārzemēm, saka, ka Latvijā vairs neatgriezīsies. Viņi taču zaudē dzimteni, tās skaistās āres, senču kapu laukus, to svētību.
Papelnieties, bet atgriezieties dzimtenē,
saņemot tās svētību!
Pasākums noslēdzas ar vārsmām no
dzejoļa „Latvija”:

Dzeju lasa Viesturs Kudliška.

Tur dzirdu tevi senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsle atkal jauna man.
Arnolds Jakubovskis
Foto – Arnolds Jakubovskis

Atmiņās kavējas rakstniece
Lūcija Ķuzāne.
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Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”
Izsludina atklātu sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 413. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.
gada 4. oktobra noteikumiem Nr. 764
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.”
Projektu iesniegumu pieņemšanas
laiks – no 2014. gada 14. marta līdz 2014.
gada 14. aprīlim.
413. pasākumā tiek izsludināta projektu pieņemšana 1 rīcībā:
2. aktivitāte – „Iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem”.
3. un 5. rīcības mērķis – sekmēt
tautas dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida attīstību, organiski savienojot vietējo
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ar
mūsdienu dzīves standartiem un modernajām tehnoloģijām.
5. rīcība – „Veselība un sports –
saudzē sevi un vidi”. (Atbalsts veselības nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu
veicināšanai, dabas pieejamības nodrošināšanai, rīcībai piešķirtais kopējais
atbalsta apmērs – EUR 39 631,48. Viena
projekta izmaksu maksimālā summa –
EUR 7000,00
Plānotās darbības:
 sporta un veselības centru izveidošana un labiekārtošana, infrastruktūras
izveide un inventāra iegāde;
 sporta un aktīvās atpūtas vietu
izveidošana un/vai labiekārtošana;
 slēpošanas, snovborda, skeitborda, riteņbraukšanas, u.c. sporta trašu
izveidošana un labiekārtošana;
 inventāra iegāde, arī līdz šim
mazāk populāru sporta veidu un veselību
veicinošu pasākumu norisei;
 vides objektu labiekārtošana,
norāžu sistēmas izveide;
 veselību spēcinošu dabas taku
izveide vai uzlabošana;
 daudzveidīgu bērnu vasaras
nometņu ar dažādām – atpūtas, vides izglītības, utt. - zonām izveidošana, iekārtošana;
 vides izglītības centru izveidošana un attīstība.
 citas aktivitātes, kas atbilst II.

Prioritātes mērķim un 5. rīcības būtībai.
Projektu vērtēšanas kritēriji – 1) 3 vispārīgie kritēriji, kas attiecināmi uz visām
paredzētajām rīcībām 413. pasākumā:
1. Kritērijs: „Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā.” Kritērijs tiek
vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. Saņemot 0 punktus šai kritērijā,
projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.
2. Kritērijs: „Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas attiecīgajai prioritātei”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.
3. Kritērijs: „Projekta aktivitātes atbilst attiecīgās prioritātes mērķiem un rīcības
aktivitātēm”. Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti vai „neatbilst” – 0 punktu.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem 2. un 3. kritērijā kopsummā, lai saņemtu
pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas attiecināmi uz visām paredzētajām rīcībām
413. pasākumā:
Nr.

Kritērijs

Kas tiek vērtēts

0–
1,0 –
2–
0,5 –
1,5 –
ne-atapmieļoti
vāji
labi
bilst
rinoši
labi

1. Projekta
kopējā
loģiskā
uzbūve

- cik precīzi izvirzīti mērķi un uzdevumi;
- vai mērķi un uzdevumi saskan ar plānotajām aktivitātēm un paredzētajām izmaksām;
- vai paredzētie rezultāti ir adekvāti – t.i.
nav pārspīlēti vai situācijai neatbilstoši;
- cik skaidrs un pārliecinošs ir ieceres
formulējums;
- esošās situācijas loģiska un saprotama, reālajai situācijai atbilstoša analīze.
- cik pieprasīta ir projekta ideja - iedzīvo2. Apzināta
tāju pirmsprojekta aptaujas (413. pasāprojekta
vajadzība; kumā) rezultātu izvērtējums, secinājumi;
- labākās projekta idejas atlase atbilstoradoša,
ši apzinātajai situācijai, tās pamatojums,
inovatīva
saistība ar iesniedzēja līdzšinējo un plāprojekta
noto darbību;
ideja
- ja tādas nav, aprakstā nepieciešams
pamatot, kādēļ un kādā veidā iesniedzējs
plāno attīstīt jaunu darbības virzienu;
- saikne ar citām aktivitātēm, kas būtu jāparedz, lai projekta rezultāti dotu iespējami lielāko atdevi;
- projekta rezultātu uzturēšanai un attīstībai plānotie finanšu un cilvēkresursi.
3. Plānoto
- ieviešanas apraksta kvalitāte: vai tā
pasākumu sniedz pilnīgu un skaidru priekšstatu,
apraksta
kas un kādā veidā tiks darīts projekta iekvalitāte
viešanas laikā.

3) Katrai rīcībai atbilstošie specifiskie kritēriji:
Nr.

Kritērijs

0–
1,0 –
2–
0,5 –
1,5 –
neatapmieļoti
vāji
labi
bilst
rinoši
labi

413.pasākums:
5. Projektu konkurss – „Veselība un sports – saudzē sevi un vidi”, (Atbalsts veselības
nostiprināšanas un sporta pasākumiem, vides aizsardzības aktivitāšu veicināšanai,
dabas pieejamības nodrošināšanai)
1. Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās vietas
situācijā/ īpašu uzmanību pievēršot bērnu un
jauniešu skaitam šai apdzīvotajā vietā un viņu
nodrošinājumam ar pieejamību sporta aktivitātēm
2. Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās vietas
ekoloģiskajā vai sociālajā situācijā
3. Projektā ir iekļautas infrastruktūras uzturēšanas un
aktivitāšu ilgtspējas komponentes

2014. gada 12. februāris
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem katrā rīcībā specifisko kritēriju kopsummā, lai sniegtais atzinums būtu pozitīvs, ir 3 punkti.
Vienāda punktu skaita gadījumā 413.
pasākumā 5. rīcībā prioritārs ir projekts,
kurš saņēmis augstāku vērtējumu 1. specifiskajā kritērijā.
Ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un aplie-
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cinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā. To iesniedz
Lauku Atbalsta dienestā. E-pasta adrese:
lad@lad.gov.lv.
Projektu īstenošanas ilgums – projekta iesnieguma iesniegšanas (LAD lēmuma
par projekta iesnieguma apstiprināšanu)
gads un nākošais gads.
Ar vietējo attīstības stratēģiju un Rīcības plānu var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv,
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biedrības mājas lapā www.partneribaselija.lv, kā arī ar minētajiem dokumentiem iepazīties un projektu iesniegumus
var iesniegt biedrības „Lauku partnerība
Sēlija” birojā darba dienās no plkst. 9.00
līdz plkst.17.00 Skolas ielā 16a, Aknīstē,
Aknīstes novadā, LV-5208,
kontaktpersona:
Skaidrīte Medvecka,
tel. 65236604, 26590352,
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv.

Biedrība „Sēļu klubs”
Janvārī Aknīstē notika Sēlijas novadpētnieku 3. saiets. Tika pārstāvēti gandrīz
visi Sēlijas novadi, no mūsējā, diemžēl,
biju vienīgā. Vairākās prezentācijās sekoja iepazīšanās ar Aknīstes novadpētniecības muzeja pieredzi, sadarbību ar
skolēniem, pašvaldību un novadniekiem
ārzemēs, kā arī klātesošajiem bija iespēja apgūt seno Lietuvas sēļu instrumenta
skuduči spēli. Šajā tikšanās reizē pēc
Viesītes muzeja iniciatīvas tika dibināta
biedrība „Sēļu klubs”, lai:
- apvienotu Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbalstītājus un
patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un
vēlas darboties Sēlijas kultūrvēsturiskā
novada labā;
- stiprinātu un popularizētu senās
sēļu cilts vārdu, Sēlijas pagastos, ciemos
un pilsētās vairotu cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu par savu novadu;
- saglabātu un popularizētu Sēlijas
kultūrvēsturisko mantojumu, ceļot godā
Sēlijas izcilākās personības un viņu de-

vumu visas Latvijas Valsts labā;
- darbotos Sēlijas novadu iedzīvotāju
dzīves kvalitātes celšanā, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un atbalstīšanā viņu ga-

rīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.
Biedrību turpmāk vadīs valde 7 cilvēku sastāvā.
Ina Sēle
Foto – www.akniste.lv

SPORTA JAUNUMI NOVADĀ

Aizvadīta Jēkabpils novada sporta diena

Svētdien, 26. janvārī, Ābeļu pamatskolā notika Jēkabpils novada
sporta diena, kurā ikviens iedzīvotājs varēja atrast savām spējām un
interesēm piemērotu sporta veidu.
Dalībnieki sacentās volejbolā, šautriņu mešanā, galda tenisā, dambretē un svara stieņa spiešanā guļus.
Jau no paša rīta sacensību dalībnieki aktīvi pieteica savu dalību kādā
no šīm 5 disciplīnām, lai samērotu
spēkus ar pārējiem un sportiskā
garā pavadītu dienu.
Atklājot Jēkabpils novada sporta dienu, Ābeļu pagasta pārvaldes
vadītājs Raimonds Jaudzems novēlēja visiem dalībniekiem veiksmi
un pozitīvā gaisotnē pavadītu dienu.
Sacensību galvenais tiesnesis Aivis
Kokins iepazīstināja dalībniekus ar
katras disciplīnas izspēles sistēmu
un noteikumiem, pēc kā arī sacen-

sības varēja sākties.
Vislielākā dalībnieku pārstāvniecība, neapšaubāmi, sacentās volejbola turnīrā, kurā startēja 8 vīriešu
un 3 sieviešu komandas. Viskūtrāk
sacensību dalībnieki attiecās pret
svara stieņa spiešanu guļus, taču arī
šajā disciplīnā atradās drosmīgākie
un drosmīgākās, kuri/as savā starpā
sadalīja medaļu komplektus.
Volejbola turnīrā sievietēm komandas izspēlēja apļa turnīru 3 komandām, pēc kura tad arī tika sadalītas pirmās trīs vietas. Uzvarot abas
divas spēles (2:1 pret komandu „Vietējās” un 3:0 pret komandu „Līvāni/
Baibas”) uzvaru turnīrā svinēja Jēkabpils novada komanda, kurā spēlēja Agita Muceniece, Dana Sila, Inita
Dimante, Guna Stūrīte, Rūta Paužole
un Linda Šmukste. Cīņā par 2. vietu

Jēkabpils novada meiteņu komanda.

Turpinājums 20. lpp.
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pārāka izrādījās komanda „Vietējās”, 3. vietā atstājot ciemiņus
no Līvāniem – komandu „Līvāni/
Baibas”.
Volejbolā vīriešiem 8 komandas tika salozētas 2 grupās
pa 4 komandām katrā. Grupu
turnīrā tika izspēlēts apļa turnīrs
4 komandām, pēc kura 1. vietas
ieguvēji automātiski kvalificējās
pusfinālam, bet 2. un 3. vietas
ieguvēji cīnījās ar otras grupas
2. un 3. vietu ieguvējiem par tikšanu pusfinālā. Jau ar pirmajām
spēlēm bija redzams, ka abu
grupu komandas ir spēkos ļoti
vienlīdzīgas, par ko liecināja
spēļu rezultāti – no pirmajām 4
spēlēm 3 noslēdzās ar rezultātu 21:20.
Noslēdzoties grupu turnīram, A grupā
1. vietu ieņēma un pusfinālam kvalificējās
laukuma saimnieki – komanda „Ābeļi”,
2. vietu ieņēma komanda „Šūli”, 3. vietā
Līvānu komanda, 4. vietā komanda „TikTak”, kurai turnīrs līdz ar to bija beidzies.
B grupā pusfinālā automātiski kvalificējās
komanda „Mežāre”, 2. vietu izcīnīja „Savējie”, 3. vietā „Audze mežs”, bet turnīrs
bija beidzies komandai ar nosaukumu
„Aparāts/Ugumaņis”. Tad nu sākās dienas izšķirošās volejbola cīņas, kur katra
spēle, katra izspēle bija kā pēdējā. Pirmajā ceturtdaļfināla spēlē tikās komandas „Šūli” un „Audze mežs” – ar rezultātu
2:0 uzvaru izcīnīja komanda „Šūli”, kurai
tādējādi pusfinālā stājās pretī Mežāres
komanda. Otrajā ceturtdaļfināla spēlē
Līvānu komanda apspēlēja komandu
„Savējie” un pusfinālā tikās ar komandu
no Ābeļiem. Pusfināla spēlēs uzvaras svinēja komandas „Šūli” un „Ābeļi”, tādējādi
abas iekļuva turnīra galvenajā spēlē – finālā. Pusfinālu zaudētājkomandas „Līvāni” un „Mežāre” tikās spēlē par 3. vietu,
kurā pārāka izrādījās Mežāres komanda. Finālspēlē tikās komandas, kuras
tajā dienā jau vienreiz bija tikušās grupu
turnīra spēlē, kurā Ābeļu komanda bija
pārāka pār komandu „Šūli”, taču pašā
svarīgākajā turnīra spēlē komanda „Šūli”
pierādīja savu pārākumu un droši svinēja panākumu Jēkabpils novada sporta
dienas volejbola turnīrā. Uzvarētāju komandā spēlēja un zelta medaļas ieguva
Mārcis Obrumans, Aigars Rumjancevs,
Maksims Belovs, Toms Spodris, Viktors
Kudrjašovs un Edvīns Skrūders.
Arī šautriņu mešana bija ļoti kupli
apmeklēta – tajā piedalījās 21 sieviete un
50 vīrieši. Šajā lielajā konkurencē uzvaras
laurus sieviešu konkurencē plūca Madara Jakubovska aiz sevis atstājot Gunu
Stūrīti un Mārīti Vasiļjevu. Vīriešu konkurencē vistrāpīgākais izrādījās Raitis Doļņikovs, 2. vieta Jānim Gruntem, 3. vietā
Rihards Puķītis.

Galda tenisa turnīram savu dalību
pieteica 17 vīrieši un 11 sievietes. Sieviešu konkurencē 3. vietu izcīnīja Agita
Muceniece, 2. vietā Valērija Naumova,
bet nepārspēta palika Jekaterina Jekaraševa. Galda tenisā vīriešiem uzvaru svinēja Andis Znotiņš, aiz sevis atstājot Jāni
Kokinu un Andreju Ivanovu. Galda tenisā
sievietēm 50+ grupā 3. vietā ierindojās
Ligita Vasiļjeva, 2. vietā Marija Mazure,
bet uzvaru izcīnīja Mārīte Vilcāne. Vīriešu
grupā 50+ savu meistarību nodemonstrēja un uzvaru izcīnīja Alberts Veigurs,
2. vietā Dzintars Šmuidriņš, 3. vietā Valdis
Veigurs.
Dambretes turnīrā vīriešiem grupā

50+ uzvaru svinēja Alberts Veigurs, kurš uzvarēja arī galda tenisā, 2. vietā dambretē 50+ grupā
Arnolds Jakubovskis, bet 3. Uldis Auzāns. Dambretē vīriešiem
uzvaru svinēja Kristaps Vanags,
2. vietā Dairis Jakubovskis, bet
3. Andrejs Kazimirovs. Dambretē
sievietēm dalību bija pieteikušas
tikai 3 dalībnieces, taču, izspēlējot
savstarpējās spēles, 2. vietā ierindojās Andra Lemaka, 1. vieta Kristīnei Lemakai. 1. vietu sievietēm
dambretes grupā 50+, pierādot
savu meistarību, nopelnīja Anita
Lemaka.
Svara stieņa spiešanā guļus
sievietēm 3. vietu izcīnīja Linda
Šmukste, 2. vietā Agita
Muceniece, bet 1. vietu, svara stieni paceļot
27 reizes, izcīnīja Guna
Stūrīte. Svara stieņa
spiešanā guļus vīriešiem, kuri cēla pusi no
sava svara 3. vieta Dairim Jakubovskim, 2. vietā Nauris Jašovs, bet uzvarēja Rolands Degro,
kuram bija pa spēkam
pusi no sava svara smagu svara stieni pacelt 70
reizes. Vīriešiem, kuri
cēla pilnu savu svaru, 3.
vietā ierindojās Aivis Kokins, 2. vieta Iļjam
Zvonkovam, bet uzvarētājs atkal bija Rolands Degro, kurš 75 kilogramus smagu
svara stieni pacēla 20 reizes.
Jēkabpils novada sporta dienas galvenais tiesnesis Aivis Kokins vēlas teikt
lielu paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja šo sacensību organizēšanā – tiesnešu komandai: Mārim Jaudzemam, Jurim Kampānam, Mārim Razujevam, Reinim Ermansonam, Dinam Kovaļevskim
un Arnoldam Jakubovskim, kurš vistiešākajā ziņā bija šī pasākuma vislielākais iniciators. Paldies Ābeļu pagasta pārvaldei
un personīgi Raimondam Jaudzemam
par atbalstu šim pasākumam. Tāpat arī
šīs sacensības nevarētu notikt bez Jēkabpils sporta centra un personīgi Māra
Trušeļa palīdzības. Kā arī liels paldies visiem pārējiem palīgiem, kuri palīdzēja ar
inventāra uzlikšanu un sakārtošanu. Un,
protams, paldies visiem dalībniekiem par
to, ka atbalstiet un piedalieties Jēkabpils
novada pašvaldības rīkotajos sporta pasākumos. Uz tikšanos nākošajos sporta
pasākumos!
Par sportisku un veselīgu dzīvesveidu!
Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators
Foto – Arnolds Jakubovskis
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Aizvadīts Jēkabpils novada zolītes čempionāta 2. posms
18. janvārī Kalna pagasta kultūras
namā turpinājās jau pagājušajā gadā iesāktais Jēkabpils novada zolītes čempionāts. Šis bija čempionāta 2. (no sešiem)
posms. Aukstums nebija nobiedējis spēlētgribētājus un, salīdzinot ar pirmo posmu, dalībnieku skaits bija kļuvis lielāks, kā
arī pagastu pārstāvniecība palielinājusies
– startēja 22 dalībnieki no 6 pagastiem.
Ievērojot sacensību nolikumu, visi
dalībnieki pirms pirmās kārtas izvilka lozes, kuras norādīja pie kura galda katrs
aizvadīs pirmo kārtu. Kad tas tika izdarīts
un spēlētāji bija sasēdušies pie attiecīgajiem galdiem, atskanēja sacensību
starta signāls – Jēkabpils novada zolītes
čempionāta 2. posms varēja sākties. Noslēdzoties pirmajai sacensību kārtai, protams, ka par posma vietu sadalījumu bija
pāragri spriest, bet tomēr 1. kārtas uzvarētāji 2. kārtā spēlēja pie līderu galda un
viena no līderiem bija arī šī posma vienīgā
daiļā dzimuma pārstāve Jolanta Makovecka. Taču priekšā bija vēl piecas kārtas, kurās rezultāti varēja krasi mainīties.
Aizvadot pusi no 2. posma kārtām, vadībā bija izvirzījušies divi spēlētāji – Viesturs
Mikulāns no Dignājas un Ivars Mucenieks
no Zasas. Viņiem „uz papēžiem mina”
vairāki spēlētāji, tāpēc medaļu liktenis vēl
nebija izšķirts. Pirms pēdējās sacensību
kārtas bija izveidojusies tāda situācija, ka
uzvaru izcīnīt varēja visi četri spēlētāji, kuri
pēdējā kārtā spēlēja pie tā sauktā „līderu”
galda. Izspēlējot pēdējo kārtu un saskaitot kopā rezultātus, par Jēkabpils novada
zolītes čempionāta 2. posma uzvarētāju
kļuva zasietis Ivars Mucenieks. Arī pārējās divas vietas uz goda piedestāla aizņēma Zasas spēlētāji – 2. vieta Jānim Kokinam, 3. vieta Kristapam Mažeikam.
Individuālajā kopvērtējumā pēc
2 posmiem čempionāta vadībā (no spēlētājiem, kuri piedalījušies abos posmos)
izvirzījies dignājietis Viesturs Mikulāns, 2.
vietā dunavietis Uldis Strēlnieks, 3. vietā
zasietis Andrejs Okuņevs.
Pagastu kopvērtējumā līderu godu
dala Dignājas un Zasas pagasti, 3. vietā
Ābeļu pagasts.
Nākamais posms paredzēts februārī
Dignājas pagastā, taču datums un laiks,
sakarā ar Soču Ziemas Olimpisko spēļu
translācijām, kurās būs redzami mūsu
sportisti, nav zināms. Tāpēc aicinu visus
spēlētgribētājus sekot līdzi informācijai
Jēkabpils novada mājaslapā, sociālajā
portālā draugiem.lv Jēkabpils novada
ziņu lapā un Jēkabpils novada ziņu twitterkontā, lai nepalaistu garām Jēkabpils
novada zolītes čempionāta 3. posmu
Dignājas pagastā.
Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators
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Piesakies pārstāvēt Jēkabpils novada
komandu Latvijas Sporta veterānu savienības
sacensībās!
2014. gadā Jēkabpils novads ir kļuvis par pilntiesīgu Latvijas Sporta veterānu savienības biedru. Tāpēc aicinu visus pieredzējušos sportot gribētājus, kuri sirdī jūtas
jauni, vēlas izmēģināt savus spēkus dažādos sporta veidos, satikt citus sava vecuma
aktīvos cilvēkus un vienkārši aktīvi, veselīgi un lietderīgi pavadīt laiku, pieteikties uz
Latvijas sporta veterānu savienības rīkotajām sporta sacensībām šādās disciplīnās:
Disciplīna
Vieglatlētika telpās

Vecuma grupas
Sacensību vieta Norises laiks
D. 30+ - 80+
Rīga
1.03.
K. 35+ - 80+
Peldēšana
D. 25+ - 70+
Jelgava (LLU)
15.03.
K. 30+ - 75+
Volejbols
D. 35+, 50+
Jelgava (LLU)
15.03.
Volejbols
K. 50+, 65+
Jelgava (LLU)
15.03.
Basketbols
D. 40+
Jelgava (LLU)
15.03.
Basketbols
K. 55+
Jelgava (LLU)
15.03.
Brīvā cīņa
K. 35+, 45+, 55+
Jelgava (LLU)
15.03.
Volejbols
D. 55+
Valmiera
22.03.
Volejbols
K. 55+
Valmiera
22.03.
Telpu futbols
K. 40+, 50+
Valmiera
22.03.
Basketbols
D. 50+
Valmiera
22.03.
Basketbols
K. 45+
Valmiera
22.03.
Volejbols
D. 45+
Madona
5.04.
Volejbols
K. 40+; 60+
Madona
5.04.
Dambrete
D. 40+, 50+, 60+
Bauska
26.04.
K. 50+, 60+, 70+
Florbols
K. 35+
Bauska
26.04.
Darti (šautiņu
D. 35+
Bauska
26.04.
mešana)
K. 35+
Pavasara kross
D. 35+ - 80+
Bauska
26.04.
K. 35+ - 80+
Riteņbraukšana
D. 30+ - 70+
Madona
10.05.
K. 35+ - 75+
Orientēšanās
D. 35+ - 70+
Kuldīga
17.05.
apvidū
K. 35+ - 75+
Šahs
D. 40+, 50+, 60+
Kuldīga
17.05.
K. 50+, 60+, 70+
Svaru stieņa spieš. D.40+
Kuldiga
17.05.
guļus
K.40+, 50+, 60+
Šaušana
D.40+,55+; K.40+,55+
Aizpute
24.05.
Novuss
D. 40+, 50+, 60+, 70+
Aizpute
24.05.
K. 40+, 50+, 60+, 70+
Pludmales
D. 35+, 40+; 45+; 50+; 55+
Jūrmala
14.06.
volejbols
Pludmales
K. 40+, 45+; 50+, 55+
Jūrmala
14.06.
volejbols
60+; 65+
Vieglatlētika
D. 30+ - 85+
Jelgava
28. – 29.06.
K. 35+ - 85+
Volejbols
D. 30+; 40+
Jelgava
28. – 29.06.
Volejbols
K. 35+; 45+
Jelgava
28. – 29.06.
Rokasbumba
D. 30+
Jelgava
28. – 29.06.
Rokasbumba
K. 35+, 45+
Jelgava
28. – 29.06.
Minifutbols
K. 35+, 40+, 45+; 50+
Jelgava
28. – 29.06.
Basketbols
D. 30+
Jelgava
28. – 29.06.
Basketbols
K. 35+
Jelgava
28. – 29.06.
Hokejs K.
35+, 40+, 45+
Pēc konkursa
27. – 28.09

Apzīmējumi:
D. – dāmas
K. – kungi
30+, 40+, 45+... – vecuma grupas
Pieteikšanās jebkurā disciplīnā zvanot uz tel. nr. 27878984 (Aivis) vai rakstot
uz e-pasta adresi aiviskokins@inbox.lv.
Sacensību dalības maksu un transporta
izdevumus sedz Jēkabpils novada pašvaldība.
Aicinu visus pieredzējušos Jēkabpils
novada iedzīvotājus būt aktīviem - atbalstot un pārstāvot savu novadu šajās
sacensībās, kas ne tikai palīdzēs sajust
lepnumu, bet arī dos papildus pozitīvās
emocijas ikdienas dzīvei.
Par sportisku un veselīgu dzīvesveidu!
Aivis Kokins,
Jēkabpils novada sporta koordinators
JAUNUMI NOVADpētniecībā

Jēkabpils novadā darbu
sāks novadpētniecības
ekspozīciju organizators
Konkursā uz novadpētniecības
ekspozīciju organizatora vietu bija
pieteikušies 5 pretendenti un tālāki
pārbaudes uzdevumi tika uzdoti trim
no tiem. Jānis Subatiņš skaidroja, ka
izvērtējot visus pieteikumus un intervijas, pašvaldība par turpmāko sadarbību ir piedāvājusi slēgt terminēto līgumu Edītei Balodei.
Visi 3 pretendenti iesniedza mājasdarbus, kas sastāvēja no šā gada
darba plāna un izpratnes, kā būtu jāorganizē šī muzeja ekspozīcija. Komisija
šos darbus izvērtēja un Edītes darbu
atzina par labāko. Tika apspriesta arī
piemērotība. Katram kandidātam bija
savi plusi un mīnusi, bet runājot tieši
par darbu, viņas sagatavotais mājasdarbs bija nedaudz labāks kā citiem.
Šis cilvēks ir pieņemts darbā ar
mērķi izveidot ekspozīciju, bet tālākais
mērķis ir izveidot Jēkabpils novada
novadpētniecības muzeju. Kad būs
izveidota ekspozīcija, novada muzejā saskaņā ar pašvaldības nolikumu
darbā tiks pieņemts attiecīgais muzeja
darbinieks.
Kaspars Sēlis
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2014. gads ir iesācies apvienojoties
s/k „Slīterāni”, m/k „Moto Ilūkste” un motosportistiem no citām pašvaldībām izveidojot jaunu motokrosa komandu „X99
Slīterāni”.
Šā gada 24. janvārī Ķekavā viesu
namā „Liepkalni” uz pirmo atpūtas vakaru
tika uzaicināti sportisti ar ģimenēm, lai varētu savstarpēji iepazīties. Atpūtas vakaru
ar svinīgu uzrunu uzsāka s/k „Slīterāni”
valdes priekšsēdētājs Andis Bikaunieks
un komandas vadītājs Jānis Lapsiņš. Katram sportistam tika dots vārds, lai varētu
ar sevi iepazīstināt un pastāstīt par savām
iecerēm jaunajā sezonā. Prezentējam
jaunos formas kreklus, ārpus trases apģērbu un jaunās motociklu uzlīmes, kā arī
nolēmām piedalīties Latvijas čempionātā,
Lietuvas čempionātā, Superkausa sacensībās, Igaunijā rīkotajās sacensībās un
citās motosporta aktivitātēs.
Turpmāk vakara gaitā, nostiprinot
draudzību, baudījām torti, uz kuras bija
attēlots jaunais komandas logo.
2014. gadā „X99 Slīterāni” komandas mērķis ir gūt panākumus un izveidot
saliedētu un draudzīgu komandu.
Ceram sacensībās ieraudzīt arvien
vairāk dalībnieku un līdzjutēju.
Andis Bikaunieks,
Valdes priekšsēdētājs
Foto – Baiba Daģe

Jaunās uzlīmes un formas.

X99 Slīterāni

Andis Valts, Andis Bikaunieks un Jānis Lapsiņš
atklāj pasākumu ar svinīgu uzrunu.

Jaunie komandas biedri.

Torte ar jauno komandas logo.

Jēkabpils novada amatierkolektīvi un interešu kopas 2013/2014. gada pašdarbības sezonā
Vadītājs

Dalībn.
sk.

Romāns Ķielbickis
Anita Gavare
Maija Vilka
Pēteris Draņevičs
Inita Gādmane
Maija Mieze

5
6
10
7
20
20

Aīda Bikauniece
Ieva Dreimane
Gita Namiņa

27
8
15

Anita Ozoliņa
Inese Straume
Anita Ozoliņa

16
10
6

Sandra Vecumniece
Vita Svilpe
Sandra Vecumniece
Mirdza Niedra

11
8
6
14

Vita Svilpe
Daiga Geidāne
Gints Audzītis
Gints Audzītis

8
18
6
4

Kolektīva nosaukums

Ābeļu pagasts
Vīru vokālais ansamblis „Pieci +”
Sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”
Eiropas deju kopa „Ābelietes”
Ābeļu amatierteātris
VPDK „Kaupre”
Rokdarbnieču klubiņš „Bitīte”

Dignājas pagasts
Folkloras kopa „Dignojīši”
Amatierteātris „Dignāja”
Aktīvā dzīvesveida klubiņš

Dunavas pagasts
VPDK „Luste”
Senioru dāmu deju kopa „Cielavas”
Dramatiskā kolektīva kopa

Kalna pagasts
Dramatiskais kolektīvs
Vokālais ansamblis
Ārstnieciskās vingrošanas grupa
B. Groninga draugu kopa

Leimaņu pagasts
Sieviešu vokālais ansamblis
VPDK „Deldze”
Dramatiskā kolektīva kopa
Bērnu dramatiskā kopa

Rubenes pagasts

Sieviešu vokālais ansamblis
„Kantilēna”
Jauktais vokālais ansamblis „Ā’re ”
VPDK „Rasa”
JDK „Laude ”
Senioru dāmu deju kopa „Draiskās
Peonijas”
Folkloras kopa „Kāre ”
Bērnu teātra pulciņš „Dadzīši ”
Bērnu vokālais ansamblis
„Puķuzirņi”
Lietišķās mākslas pulciņš
Interešu kopa „Gardēdis ”
Sporta pulciņš

Sandra Radiņa

10

Sandra Radiņa
Inta Tomāne
Sandra Vaitķeviča
Ināra Rudeviča

12
18
18
10

Aīda Bikauniece
Ilona Kantāne
Sandra Radiņa

8
13
20

Daiga Spēka
Inta Tomāne
Juris Rubiķis

10
13
14

Daiga Geidāne
Ineta Goldmane
Inārs Baltmanis
Daiga Geidāne

18
8
10
20

Anita Ķikute
Ingūna Klaucāne

14
8

Zasas pagasts
JDK „Solis ”
Sieviešu vokālais ansamblis
Dramatiskais kolektīvs
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
„Solītis”
Bērnu vokālais ansamblis „Smaidiņi”
Bērnu dramatiskais kolektīvs
„Maskas”

Jēkabpils novada jauktais koris „Putni”, diriģente Santa
Kasparsone – 40.

No Ābeļiem līdz
Jadvigovai
24
Jēkabpils novada kultūras
pasākumi

janvārī, februārī, martā
Ābeļu pagasts

15.02. plkst. 19.00 Tautas namā Valentīndienai veltīts koncerts „Mīlestības
pinekļos...” Piedalās Ābeļu Tautas nama
pašdarbības kolektīvi – VPDK „Kaupre”,
sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, Eiropas deju kopa „Ābelietes” u.c.
15.02. plkst. 21.00 Valentīndienas
mīlestības ballīte kopā ar grupu „Pēc
pusnakts”
22.02. plkst. 13.00 Pasākums bērniem brīvā dabā „Ziemas prieki” (dažādas aktivitātes, ugunskurs, tējas vārīšana u.c. jautras izdarības)

Dignājas pagasts

14.02. plkst. 20.00 Dignājas skolas
zālē pašdarbnieku gada pasākums –
karnevāls „Zirga gada karnevāls” kopā
ar „Viesturs & CO”
22.02. plkst. 14.00 Dignājas skolas
zālē Vīpes pagasta jauniešu amatierteātra iestudētā A. Niedzviedža luga „Kāpēc
es?”, režisore Daiga Vilcāne
28.02. plkst. 18.00 Dignājas Sabiedriskā centra telpās radošā darbnīca – Nāc
un mācies pats vārīt ziepes. Darbnīcas
vadītāja Daiga Vilcāne

Dunavas pagasts

15.02. plkst. 18.00 tradīciju zālē
pasākums jauniešiem – „Krāsas” (interesanti priekšnesumi, negaidītas diskusijas, aktīvi cilvēki) plkst. 21.00 Balle,
spēlē – grupa „Starpbrīdis”
25.02. plkst. 13.00 „Metenis – ziemas prieki”
08.03. plkst. 19.00 tradīciju zālē tematisks pasākums „Ak sievietes, sievietes, sievietes…” (piedalās pašdarbības
kolektīvi un viesi – Artūrs un Ingars Puncuļi) Pēc koncerta balle, Spēlē – „Janušeks”

Kalna pagasts

15.02 plkst. 21.00 kultūras namā
tematisks pasākums „Saldie 80”

Leimaņu pagasts

14.02. plkst. 22.00 Leimaņu tautas
namā „Sveču mēneša un sirsniņu balle ’’
kopā ar grupu „Starpbrīdis”
28.02. plkst. 20.00 Leimaņu tautas
namā viesojas Kūku pagasta teātra draugu kopa „Patapa’’ ar Ingunas Baueres
izrādi „Savedēji’’, režisore Aija Ranceva

Rubenes pagasts

15.02. plkst.14.00 kultūras namā
koncerts „Siltajām dvēselēm”. Viesojas
Andris Eriņš un mūziķu apvienība „Dricānu Dominante”
01.03. plkst.13.00 teātra izrāde
I. Bauere TV Šovs „Savedēji”. Zīlānu teātra draugu kopa “PATAPA”. Režisore –
Aija Rancova

Zasas pagasts

22.02. plkst. 19.00 kultūras namā

pasākums deju kolektīviem „Sadancis
pie Amora’’. Pasākumā piedalās jauniešu deju kolektīvi no Aknīstes, Atašienes, Līvāniem, Rubeņiem, Viesītes,
Bebrenes, Jaunjelgavas, Kalsnavas,
Degumniekiem, Zasas
27.02. plkst. 12.00 kultūras namā
starpnovadu skolu 3.–6. klašu deju kolektīvu sadancis „Es mācēju danci vest”
01.03. plkst. 19.00 kultūras namā
Zasas v-skolas žetonizrāde pēc „Ansītis
un Grietiņa” pasaku motīviem. Pēc izrādes balle kopā ar grupu „Brīvdiena”

Citas aktivitātes

Biedrības „Dzīves prasme” nodarbības Dunavā:
12.02. plkst. 12.00 Grāmatzīmju
aušana
19.02. plkst. 12.00 Mašīnadīšanas
prasmju apgūšana
26.02. plkst. 12.00 Dekupāža
17.02. plkst. 12.00 Rubenes kultūras namā interešu kopas „Gardēdis” tematiska nodarbība „Cepumi, cepumiņi
un citi saldumiņi”
22.02. plkst. 11.00 Kalna pagasta
kultūras namā Bruno Groninga draugu
kopas nodarbība
17.02. plkst. 10.00 Ābeļu pagasta
klubiņā “ Bitīte” šūšanas nodarbība
24.02. plkst. 10.00 Ābeļu pagasta
klubiņā „Bitīte” šaļļu gatavošana (tapošana)

15.01 – 15.03. Zasas K.N. Izstāžu
zālē Jēkabpils Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde „Ainavas un ziedi”
05.02. – 01.03. Leimaņu Tautas
namā izstādes „Bērie, sirmie, dūkanie’’ (2014. gads zirga gads) un „Sveču dienai veltīta izstāde” (Bērzgala pamatskolas audzēkņu un Leimaņu pagasta iedzīvotāju sveču kompozīcijas)
11.02. – 25.02 Kalna pagasta kultūras namā Biedrības „Cerību logi” rīkotā Sirsniņu izstāde „Līmē, zīmē, adi,
veido, tamborē arī TU un piedalies!’’
Aicina piedalīties pagasta iedzīvotājus
01.02. – 21.02.Dunavas sabiedrisko resursu centrā foto izstāde „Sakoptākais pagasts Jēkabpils novadā”
10.02. – 28.02. Ābeļu bibliotēkā
klubiņa „Bitīte” rokdarbnieču rokdarbu
izstāde
27.02. – 22.03. Rubenes kultūras
namā foto izstāde „Sakoptākais pagasts Jēkabpils novadā”
03.03. – 24.03.Ābeļu bibliotēkā
Sieviešu dienai veltīta šaļļu izstāde

Pasākumu un notikum plānu
apkopoja Inta Tomāne

2014.
februāris
Kad bērni apkārt,
tadgada
kaut12.
kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
Mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
Tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.
Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē
Tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.
Es jūtu to, kā bailes manī klusē.
Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir.
/Imants Ziedonis/

Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
janvārī reģistrētas 3
dzimšanas:

Kristiāna,
Solveiga, Viktorija
Sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, pacietību, izturību un
veselību, bērniņu audzinot!

Vējš skumji pūš.
Izlijis ražens mūžs.
Asaras neizžūs.
/V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:
Vera Paškova
30.08.1922. – 01.01.2014.
Nikolajs Soroka
05.01.1954. – 14.01.2014.
Jānis Gercāns
28.09.1925. – 23.01.2014.
Ādolfs Grahoļskis
29.08.1924. – 23.01.2014.
Iļjass Hasanovs
02.01.1942. – 30.01.2014.
Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem!

Meklē mūs arī
sociālajos tīklos:

draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads
Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1400 eks.

