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Vasaras saulgriežos sirsnīgi sveicam visus Jēkabpils novada iedzīvotājus, 
bet jo īpaši 49 Līgas un 322 Jāņus!

Lai Līgo vakara un Jāņu dienas tradīcijas stiprina un vieno ģimenes! 
Lai ļaudis katrās mājās tiecas pēc saulgriežu auglības, 

ražības un gaismas!
Jēkabpils novada pašvaldības administrācija

Nāc, iepīsim vasaras savas 
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
Sildīs seģene dārgā
Košām vasarām austa,
Kad ziemas Saulgriežu baltums
Cels savas plaukstas vēl augstāk.
  /G. Salna/

Jēkabpils novada Izglītības un kul-
tūras pārvaldes vissirsnīgākais svei-
ciens un pateicība par kopīgi paveikto 
darbu mācību gada laikā! Paldies vi-
siem – sākot ar vismazāko pirmsskol-
nieku, līdz pat 9. un 12. klases skolē-
niem, kuriem eksāmeni jau garām, un 
klāt izlaidumu laiks! Lai Jums izdodas 
izdarīt pareizo izvēli turpmākajās izglī-
tības gaitās!

Paldies pedagogiem par Jūsu ie-

Mācību gadu beidzot...
guldījumu  mācību un audzināšanas 
darbā! Lai ar nākošo mācību gadu 
realizējas taisnīgs Jūsu darba novērtē-
jums!

Paldies pašvaldībām, kuras vien-
mēr ir blakus visos pasākumos, vien-
mēr atsaucīgi reaģē uz izglītības iestā-
žu vajadzībām!

Paldies vecākiem un sabiedrībai 
par sadarbību!

Šī vasara ir sākusies ar pērkonu un 

negaisu, bet, lai tam seko silta un sau-
laina vasara, baudīsim vasaru un krā-
sim sevī saules enerģiju turpmākajam 
darbam!

Jēkabpils novada Izglītības 
un kultūras pārvaldes vārdā, 

vadītāja Elga Ūbele
Ar bildēm un nelieliem stāstiņiem 

no novada skolu pēdējā zvana pasāku-
miem var iepazīties novada mājaslapā: 
http://jekabpilsnovads.lv/?p=2451
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Par nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru un nosaukumu norāžu, 
ielu, māju un objektu norādzīmju 
izvietošanu Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu 

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) no-

saka kārtību, kādā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
(turpmāk – Jēkabpils novads) noformējamas un izvietojamas 
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru norādes, kā arī 
ielu, māju un objektu norādzīmes.

2. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un ēku nu-
muru norādes izvietošanu ir atbildīga fi ziska vai juridiska per-
sona, kas ir ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

3. Par ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu 
un uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga pašval-
dība. 

4. Norādes, norādzīmes un numurzīmes ir jāuztur 
kārtībā, t.i., izvietotā norāde, norādzīme vai numurzīme ne-
drīkst būt sarūsējusi, deformēta un tai jābūt skaidri salasāmai. 

5. Noteikumu mērķis ir: 
5.1. veidot un uzturēt vienotu Jēkabpils novada vi-

zuālo tēlu;
5.2. izveidot un uzturēt nekustamo īpašumu no-

saukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes, ielu, māju un 
objektu norādzīmes Jēkabpils novadā saskaņā ar Noteikumu 
pielikumos paredzēto noformējumu;

5.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vie-
tas noteikšanu Jēkabpils novadā.

II Nekustamo īpašumu ēku numuru norādes
6. Nekustamo īpašumu ēku numuru norādes tiek 

izgatavotas un uzstādītas, ievērojot šādus noteikumus (1. pie-
likums):

6.1. ēkas numura norādes izmēri ir: platums 200, 
230 vai 300 mm, augstums 300 mm;

6.2. norādes fona krāsa – tumši sarkana, teksts uz 
plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;

6.3. norādes materiāls un apdare:  klimatiskiem 
apstākļiem atbilstošs materiāls;

6.4. fonts: Arial Narrow Bold;
6.5. teksts: lielo burtu augstums 70 mm.
7. Uz ēkas numura norādes norāda ielas nosaukumu 

un mājas numuru. Uz ēkas numura norādes ir pieļaujams no-
rādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu. 
Jā ēka pieder vairākiem kopīpašniekiem vai juridiskai personai, 

Jēkabpilī, 2014. gada 25. aprīlī

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 90 (protokols Nr. 5)
Precizēti ar Jēkabpils novada domes 25.04.2014. sēdes lēmumu Nr. 91 (protokols Nr. 6)

tad īpašnieka nosaukumu aizvieto ar uzrakstu „Privātīpašums”. 
Ja mainās ēkas piederība, ēkas īpašniekam ir pienākums viena 
mēneša laikā no īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrā-
matā izmainīt norādē nepieciešamo  informāciju.

III Nekustamo īpašumu ēku un ielu nosaukumu no-
rādes

8. Nekustamo īpašumu ēku un ielu nosaukumu norā-
des tiek izgatavotas un uzstādītas,  ievērojot šādus noteikumus 
(2. pielikums): 

8.1. norādes augstums ir 180 mm un platums ir no 
500 līdz 800 mm;

8.2. norādes fona krāsa – tumši sarkana, teksts uz 
plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem;

8.3. norādes materiāls un apdare: klimatiskiem 
apstākļiem atbilstošs materiāls;

8.4. fonts: Arial Narrow Bold;
8.5. teksts: lielo burtu augstums 70 mm.
9. Norāde novietojama pie ēkas fasādes vai žoga 

ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas 
fasādes norāde izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no 
zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 
1,7 m augstumā no zemes.

10. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēro-
ti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka vai žogs atrodas 
tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) norādes 
izvietošanai, norāde piestiprināma šim nolūkam piemērotam 
stabam, kas izvietots nekustamā īpašuma robežās pie no-
brauktuves no ielas vai no ceļa. Stabam jābūt izgatavotam no 
50 mm līdz 80 mm diametra tērauda caurules, no 2 m līdz 3 m 
augstam, cinkotam vai krāsotam pelēkā krāsā, ar iebetonētu 
pamatni. Pieļaujami arī citi stiprināšanas veidi, kas nodrošina 
staba vertikālo noturību. 

11. Norādes un staba izgatavošanu un izvietošanu 
nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks.

12. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformē-
tas māju nosaukumu zīmes.

13. Ārpus apdzīvotām vietām ēkas īpašnieks vai tie-
siskais valdītājs var neuzstādīt nekustamo īpašumu ēku nosau-
kumu norādes.

VI Ielu, māju un objektu nosaukumu norādzīmes 
14. Ielu, māju un objektu nosaukumu norādzīmes tiek 

izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus (3. pielikums):
14.1. norādzīmes izmēri ir: augstums 160 mm; ga-

rums no 500 mm līdz 800 mm;
14.2. norādzīmes fona krāsa ir tumši sarkana baltā 

rāmī, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem 
burtiem; bet, ja norādzīme norāda virzienu uz pašvaldības 
iestādi – fona krāsa ir balta tumši sarkanā rāmī, teksts uz plāk-

snes rakstīts tumši sarkaniem, gaismu atstarojošiem burtiem;
14.3. norādzīmes materiāls un apdare: klimatiskiem 

apstākļiem atbilstošs materiāls;
14.4. fonts: Arial Narrow Bold;
14.5. teksts: lielo burtu augstums 70 mm.
15. Norādzīmes izvietojamas ielu un ceļu krustojumos, 

lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt 
šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne ze-
māk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m 
no zemes.

16. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs 
ir piemēroti ielu nosaukuma norādzīmes uzstādīšanai, norādzī-
mes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašu-
ma īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30 cm attālumā no ēkas 
vai žoga stūra.

17. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs 
nav piemēroti ielu norādzīmes uzstādīšanai, norādzīmes pie-
stiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti 
ceļu aizsargjoslā.

18. Ielu, māju un objektu nosaukumu norādzīmes iz-
vietojamas visās ielās un ceļu krustojumos Jēkabpils novada 
teritorijā.

19. Ielu, māju un objektu norādzīmes izgatavoto, izvie-
to un uztur Jēkabpils novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem. 

V Atbildība par noteikumu neievērošanu
20. Par saistošo noteikumu neievērošanu ēkas īpaš-

nieku vai tiesisko valdītāju var saukt pie administratīvās atbil-
dības. 

21. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt 
ir tiesīgi: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, Jēkab-
pils novada domes deputāti un attiecīgās pagasta pārvaldes 
vadītājs.

22. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes 
izvietošanu un uzturēšanu nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums un 
noteikts termiņš, divi mēneši, pārkāpuma novēršanai, atkārtota 
pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no EUR 
10,00 (desmit euro) līdz EUR 80,00 (astoņdesmit euro).

23. Administratīvo protokolu izskata un lēmumu pie-
ņem Jēkabpils novada domes administratīvā komisija.

VI Noslēguma jautājumi
24. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas liku-

ma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
25. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ļaudis un darbi” un tiek ievietoti pašvaldības mājas 
lapā www.jekabpilsnovads.lv.

26. Jēkabpils novada ielu un māju nosaukumu, kā arī 
māju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem notei-
kumiem tiek noteikts 2 (divu) gadu ilgs pārejas periods. Pēc 
pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas 
saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par 
Noteikumu neievērošanu.

1. pielikums 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, 
ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

Jēkabpils novada ēku 
numerācijas norādes plāksnes 
paraugs

Plāksnes izmēri: 200, 230 vai 260 mm (platums) x 300 mm (augs-
tums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: Pamatne – tumši sarkana (RAL 3005) Apmale, teksts – 
balts atstarojošs (RAL 9003)
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: Ielas nosaukums – lielo burtu augstums 30 mm, (horizon-

tālais mērogs 85%) 
Ēkas numurs – ciparu augs-
tums 100 mm
Īpašnieks – lielo burtu augs-
tums 25 mm, (horizontālais 
mērogs 85%)
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Turpinājums 4. lpp.

3. pielikums
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, 
iIelu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

Ielas un mājas nosaukuma 
norādzīmes plāksnes paraugs 
pie valsts un pašvaldības ceļiem
Plāksnes izmēri: 160 mm (augstums) x 500 ÷ 800 mm (garums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: pamatne – balta, apmale – tumši sarkana, teksts – tumši 
sarkans, atstarojošs 
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: lielo burtu augstums 70 mm

 2. pielikums 
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2014
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”

Jēkabpils novada ielu un māju nosaukumu norāžu 
zīmju plāksnes paraugs
Ielas nosaukuma vai īpašuma norādes plāksnes paraugs

Plāksnes izmēri: 160 mm (augstums) 
x 500 ÷ 800 mm (garums)
Materiāls un apdare: klimatiskiem 
apstākļiem atbilstošs materiāls
Krāsa: pamatne – tumši sarkana 
(RAL 3005), apmale, teksts – balts 
atstarojošs (RAL 9003)
Fonts: Arial Narrow Bold
Teksts: lielo burtu augstums 70 mm

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 
un Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par 
publiskās personas zemes nomu” 18. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2010. gada 18. marta sais-
tošajos noteikumos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) sekojošus grozījumus: 

1. Grozīt saistošo noteikumu nosaukumu un noteikt to 
šādā redakcijā: „Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbū-
vētas zemes nomu”.

2. Izteik saistošo noteikumu 1.1. punktu sekojošā 
redakcijā: Noteikumi nosaka Jēkabpils novada pašvaldībai 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 8/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 25.04.2014. sēdes lēmumu Nr. 92 (protokols Nr. 6).

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010. gada 18. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 
„Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”

piekrītoša vai piederoša neapbūvēta zemesgabala (turpmāk 
– zemesgabals) nomas līguma noslēgšanas un nomas mak-
sas aprēķināšanas kārtību.

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.1. punktu sekojošā 
redakcijā: Neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 
zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek no-
teikta šādā apmērā:

4.1.1. zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis ir no-
teikts – lauksaimniecība, nomas maksa tiek noteikta 3% 
apmērā no kadasrtrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 10,00 
(desmit euro) gadā par visu iznomāto zemesgabala platību;

4.1.2.  zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis nav no-

teikts – lauksaimniecība, un kuri tiek izmantoti komercdarbī-
bai vai uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas un/
vai pagaidu būves vai mazēkas – tirdzniecības kioski, tirdz-
niecības teltis, vasaras kafeinīcas, reklāmas stendi u.tml. – 
10% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 
ne mazāk kā EUR 20,00 (divdesmit euro) par visu iznomāto 
zemesgabala platību;

4.1.3. zemesgabaliem, kuru lietošanas mērķis nav no-
teikts – lauksaimniecība un/vai uz kuriem izvietotas nekomer-
ciāla rakstura īslaicīgas un/vai pagaidu būves vai mazēkas, 
1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2014 
„Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru un nosaukumu norāžu, ielu, māju un objektu 
norādzīmju izvietošanu Jēkabpils novadā”
Izstrādāts saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās 

daļas 5. punktu. Jēkabpils novada pašvaldībā nav izstrādāta vienota kārtība, kādā izvieto ēku numerācijas zīmes un ielu (nosaukumu) 
norādes Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Šāda tiesiska regulējuma neesamība var radīt situāciju, ka fi ziskām un juridiskām 
personām netiek sniegta savlaicīgi nepieciešamā informācija un netiek nodrošināta estētiski kvalitatīvu un informatīvi saprotamu 
norāžu izvietošana, kas ļautu ērti orientēties Jēkabpils pilsētas vietās un vajadzības gadījumā ātri atrast un identifi cēt nepieciešamos 
namīpašumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi reglamentē kārtību, kādā Jēkabpils novadā noformējamas un izvietojamas nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku 
numuru vai nosaukumu norādes, ielu, māju un objektu norādzīmes.
 Tiek noteikts divu gadu pārejas periods, lai nomainītu ēku numerācijas zīmes atbilstoši saistošo noteikumu prasībām un izvietotu 
ielu nosaukumu norādes.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs, jo numerācijas zīmju un ielu nosaukumu norāžu izvietošana tiks īstenota pakāpeniski. 
Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.

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

Uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija. Par 
saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils novada pašvaldībā. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

                                                          E. Meņķis, Domes priekšsēdētājs  
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turpinājums no 3. lpp.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā un īpašumā ir neapbūvēta zeme, kuru pašvaldība 
ir tiesīga iznomāt fi ziskām un juridiskām personām. Nomas maksas apmēru par pašvaldības 
valdījumā vai īpašumā esošiem zemesgabaliem nosaka 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. 
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, nepieciešams ar 
saistošajiem noteikumiem noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības iznomājamo neapbūvēto 
zemesgabalu nomu, ņemot vērā mērķgrupas, kuras vēlas nomāt pašvaldības zemesgabalus, un to 
plānoto iznomāšanas mērķi. 
1.2. Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts 
vai pašvaldības zemes nomu” 18. punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku 
nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Zemes nomas maksu saskaņā ar šiem 
noteikumiem aprēķina 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tādējādi atsevišķu kategoriju 
zemesgabalu nomas maksa ir nesamērīgi zema.

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punkta, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punkta. 
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas 
maksas apmēru, sabalansējot sabiedrības vajadzības pēc zemes izmantošanas ar pašvaldības 
pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās nekustamo mantu.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošie noteikumi paredz efektīvāk izmantot pašvaldības mantu – tai piekrītošo vai 
piederošo zemi, kā arī noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta 
ienākumu sadaļu.

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

4.1. sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir 
fi ziskas un juridiskās personas, kuras pašvaldības teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas 
nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu, 
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet 
nodrošinās iespēju nomāt pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi atbilstoši vajadzībai.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai 
pašvaldības zemes nomu” 15. punktu pašvaldība informāciju par iznomājamiem savā valdījumā 
vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā domes ēkā.
5.2. saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina personām veicamās 
darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības 
laikrakstā.

                                                         E .Meņķis, Domes priekšsēdētājs  

ne mazāk kā EUR 10,00 (desmit euro) gadā par visu iznomāto 
zemesgabala platību;

4.1.4. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas nekomerci-
āla rakstura īslaicīgas un/vai pagaidu būves vai mazēkas, ku-
ras pieder juridiskām personām, 3% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 20,00 (div-
desmit euro) gadā par visu iznomāto zemesgabala platību;

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada domes 2014. gada 25. aprīļa saistošiem 
noteikumiem Nr. 8/2014
Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010. gada 18. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par Jēkabpils novada pašvaldības 
neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”

4.1.5. pārējos gadījumos – 3% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 20,00 (divdes-
mit euro) gadā par visu iznomāto zemesgabala platību;

4.1.6. neapbūvētā pašvaldībai piederoša vai piekrī-
toša zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksa tiek 
noteikta 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības 
gadā, bet ne mazāk kā EUR 30,00 (trīsdesmit euro) gadā par 
visu iznomāto zemesgabala platību. 

Aprīļa mēnesī notika iedzīvotāju 
aptauja ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju 
viedokli par pašvaldības darbu. Kopu-
mā saņemtas 166 anketas.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazī-
ties novada mājaslapā: http://jekabpil-
snovads.lv/?p=2233 .

Dzidra Nartiša, 
Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciāliste

Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Saskaņā ar „Nolikumu Jē-
kabpils novada vispārizglītojošo 
skolu skolēnu un skolotāju apbal-
vošanai par gūtajiem rezultātiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
skolēnu zinātniski pētnieciskajā 
darbībā, interešu izglītības kon-
kursos, skatēs un sporta sacensī-
bās” (pieņemts Jēkabpils novada 
domes sēdē 30.01.2014., sēdes 
lēmums Nr. 23, prot. Nr. 2), Jē-
kabpils novada domes priekšsē-
dētājs ar 23.05.2014. rīkojumu Nr. 
2-4/14/3 ir noteicis apbalvojamos.

Pavisam šogad tika apbalvoti 
84 skolēni vai kolektīvi: Ābeļu pa-
matskolā – 17, Bērzgala pamat-
skolā – 2, Dignājas pamatskolā 
– 16, Dunavas pamatskolā – 3, 
Rubeņu pamatskolā – 9 un Zasas 
vidusskolā – 37.

Skolēni un skolēnu grupas/
kolektīvi par gūtajiem sasniegu-
miem starpnovadu, reģionālajās 
un valsts olimpiādēs, interešu iz-
glītības konkursos un sporta sa-
censībās tika apbalvoti ar Jēkab-
pils novada Atzinības rakstiem, 
dāvanu kartēm un saldumiem par 
kopējo summu 1138 euro (800 
lati). Apbalvošana skolās notika 
26. maijā. Balvas pasniedza no-
vada administrācijas pārstāvji un 
deputāti.

Ar Jēkabpils novada skolēnu 
rezultātiem var iepazīties novada 
mājaslapā: http://jekabpilsno-
vads.lv/?p=2489.

Brigita Užule
Izglītības un kultūras pārvaldes 

galvenā speciāliste izglītības 
jautājumos

Par novada 
skolēnu 
apbalvošanu
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INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM UN UZŅĒMĒJIEM

Šobrīd aktuālākais:
1. Līdz jūnija beigām jāizņem te-

košā perioda bezakcīzes dīzeļdegviela, jo 
ar 1. jūliju sāksies jauns periods, uz kuru 
neizņemto daudzumu „pārcelt” nevarēs.

2. Jūlija sākumā Lauksaimniecī-
bas datu centrā jāiesniedz pārskata tabu-
la par dzīvnieku skaitu novietnē uz 1. jū-
liju, kurā norāda visu to dzīvnieku skaitu, 
kuri netiek apzīmēti ar krotālijām (putni, 
truši, bites, zivju dīķi utt.). Gan šajā tabu-
lā uzrādītie, gan uz 1. jūliju LDC reģistrā 
esošie apzīmētie dzīvnieki, gan iesniegta-
jā cūku kustības kopsavilkumā parādītie 
dzīvnieki kopā sastādīs liellopu vienības, 
ko izmantos platību maksājumu aprēķi-
nos. Tas ir svarīgi arī LAD un PVD kon-
trolēm, taču šos pašus dzīvniekus savos 
aprēķinos izmantos arī Valsts vides die-
nests (piesārņojuma kategorija un mēslu 
krātuve). 

3. Līdz 15. jūlijam LAD jāiesniedz 
iesniegums pārejas posma valsts atbals-
tam par aitu mātēm. Plānotais atbalsts 
varētu būt 7 eiro par aitu. Uz 1. jūliju ga-
nāmpulkā jābūt ne mazāk par 10 aitu mā-
tēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vie-
nu reizi atnesušās vai vecākas par gadu; 
iesniegumā norādītās aitas jāsaglabā ga-
nāmpulkā līdz 24. oktobrim.

4. Sākot ar 2014. gada 14. maiju 

krotālijas, stangas un žurnālus ir iespē-
jams pasūtīt elektroniski LDC mājas la-
pas autorizētajā sadaļā – DATU IEVADE/ 
PASŪTĪJUMI. Ja vēl neesat autorizētās 
sadaļas lietotājs un nav līgums par datu 
ievadi, tad, lai saņemtu datu ievades tie-
sības autorizētājā sadaļā „Elektronisko 
ziņojumu ievades sistēma”, ar Datu cen-
tru jānoslēdz līgums. Konsultācijas par 
krotāliju elektronisku pasūtīšanu pa tālr. 
67095065. 

Noteikumi, lai pretendētu 
uz platību maksājumiem

Ikviens lauksaimnieks var pretendēt 
uz platību maksājumiem par lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes (LIZ) platī-
bu tikai tad, ja tā ir lauksaimnieka īpašu-
mā vai lietošanā kārtējā gada 15. jūnijā. 

Ja šī zeme nav lauksaimnieka īpa-
šums, tad saimniecībā ir jāglabā rakstiski 
apliecinājumi par tiesībām  apsaimniekot 
atbalstam pieteikto LIZ un tie būs jāuzrā-
da pēc LAD pieprasījuma. 

Rakstisks apliecinājums 
var būt: 

nomas līgums, pirkuma līgums, patapinā-
juma līgums, dāvinājuma līgums, mantojumu 
apliecinošs dokuments, pagasta lēmums u.c. 

Ir iespējami arī izņēmuma aplieci-
nājumi attiecībā uz platību maksājuma 
iesniegumā deklarētajām prasībām:

vienpersonisks zemes īpašnieka vai 
tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks aplieci-
nājums; 

ārkārtas gadījumā, ja pretendentam 
ar zemes īpašnieku vai tā pilnvaroto pār-
stāvi pastāv vienošanās par atļauju ap-
saimniekot konkrēto zemes gabalu, bet 
šo vienošanos nav iespējams noformēt 
rakstiski, ir pieļaujams vienpersonisks 
rakstisks pretendenta apliecinājums. 

Ir ļoti svarīgi izņēmuma apliecināju-
mos par tiesībām apsaimniekot LIZ no-
rādīt attiecīgā lauka numuru un platību 
(ha), kas deklarēta atbalstam iesniegu-
mā, konkrētā lauku bloka vai kadastra 
numuru un īpašnieku, adresi un kontakt-
informāciju. LAD sazināsies ar attiecīgo 
zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par 
konkrētā lauksaimnieka tiesībām ap-
saimniekot atbalstam pieteikto LIZ platī-
bu. Ja zemes īpašnieks neapstiprinās, ka 
ar lauksaimnieku pastāv vienošanās par 
LIZ platības apsaimniekošanu, par kon-
krēto lauku kārtējā gadā atbalsts netiks 
piešķirts un šī attiecīgā platība tiks ņemta 
vērā, nosakot atbalsta apjoma samazinā-
jumus par platības pārdeklarāciju. 

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 

tālr. 26312414

Lai aktivizētu Jēkabpils novada ies-
tādes, uzņēmējus, sabiedriskās organi-
zācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un 
būvju sakopšanā, ražošanas attīstībā, 
kultūras, izglītības, sporta, tūrisma, sa-
biedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitā-
tes paaugstināšanu, Jēkabpils novada 
dome rīko Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skati 2014.

Skate notiks laika periodā no 2014. 
gada 1. jūlija līdz 2014. gada 11. jūlijam.

 Skatei pieteiktos objektus vērtēs  ko-
misija sekojošā sastāvā: domes deputā-
tes – A. Lemaka, I. Blumberga un D. Ģei-
dāne, īpašuma apsaimniekošanas un pa-
kalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja  
I. Feldmane, lauksaimniecības konsultan-
te I. Sēle, biedrības „Lauku partnerība Sē-
lija” valdes priekšsēdētāja Sk. Medvecka, 
Lauku atbalsta dienesta pārstāve G. Ozo-
liņa, Krustpils novada Būvvaldes vadītāja 
– arhitekte I. Savina un Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektors J. Subatiņš.

Skates komisijas darbā piedalīsies 
arī pagastu pārvalžu vadītāji un informā-
cijas un sabiedrisko attiecību speciālists.

 Novada teritorija tiks vērtēta sekojo-
šās nominācijās:

 sakoptākais ciemats – pagas-

Jēkabpils novads rīko pagastu sakoptības skati 2014
ta centrs (3 nominācijas);

 sakoptākais ciemats, 
kas nav pagasta centrs (2 no-
minācijas);

 sakoptākās novada 
individuālās ēkas ciematā (līdz 
7 nominācijas);

 sakoptākās viensē-
tas novadā (līdz 7 nominācijas);

 uzņēmējdarbības la-
bākie piemēri (līdz 7 nominā-
cijas, t.sk. lauku un saimniecību 
ražošanas kultūras labākie pie-
mēri);

 sabiedrisko orga-
nizāciju vai iniciatīvu grupu veikums 
(pēc komisijas ieskatiem);

 labākie tūrisma vai vides ap-
skates objekti (pēc komisijas ieskatiem);

 biedrības „Sēļu pūrs”  balva 
„Sēliskākā sēta” vai veikums Sēlijas 
novada popularizēšanā;

 Kapsētu sakoptība pagastā 
(1–2 nominācijas).

 Vērtēšanas kritēriji:
1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu pa-

veiktais – progress katrā nominācijā;
2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot 

vērā valsts un pašvaldības atbalsta pro-
porciju, ieguldīto līdzekļu un darba kvali-
tātē un ilgtspējību;

3. estētiskums, vides un ainavas sa-
glabāšana, radošums;

4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, 
darbinieku un īpašnieku pašu ieguldī-
jums;

5. inovācijas un investīcijas  (pašu 
piesaistītie papildus fi nanšu līdzekļi).

Skates uzvarētāju apbalvošana no-
tiks starptautiskā festivāla ietvaros  Zasas  
pagastā 2014. gada 26. jūlijā.

Informāciju sagatavoja K. Sēlis

Jēkabpils novada „pagastu sakoptības 
skates 2014” grafiks

Nr. Datums Pagasts Apmeklējuma laiks

1. 01.07.2014. Rubenes 8:30 – 12:30

2. 01.07.2014. Zasas 13:00 – 17:00

3. 02.07.2014. Ābeļu 8:30 – 11:30

4. 02.07.2014. Dignājas 12:00 – 14:30

5. 02.07.2014. Dunava 14:30 – 17:00

6. 03.07.2014. Leimaņu 8:30 – 12:00

7. 03.07.2014. Kalna 12:30 – 16:00
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Šogad Jēkabpils novadā notiks 
starptautisks festivāls

18.07. Rubenes	brīvdabas	estrādē	
mūzikas	festivāls „mazā ziņģe 2014” – 
20 gadu jubilejas pasākums

Plkst. 20.00 koncerts 
Koncertā	piedalās	–	aizvadīto	gadu	

festivālu	laureāti,	populāri	mūziķi	un	šlā-
gergrupas

	Pasākumu	vada	–	Ingars	un	Artūrs	
Puncuļi		

Ugunsšovs
Pēc	 koncerta „lielā zaļumballe” 

Spēlē	grupa:	„Ginc	un	es”
19.07. plkst. 21.00 Dignājas	baznī-

cā	Zvanu	ansambļa	„acceleranDo” 
vakara koncerts

20.07. plkst. 13.00	 Kaldabruņā	 –
Pļavas	muzeja	zālē	dzejas un mūzikas 
piedzīvojums „zaĻās Pasaules 
GaIsmā” 

Piedalās:	 world music grupa	
„ābols virs upes”,	angļu	fi	loloģijas	un	
mitoloģijas	 speciālistes	 Liene	 Cukura	
un	Lauma	Lapa.	Laumas	Liepiņas	kali-
grāfi	jas	darbu	izstādes	atklāšana.

24.07. plkst.13.00	 Kalna	 pagasta	
atpūtas	parkā	pie	Doktorāta	ēkas	„ak-
tīvās atpūtas un	 veselības diena”.	
Pasākumā	piedalās	 eksperti	 –	Mārtiņa	
Rītiņa	restorāna	„Vincents”	pavāri.	Tau-
tas	mūzikas	instrumentu	demonstrēša-
na	 un	 latviešu	 tautas	mūzika	 Lubānas	
lauku	kapelas	„Meldiņš”	izpildījumā

25.07. plkst. 18.00	 Zasas	 parkā	
„jautro un sportisko aktivitāšu die-
na’’.	

plkst. 21.00 Zasas	 kultūras	namā	
Manguļu	 ģimenes	 koncerts	 ar	 netra-
dicionālajiem	 mūzikas	 instrumentiem.	
Pēc	 koncerta	 –	balle.	 Spēlē:	 jauniešu	
grupa	„ANY	FACE”

26.07. plkst. 7.00	„Dūjās”	pie		Ban-

Starptautisks Tautas tradīciju festivāls
Svētki Jēkabpils novadā

Moto: „Daugaviņa – māmulīte”

cānu	 ezera	 	 rīta	 koncerts	 „rītausmas 
modināšana”	 Baudīsim	 kokļu	 grupas	
„Dzītari”	mūzikas	plūdumu	kā	neparas-
tu	perfomanci.

26.07. plkst. 18.00	 Jēkabpils	 no-
vada	 muzejā	 Zasā	 foto	 un	 amatnieku	
darbu	 izstādes	„sēlijas amatnieks un 
zemnieks” atklāšana.	Muzicē	folkloras	
kopa	„Šatrija”	(Lietuva)

Izstāde	„skaista mana tēva sēta”	
–	JMS	Zasas	fi	liāles	audzēkņu	darbi

26.07.	 Zasā	 amatniecības	 centrā	
„Rūme” festivāla pasākums „skaista 
mana tēva sēta…”

no plkst. 18.00 amatnieku	izstāde,	
demonstrējumi,	 radošās	darbnīcas,	at-
rakcijas	bērniem,	 foto	salons.	 ! ja vē-
lies – apdrukā savu kreklu…. un velc 
mugurā

plkst. 20.00	svētku koncerts un	
„jēkabpils novada	 pagastu sakoptī-
bas skates 2014” dalībnieku apbalvo-
šana.	Koncertā	piedalās	novada	tautas	
deju	kolektīvi:	„Solis”,	„Rasa”,	„Deldze”,	
„Laude”,	 folkloras	kopa	 „Kāre”	un	 vie-
su	kolektīvi	–	folkloras	kopa	„Gastauta”	
(Lietuva,	Roķišķi),	folkloras	kopa	„Šatri-
ja”	(Lietuva,	Šauļi),	tautas	deju	kolektīvi	
„Valgundietis”	un	„Saulgrieži”	(Jelgavas	
novads,	Valgundes	pagasts)

! zupa no lielā katla – ikvienam 
kas atnāks

! Darbosies bufete – dažādi ēdie-
ni, dzērieni un citi gardumi no „latga-
les golda” (10.	gs.	tradīcijas)	un	Špeka	
veirs

plkst. 22.00	svētku balle	kopā	ar	
grupu	„	Ilūzija” 

! Leimaņu	latvju	zīmju	parkā	 izstā-
de	„ziedu ceļš”

Festivālu līdzfinansē Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 2007. – 2013. projekta 
„Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē” ietvaros un 
Jēkabpils novada pašvaldība

„Lauku partnerība 
Sēlija” izsludina 
radošo konkursu 
„Vedējs 2014”

„Lauku	 partnerība	 Sēlija”	 līdz šā 
gada 20. jūlijam	 izsludina	 radošo	 kon-
kursu	„Vedējs	2014”,	kurā	aicina	 ikvienu	
iedzīvotāju	izveidot	literāru	jaunrades	dar-
bu	(tēlojumu,	eseju,	miniatūru	vai	apraks-
tu)	par	Jēkabpils	novada	vai	lauku	partne-
rības	teritorijā	dzīvojošu	cilvēku,	kurš	sa-
biedrības	labā	dara	ko	tādu,	kas	neietilpst	
šī	cilvēka	tiešajos	darba	pienākumos.

Biedrība	 „Lauku	 partnerība	 Sēlija”	
lauku	 cilvēkus	 rosina	 pašiem	 darboties	
savas	dzīves	vides	uzlabošanas	labā,	būt	
atvērtiem	labiem	darbiem	savā	ciemā	un	
pagastā.	Lai	to	veiktu,	 ir	vajadzīgs	kāds,	
„kas spēj un vēlas vest citus, vest prom 
no pelēcības, neapmierinātības, vest 
uz aktīvu darbošanos – gan fizisku, gan 
garīgu.”	 (A.	Žindiga,	viena	no	pagājušā	
gada	aprakstu	autorēm).	Jau	devīto	gadu	
lauku	partnerība	rīko	radošo	darbu	kon-
kursu	 „Vedējs”,	 lai	 mēs	 apzinātu	 šādus	
cilvēkus	mums	 līdzās	 un	 par	 viņu	 laba-
jiem	darbiem	pastāstītu	citiem.

Pagājušajā	gadā	saņēmām	12	auto-
ru	darbus	par	13	Vedēja	nosaukuma	cie-
nīgiem	lauku	cilvēkiem	–	lauku	uzņēmēju	
ģimeni,	biedrības	 vadītāju,	 novadpētnie-
cības	 entuziasti,	 pašvaldības	 darbinie-
kiem,	skolotājām	un	senioru	deju	kolek-
tīvu	vadītājām.

Par	 šādiem	 pozitīvi	 domājošiem	 ra-
došiem	 cilvēkiem	 aicinām	 rakstīt	 arī	 šo-
gad.

Kopš	2011.	gada	par	tradīciju	kļuvusi	
noslēguma	 pasākuma	 rīkošana	 iepriek-
šējā	 gada	 konkursa	 laureāta	 pagastā,	
viņa	 darbības	 vietā.	 Lai	 suminātu	 savus	
Vedējus,	šogad	konkursa	aprakstu	varo-
ņi	un	 to	autori,	pagastu	un	novadu	pār-
stāvji	pulcēsies	Aknīstes	novada	Asares	
pagasta	Ancenes	ciemā,	jo	tur	dzīvo	titula	
„VEDĒJS	2013”	ieguvējs	Jēkabpils	nova-
da	izpilddirektors	jānIs suBaTIņŠ.

Tas,	 vai	 lauki	 arī	 šodien	 ir	 vide,	 kur	
vērts	dzīvot,	ir	atkarīgs	no	mums	pašiem	
–	cik	mūsos	ir	vedējiem	un	to	atbalstītā-
jiem	 raksturīgo	 īpašību,	 vai	 protam	 pa-
teikt	 labu	vārdu	 tiem,	kas	domā	un	dar-
bojas	plašāk.

Ar	konkursa	nolikumu	var	 iepazīties	
novada	 mājaslapā:	 http://jekabpilsno-
vads.lv/?p=3210

Telefons sīkākai informācijai: 
65236604 vai 26590352

Sagatavoja Ieva Jātniece
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Pašvaldību iestāžu pārstāvji tiekas, lai runātu par 
efektīvu sadarbību

3. jūnijā projekta „Cross border co-
operation between regions in Latvia 
and Romania to improve educational 
offer” /COACTION/ (Pārrobežu sadar-
bība starp reģioniem Latvijā un Rumā-
nijā izglītības piedāvājuma uzlaboša-
nai) ietvaros Leimaņu tautas namā tika 
organizēts informatīvs izpētes pasākums 
„Mūžizglītības piedāvājuma uzlabošana 
iedzīvotājiem”. Mērķauditorija - kultūras 
darbinieki, bibliotekāri, skolu direktori, 
pedagogi, pašvaldības iestāžu darbinie-
ki, lēmumu pieņēmēji. Seminārs notika 
starpnovadu līmenī, tajā bez Jēkabpils 
novada dalībniekiem piedalījās Krustpils, 
Aknīstes un Viesītes novadu pārstāvji. 
Semināru vadīja projekta starptautiskā 
koordinatore un pašvaldības projektu 
speciāliste Gunta Dimitrijeva. 

Atklāšanas uzrunā Jēkabpils nova-
da domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis 
uzsvēra, cik liela nozīme cilvēka dzīvē ir 
mūžizglītībai. Jo vairāk cilvēku ir ieintere-
sēti un iesaistās šajā procesā, jo lietde-
rīgāk tiek izmantoti kultūras nami, biblio-
tēkas, izglītības iestādes, sporta nami un 
laukumi, biedrību centri. Īstenojot mūžiz-
glītības projektus, katram ir iespēja izglī-
toties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot 
esošās iemaņas un vienkārši mainīties 
un augt.

Veicot izpētes darbu pieaugušo izglī-
tībā, „Coaction” projekta ietvaros tika ap-
kopoti materiāli par mūžizglītības iespēju 
nodrošinājumu, kā rezultātā tapa disks 
„Kultūra un tradīcijas – kā mūžizglītības 
sastāvdaļa” Jēkabpils novada pašvaldī-
bā. Pēc diska prezentācijas to saņēma 
visas Jēkabpils novada iestādes un se-
mināra dalībnieki. Dalībnieki iepazinās 
un saņēma „Coaction” projekta ietvaros 
veidoto brošūru „Dialogs – māksla būt 
kopā”. Brošūrā ir apkopota informāci-
ja par projekta sadarbības partneriem 
Latvijā un Rumānijā – Jēkabpils novada 
pašvaldību un Vulcana-Bai pašvaldību. 
Ikviens interesents var iepazīties ar infor-
māciju par formālo un neformālo izglītību 
novadā, par sasniegtajiem rezultātiem, 
sadarbības tīkla izveidošanu, par atbalstu 
skolēniem, par skolēnu sasniegumiem, 
par dalību projektos, tradīcijām. Īpaša 
sadaļa ir par to, ko piedāvā neformālā iz-
glītība novadā – tautas māksla, tradīcijas, 
aktivitātes iedzīvotājiem, tai skaitā senio-
riem, amatniecības centra „Rūme”, bib-
liotēku piedāvājumi. Brošūrā atspoguļota 

arī sporta dzīve. Un galvenais moments 
– sadarbība starp skolu, skolēniem un 
vecākiem – ir apkopotas darba formas ar 
vecākiem skolā, skolas darbības pamat-
principi, sadarbība ar ģimeni, vadlīnijas, 
noderīga informācija, saites un resursi 
karjeras izvēlē.

Pasākumā darba kārtībā iekļautie ru-
nātāji bija no dažādām jomām.

Elga Ūbele, izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja, runāja par pozitīvas 
mācību vides veidošanu izglītības ies-
tādēs un tās nozīmi skolēnu mācīšanās 
veicināšanā, jo tas ir viens no svarīgāka-
jiem momentiem mācību kvalitātes uzla-
bošanā.

Ieva Jātniece, nevalstiskās apvienī-
bas „Augšzemes lauku NVO apvienība” 
valdes priekšsēdētāja, bija sagatavojusi 
prezentāciju par biedrību lomu mūžizglī-
tības procesa veicināšanā. Viņas tēma 
„Pulcēšanās vai izglītošanās”. Ieva runā-
ja par biedrību lomu iedzīvotāju vidū, par 
to, cik svarīga ir neformālā komunikācija 

un, kā mēs protam sarunāties, tika minēti 
labas prakses piemēri. Lūk, viens no ci-
tātiem: „Izglītošanās jau notiek visu laiku, 
dažreiz pat mēs to neapjaušam.”

Tēmā „Lauku bibliotēka iedzīvotāju 
aktivitātēm” par darba formām un sa-
darbību ar iedzīvotājiem lauku vidē ru-
nāja Krustpils novada Kūku bibliotēkas 
bibliotekāre Liene Anteviča. Liela uzma-
nība bibliotēkā tiek veltīta bērniem un 
jauniešiem rīkojot dažādus izglītojošus 
pasākumus, sporta aktivitātes, radošās 
darbnīcas. Mūsu novadā pamatā ar to 
nodarbojas kultūras iestādes.

Par tēmu „Interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības piedāvājums Viesītes 
novada pašvaldībā” stāstīja Viesītes Mū-
zikas un mākslas skolas direktore Inga 
Bartkeviča. Viesītes pilsētā bērniem un 
jauniešiem ir dažādas iespējas iesaistī-
ties interešu izglītībā atbilstoši savām vēl-
mēm. Piedāvājumu nodrošina mūzikas 
un mākslas skola, kultūras pils, jauniešu 

Gunta Dimitrijeva vada mācības par savstarpējo 
komunikāciju.

 Ieva Jātniece stāsta par 
biedrību lomu mūžizglītības 

procesa veicināšanā.

Anda Svarāne stāsta par profesionālās izaugsmes iespējām lauku teritorijā.
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padome, sporta skola un sporta klubs, vi-
dusskola. Ar bērniem strādā profesionāli 
pasniedzēji. 

Amatniecības centra „Rūme” ko-
ordinatore Daina Alužāne un biedrības 
„Sēļu pūrs” valdes priekšsēdētāja Anda 
Svarāne prezentēja centra darbību un 
savstarpējās sadarbības modeli. Savā 
prezentācijā viņas atspoguļoja nodar-
binātības un profesionālās izaugsmes 
iespējas lauku teritorijā un amatniecības 
centra lomu tajā. Saprotams un vienkāršs 
stāstījums par pašvaldības un biedrības 
lomu centra darbībā, par iespēju nova-
da iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, apgūt 
amatu prasmes un attīstīties. Par amat-
nieku apmācībām Latvijas–Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas projekta 
ietvaros.

Pasākuma noslēgumā notika mā-

cības par tēmu „Savstarpējā komuni-
kācija – efektīvas sadarbības pamats”, 
ko vadīja Gunta Dimitrijeva. Nodarbība 
sākās ar praktisku darbu grupās, lai no-
skaidrotu dalībnieku viedokli par to, kā 
pašvaldībā savstarpēji sadarbojas iestā-
des, kādas problēmas pastāv šajā jomā, 
ko darīt un kā darīt, lai komunikācija 
un sadarbība uzlabotos. Noslēgumā 
grupas prezentēja savu darba rezultā-
tu. Dalībnieku secinājumi, ieteikumi kā 
efektīvāk sadarboties, tika uzklausīti ar 
lielu interesi. Pēc praktiskās darbošanās 
apguvām nedaudz teorijas par komuni-
kāciju, tās pamatiem, veidiem, nesapra-
šanās cēloņiem. Tad paplašināti tika ru-
nāts par elektroniskās sarakstes etiķeti. 

Pirms doties projām, katrs dalīb-
nieks aizpildīja novērtēšanas veidlapu. 
Visi dalībnieki pasākuma saturu, tēmas 

aktualitāti un iegūtās informācijas lietde-
rību ir novērtējuši atzinīgi. Tāpat, visiem 
ir pozitīvs viedoklis par to, ka ir nepiecie-
šama labāka sadarbība starp iestādēm 
un organizācijām pašvaldībā. Visi dalīb-
nieki arī uzskata, ka sanākt vairāku jomu 
pārstāvjiem kopā ir lietderīgi, jo tādējādi 
darbinieki iegūst informāciju par to, kas 
notiek apkārtnē, iepazīst kolēģus, dalās 
pieredzē. Paldies visiem dalībniekiem 
par atsaucību, ieinteresētību un aktīvo 
līdzdalību pozitīvas atmosfēras radīša-
nā un uzturēšanā. Paldies E. Meņķim, 
J. Subatiņam, E. Ūbelei, J. Krūmiņam, 
K. Sēlim par darba grupu vadīšanu, arī 
Leimaņu TN vadītājam G. Audzītim pal-
dies par palīdzību pasākuma sekmīgai 
norisei.

Inta Tomāne, 
Rubenes KN vadītāja

Crafts&Culture projekts rit pilnā 
sparā – amatnieki mācās, gatavojamies 
festivālam, gatavojam izstādi, veicam 
iepirkumus

Projekta īstenošanas laiks ir samērā 
saspringts, jo 18 mēnešu vietā visu ir jāpa-
veic 12 mēnešos. Vairākas aktivitātes no-
tiek paralēli – plānošana, iepirkumi, gata-
vošanās svētkiem – starptautiskajam fes-
tivālam, amatnieku apmācības. Tas viss ir 
iespējams tikai tad, ja cilvēki ir ieinteresēti 
darboties, uzdrīkstēties un veltīt savas 
prasmes un laiku kopīga mērķa sasnieg-
šanā. Šajā projektā ir izveidojusies laba 
sadarbība ar kolēģiem, kuri saprot, ka kat-
ra diena ir svarīga, lai īstenotu visas plāno-
tās ieceres savlaicīgi, ir ieinteresētība no 
iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot iespē-
ju un mācīties, atbalsts no pašdarbības 
kolektīviem, kuriem šovasar būs iespēja 
pārstāvēt Jēkabpils novadu festivālos pie 
partneriem – Jelgavas novadā un Lietuvā. 
Pie mums 26. jūlijā ieradīsies apmēram 
80 viesi no partneru puses; varēsim bau-
dīt viņu mūziku un tautas dejas.  Savukārt 
mūsu pārstāvji dosies pie partneriem un 
demonstrēs apgūtās prasmes amatnie-
cībā, iepazīstinās ar mūsu tautas mūziku 
un dejām. Strādājam pie izstādes gata-
vošanas, kura būs skatāma no 26. jūlija 
mūsu topošajā muzejā. Izstādē nozīmīga 
loma paredzēta amatniekiem. Mums ir ar 
ko lepoties un par to prieks. Jau vairāk kā 
mēnesi piektdienās amatniecības centrā 

Crafts&Culture projekts rit pilnā sparā

Anda Svarāne māca 
Robertu Rāviņu darboties ar mālu.

Aivars Mežkovs amatniecības 
centra kokapstrādes telpās.

Ieva Svarāne pasniedz tekstilapstrādi.

Top lielie podi.

Aivars Ērglis grebj koka karoti.
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spēj darboties samērā patstāvīgi. Redzē-
sim, kas sanāks. Tāda konkrēta uzde-
vuma, kas jāizgatavo, nav. Būtiskākais ir 
nevis kaut kā izgatavošana, bet prasme 
apieties ar pašiem instrumentiem. Mācekļi 
ar visu tiek galā, visiem galvas un pirksti 
ir vietā, neviens neko nav apskādējis, ko 
nezin, to prasa.”

Ieva Svarāne: „Es mācu tekstila ap-
strādi. Darbs notiek pārsvarā izmantojot 
līmi, un pēc tam tiek apstrādāts ar krāsām. 
Vēl viens veids ir līniju zīmēšana uz karto-
na ar līmi, un tad atspiešana uz auduma. 
Tas saucās „prints”. Vēlāk, kad būs vairāk 
auduma, iespējams, šūsim arī maisiņus 
un somas. Arī turpmāk plānotie darbi sais-
tīti tieši ar šūšanu. Audzēkņi ar visu ļoti labi 
tiek galā. Viss arī tiek labi paskaidrots, kas 
ir kā jādara. Līdz šim viņu sniegums ir bijis 
ļoti labs.”

Inta Sviķkalne: „Esmu šeit, lai iemā-
cītos kaut ko jaunu, lai varētu pēc tam arī 
mazbērniem kaut ko iemācīt. Mācāmies 
šeit jau mēnesi. Ļoti cenšamies. Esam 
apguvuši tekstila apdrukāšanu ar tekstila 
krāsām, zīmējuma veidošanu, darbojušās 
ar svecēm. Tas viss ļoti interesē, un pirmie 
darbiņi priecē. Uzzinājām arī, kas ir linu 
griezums, pamēģinājām šo to uzspiest 
uz audekla. Mums tagad ir vesela darbu 
kolekcija.”

Roberts Rāviņš: „Mācos darboties 
ar mālu. Esmu Jēkabpils mākslas skolas 
Zasas fi liāles audzēknis un tagad papildi-
nu zināšanas šeit. No māla esmu taisījis 
visu ko – vistu priekš Lieldienām, krājkasī-
ti, zvanus. Man šeit ļoti patīk, un ja nepa-
tiktu, tad jau brīvlaikā šeit tagad neatras-
tos. Iesaku nākt arī citiem.”

Aivars Mežkovs: „Apgūstu šeit 
kokapstrādes pamatus. Esmu uzzinājis 
daudz ko jaunu, noderīgas lietas. Pagai-
dām nodarbības notiek tikai mēnesi, bet 
jau ir iespēja strādāt ar koku. Iepriekš šā-
das iespējas man nebija. Slīpēšana, dažā-
di tās veidi, ko agrāk nezināju, frēzēšana. 
Pats tagad domāju uzprojektēt krēslu. Ra-
sējums jau ir. Pagaidām nodarbībās esmu 
slīpējis, krāsojis baznīcas solu. Skolotāji 
ļoti labi, daudz ko pastāsta – ne tikai teori-
ju, bet arī daudzas praktiskas lietas.”

Viedokļus apkopoja K. Sēlis
Autora foto

„Rūme” atmosfēra ir kā bišu stropā. Tur 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.–2013. projekta „Seno 
tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē” Nr. 
LV-LT/2.3 LLIV-275 īstenošana piedāvā ie-
spēju iedzīvotājiem apgūt amatu prasmes 
kokapstrādē, keramikā, tekstila apstrādē 
un šūšanā, ādas apstrādē, bet no jūnija 
sāksies apmācības aušanā. 

Projekta koordinatore 
Gunta Dimitrijeva

Nelielam ieskatam pasniedzēju un 
apmācību dalībnieku intervijas.

Anda Svarāne: „Pasniedzu kerami-
kas nodarbības. Un, par cik projekta de-
vīze ir ”veco tradīciju ieviešana modernajā 
dzīvē”, tad mēs tā arī darām – paņemam 
ko veco, un pasniedzam nedaudz moder-
nākā, mūsdienām atbilstošā veidā. Izman-
tojam vecās tehnikas, kuras pielietoja, lai 
taisītu arheoloģiskos traukus, bet formi-
ņas veidojam mūsdienīgas. Arī rotājumus 
projekta dalībnieki katrs izdomā pats. 
Pašus pirmos mēs taisījām lielos podus, 
kuri veidoti no dalībnieku pašu veidotas 
īpašas masas. Tajā izmantoti dažādu mālu 
atgriezumi, kā arī dažādu krāsu un sastā-
vu māli. Samīcījām tos kopā ar šamotu, 
izveidojām īpašu masu, un tad no tās arī 
būvējām podus. Projekta dalībnieki izbau-
dīja arī to, cik reāli grūti ir to mālu samīcīt. 
Dalībniekiem sokas labi, un galvenais, ka 
viņiem patīk. Ja viņiem patīk, viņiem arī la-
bāk veicas. Par rezultātā iegūto amatniecī-
bas līmeni gan runāt ir grūti, jo tik īsā laika 
periodā var iemācīt tikai dažas prasmes. 
Bet, lai amatnieks jau kaut ko patstāvīgi 
veidotu, viņam jābūt pašam savai do-
mai, savai formai. Es viņiem tagad mācu 
pašus pamatus – kā saprast formu, kad 
māls lūzt, kad forma nav vairs laba. Tikai 
tad, ja topošie amatnieki gribēs mācīties 
vēl tālāk, tikai tad tur varbūt kaut kas no-
pietnāks arī iznāks. Patlaban grūti spriest. 
Viens no mērķiem apmācību laikā ir izvei-
dot lielus izstāžu darbus, kas var glabāties 
un tikt izstādīti ārā, kā, piemēram, lielie 
podi. Tad vēl ir plānots izveidot dažādus 
mazākus darbiņus, kurus vēlāk varētu pa-
sniegt kā suvenīrus. Viens no lielākajiem 
darbiem, kas jau ir teju pabeigts, ir Latvi-
jas – Lietuvas vēju zvani. „Doma” tiem ir 

tāda – kad pūš no leišiem vējš, tad zvani 
ieskanās, un kad no Sēlijas - tāpat. Katrs 
topošais amatnieks ir izveidojis vismaz 5 
mazus zvaniņus, kas tiks sakārti kopā un 
apvienoti vienā lielā vēja zvanā. Katram 
dalībniekam būs iespēja arī izveidot kaut 
ko ļoti, ļoti tīkamu tieši priekš sevis, ko 
paturēt un aiznest mājās. Pārējie darbiņi 
tikmēr glabāsies mūsu novada topošajā 
muzejā, kur visi tos varēs arī apskatīt. Ar 
šeit tapušajiem darbiem piedalīsimies arī 
festivālos pie projekta partneriem Jelga-
vas novadā, Lietuvā un arī citur.” 

Aivars Ērglis: „Mācu pirmās iema-
ņas darbam ar koku – kā pareizi samērīt, 
kā to konstrukciju uzbūvēt, kā tikt līdz tam, 
ko tu gribi uztaisīt. Mēs bieži vien darām 
nepareizi, ņemot koka gabalu, un uzreiz 
kaut ko no tā veidojot, nezinot, kas sa-
nāks. Viss sākas ar ideju. Pēc tam seko 
plāns, kā to konstruēt, rasējumi, skices, 
un tikai tad var radīt kaut ko tiešām vēr-
tīgu. Diez vai uzreiz šeit dzims galdnieki. 
Līdz šim mēs vairāk vai mazāk esam ie-
pazinuši pamatprasmes – darbu ar koku 
un tā vienkāršu apstrādi, tāpat arī dažādus 
instrumentus. Gājām cauri arī konstrukciju 
pamatiem, kā savienojumus uztaisīt utml. 
Kopīgi esam uztaisījuši baznīcas solu, ta-
gad vēl tikai jānolako. Mācekļi tagad jau 

Inta Sviķkalne apstrādā audumu ar 
tekstilkrāsām.

Četras piektdienas – 20. un 27. jūni-
jā, 4. un 11. jūlijā a/c „Rūme” notiks auša-
nas apmācības Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas atbalstītā 
projekta „Seno tradīciju iekļaušana mūs-
dienu dzīvē” ietvaros.

Aicinām pieteikties apmācību dalīb-
niekus aušanas nodarbībām, grupā vēl 
ir dažas brīvas vietas. Pagaidām aušana 

Aicinām pieteikties aušanas apmācībām!
nenotiks uz lielajām stellēm, jo tām dzī-
vesvietu vēl tikai būvējam. Audīsim prie-
vītes un citas nelielas, bet skaistas un 
noderīgas lietas. 

Piesakieties, būs ļoti interesanti, jo 
piektdienās šī paša projekta ietvaros 
„Rūmē” notiek arī keramikas, kokapstrā-
des, tekstila un ādas apstrādes darbnī-
cas. Satiksiet interešu biedrus, kopīgi vei-

dosim unikālas lietas, apvienojot vairāku 
amatu materiālus un tehnikas.

Nodarbības un mācību materiāli ir 
par brīvu. Mācības sākam plkst. 9:30, 
„Rūmē”.

Pieteikties aušanas apmācībām var 
pa tālruni 22335439 vai e-pastu daina.
aluzane@gmail.com, kā arī personīgi 
„Rūmē” pie koordinatores Dainas Alužā-
nes.

Daina Alužāne
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Lasi grāmatas, vērtē, un tiec pie bal-
vām – lasīšanas veicināšanas program-
ma „Bērnu un jauniešu žūrija 2014” ir 
klāt! Ābeļu bibliotēkā tā norisināsies jau 
divpadsmito reizi. Projektā darbojas arī 
„Vecāku žūrija” – veicinošs faktors lasīša-
nas tradīciju izkopšanai ģimenē. Grāma-
tas sadalītas piecās vecuma grupās pa 

Šogad biedrība „Ūdenszīmes” aicina 
visus siena skulptūru autorus un šī vasa-
ras esences piepildītā pasākuma cienī-
tājus Jāņus svinēt apdomīgi, jo – jau 25. 
jūnijā Kaldabruņas skolas ābeļdārzā sā-
kas SIENA DIENAS! Plenēra tēma šogad 
– raksturīgākās zīmes Latvijas un Eiropas 
kultūrā (simboli, dzīvnieki, tēli, stāsti...)

Programmā:
25. jūnijā no plkst. 10:00 – siena 

skulptūru karkasu izgatavošana, vietas iz-
vēle saviem objektiem, čaklākie jau varēs 
uzsākt savu skulptūru atdzīvināšanu.

26. jūnijā no plkst. 10:00 – siena 
skulptūru veidošana.

27. jūnijā no plkst. 10:00 – siena 
skulptūru plenērs kopā ar starptautiskā 
projekta „Māksla un ainava” dalībniekiem 
– līdz ar mums darbosies viesi no Itālijas, 
Grieķijas, Turcijas, Lielbritānijas, Francijas 
un Norvēģijas.

28. jūnijā no plkst. 10:00 – skulptūru 
pabeigšana un sagatavošanās noslēgu-
ma pasākumam. 

 Plkst. 13:00 – Lietuvas viesi! Rokišķu 
rajona Bajoru kultūras nama leļļu teātra 
dalībnieku radošā darbnīca – leļļu izgata-
vošana. 

29. jūnijā – plenēra noslēgums. Tā 
programmā: 

Plkst. 11:30 – Siena skulptūru izstā-
des atklāšana, labāko darbu autoru ap-
balvošana. 

Plkst. 12:00 – Rokišķu rajona Bajoru 

kultūras nama leļļu teātra izrāde.
Plkst. 13:00 – garīgā roka grupas „Le-

vīti” koncertprogramma „Tavi vārdi”. Prog-
rammā dzirdēsim skaņdarbus no grupas 
jaunā diska, kas gaida tika pavairošanu. 
„Levītu” soliste ir spožā dziedātāja Helēna 
Kozlova, kuru daudzi, iespējams, atceras 
kā grupas „Skumju akmeņi” seju un balsi. 

Siena dienās aicinām piedalīties gan 
lielus, gan mazus. Par skolēniem šai ple-
nērā rūpēsies skolotājas Sanda un Ilo-
na, viņi darbosies pēc mazliet atšķirīgas 
programmas vasaras dienas nometnes 
ietvaros. Visiem pārējiem interesentiem 
palīdzēs jau pieredzējuši Siena skulptūru 
veidotāji – Inita Šteinberga, Solvita Kuk-
le, Ilze Ermansone, Ieva Jātniece. Būs arī 
prasmīgi jaunieši, kuri palīdzēs izgatavot 
skulptūru karkasus. 

Dalība plenērā ir bez maksas, uz vie-
tas ir nodrošināti visi materiāli. Bērniem 
ēdināšana ir nodrošināta pilnībā, iespēju 
robežās cienāsim arī pieaugušos pasāku-
ma dalībniekus. Tālumnieki var ierasties 
ar savām teltīm – būs iespējams nakšņot 
skaistajā biedrības teritorijā, iepazīties ar 
ārstniecības augu stādījumiem un aiz-
sargājamo augu paraugkolekciju, kā arī 
– Pļavas muzeja ekspozīciju. Tāpat – pel-
dēties dīķī un izbaudīt vasaru!

Vairāk informācijas – www.udenszi-
mes.lv, pa e-pastu: ieva.jatniece@gmail.
com vai tālruni 29548967.

Ieva Jātniece

Siena dienas 
Kaldabruņā – 

jau tūlīt pēc Jāņiem!

Bērzgala 
pamatskolai 
makulatūras 
vākšanā 2. vieta 
Latvijā

Noslēdzies „Zaļās jostas” rīko-
tais makulatūras un bateriju vākšanas 
konkurss „Tīrai Latvijai!”, sadarbībā ar 
papīrfabriku „Līgatne”, A/S „Latvijas 
valsts meži” un Latvijas Valsts izglītības 
satura centru. Ar labiem panākumiem 
tajā piedalījās arī Bērzgala pamatsko-
la, iegūstot 2. vietu.

1. jūnijā Siguldā notika „Zaļās jos-
tas” noslēguma pasākums „Izlaidums 
brīnumskapī”. Šogad to apmeklēja ap 
8000 dalībnieku. Kampaņā kopumā 
piedalījās 502 izglītības iestādes no 
visas Latvijas. Kopumā tika savāktas 
1270 tonnas un 326 kg makulatūras 
un 23,973 tonnas izlietoto bateriju.

Mazajai Bērzgala pamatskolai 
skolotājas Ingrīdas Puķītes vadībā iz-
devās savākt 193 kg makulatūras uz 
vienu skolēnu, rezultātā iegūstot 2. 
vietu, no 1. vietas atpaliekot par nieka 
1 kilogramu.

Individuālajā vērtējumā Inga Kio-
pe ar 2380 kg ne tikai uzlaboja skolas 
kopējo rezultātu, bet arī ieguva 11. vie-
tu starp 502 izglītības iestāžu dalībnie-
kiem. Starp čaklākajiem makulatūras 
vācējiem skolā bija arī Ieva un Jānis 
Lazdiņi, Alise un Jānis Zigati, kā arī 
Gita Pērkone, katrs savācot aptuveni 
200 kg makulatūras.

Bērzgala pamatskolā viesojās 
Kaspars Sēlis

Autora foto

Skolotāja Ingrīda Puķīte ar 
9. klases skolnieci Gitu Pērkoni.

Bērnu un jauniešu žūrija 2014
piecām grāmatām katrā grupā. Ir gan lat-
viešu, gan ārzemju rakstnieku grāmatas. 
Mīļi aicinu lasīt grāmatas un piedalīties 
„Bērnu žūrijas” darbā. Čaklākie lasītāji 
tiks pie balviņām. Esiet arī šogad aktīvi un 
lasītkāri!

Lai jauks vasaras brīvlaiks!
Bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo
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Jēkabpils novada pašvaldībā noslē-
dzies ELFLA līdzfi nansēts Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

Rekonstruēts radošās attīstības centrs 
Rubenes kultūras nama ēkā

īstenošanas teritorijā” projekts „Radošās 
attīstības centra rekonstrukcija Rube-
nes kultūras nama ēkā” Nr.13-05-LL13-
L413203-000016. Projekta vadītāja I. 
Feldmane informē: „Projekta mērķis ir 

sasniegts; ir veikti rekonstrukcijas darbi 
radošās attīstības centrā tādējādi nodroši-
not centru ar labiekārtotu sanitāro mezglu, 
kas veicinās centra pieejamību un attīstī-
bu. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu 
summa ir EUR 5750.48. Projekta ietvaros 
līgums tika noslēgts ar SIA „Idegra”, kas 
veica ārējo kanalizācijas tīklu projektēša-
nu un rekonstrukcijas darbus. Projekta 
īstenošana nodrošinās iedzīvotājiem, kuri 
piedalās mācību un interešu grupu nodar-
bībās un pasākumos kvalitatīvu vidi.”

G. Dimitrijeva

Jau trešo gadu pēc kārtas aicinām 
zemnieku skaisti iekārtotas un sakoptas 
zemnieku saimniecības pieteikties kon-
kursam „Skaistākā lauku saimniecība 
2014”, kuru kopīgi organizē Latvijas pie-
na pārstrādes uzņēmums Food Union un 
žurnāls IEVAS Māja. Ja Jūs lepojaties ar 
šādām zemnieku saimniecībām vai vien-
sētām, aicinām pieteikties konkursam, lai 
parādītu savu lepnumu arī citiem.

Šogad pirmo gadu pieteikumus var 
iesniegt ne tikai paši saimniecību īpaš-
nieki, bet ikviens to zinātājs, sadarbības 
partneris, kaimiņš, draugs vai rads. Pie-
teikties konkursam var līdz šī gada 30. 
jūnijam, rakstot uz saimnieciba@santa.
lv. Pieteikumā jāiesniedz zemnieku saim-
niecības nosaukums, saimnieka vārds, 

Sēlijas 7. kongress
30. maijā Viesītē notika Sēlijas kārtē-

jais kongress, kurā kupli tika pārstāvēts 
arī mūsu novads. Tajā piedalījās gan paš-
valdības vadītājs, gan novada skolotāji, 
skolēni un citi interesenti. Kongresa gaitā 
izstāžu zālē varēja aplūkot novada kopē-
jo stendu, Leimaņu pagasta prezentāciju 
un novada skolu veikumu novadpētnie-
cībā. Pati kongresa gaita bija pārdomāta 
un ļoti saturīga: sākot ar ievadreferātiem, 
turpinot strādāt trīs darba grupās un 
noslēdzot ar kongresa rezolūciju. Tā kā 
pasākuma atslēgvārdi bija: sēļi, Sēlijas 
kultūrvēsture, pētniecības misija, perso-
nības, šodienas un rītdienas Sēlija, tad 
arī kongresa gaisotne bija pacilājoša, vie-
nojoša un ar cerīgu skatu nākotnē. Nā-
košais Sēlijas novadu pasākums būs 28. 
jūnijā Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī – Tau-
tas mākslas svētki „Sēlija rotā”, kuriem 
bez amatniekiem gatavojas arī novada 
pašdarbnieki. 

Ina Sēle
Foto – Kaspars Sēlis

E Meņķis un D. Īvāns aplūko vecā 
Stendera izgudroto veļas mašīnu.

Akadēmiķis J. Stradiņš 
iepazīstas ar Leimaņu pagasta 
novadpētniecības materiāliem.

Piesakies konkursam 
„Skaistākā lauku saimniecība 2014”

uzvārds, adrese un kontakti, kā arī pietei-
cēja vārds, uzvārds un kontakti.

Konkursā tiks vērtēts gan saimniecī-
bas tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļau-
ta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam 
karogam, gan tas, kā saimniekošana 
sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzmanī-
ba tiks pievērsta latviešu tradicionālo un 

kultūrvēsturisko elementu saglabāšanā, 
kā arī jaunām, neparastām idejām, atra-
dumiem un risinājumiem. Par konkursa 
dalībniekiem tiks stāstīts žurnālā IEVAS 
Māja, IEVA un Ievas Dārzs. 

Konkursa „Skaistākā lauku sēta 
2014” uzvarētājs balvā no Food Union 
saņems apmaksātu braucienu divām 
personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu – 
pasaules lielāko starptautisko pārtikas, 
lauksaimniecības un dārzkopības izstādi 
2015. gada 16. – 25. janvārī, kā arī citas 
vērtīgas dāvanas no Food Union un žur-
nāla IEVAS Māja. Visi konkursa fi nālisti 
tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu īpašā 
pieņemšanā pie Valsts prezidenta.

Sergejs Beshmeļņickis, 
Food Union ģenerāldirektors
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Vasaras vārti ir atvērti!
Maija pēdējā dienā Kaldabruņas 

skolā biedrība „Ūdenszīmes” pulcēja 
gan lielus, gan mazus uz Vasaras vārtu 
atvēršanas svētkiem. 

Pasākums ietvēra ļoti plašu prog-
rammu – jau pirms desmitiem rītā uz 
Vasaras talku ieradās kupls un darbīgs 
talkotāju pulciņš. Skolotāju Anitas 
Vērdiņas un Ilonas Kantānes vadībā 
Rubenes pamatskolas skolēni bija 
sagatavojušies Baskāju taciņas nos-
lēguma darbiem. Jau pāris nedēļas ie-
priekš biedrības telpās savācās maisi ar 
čiekuriem, sūnām, akmentiņiem, zāģu 
skaidām, taču arī talkas dienā liela daļa 
bērnu ieradās ar savu pienesumu baskā-
ju taciņai – tās bija gan skujas, gan egļu 
un priežu zari, gan sūnas. Pati Baskāju 
takas konstrukcija bija sagatavota jau ie-
priekš, un talkotājiem atlika visradošākā 
nodarbe – izveidot tādu taciņas segumu, 
lai pēdas justu izmaiņas – mīkstas skai-
diņas, durstīgas skujas, gludas malkas 
pagalītes, apaļi oļi, asāki vai maigāki čie-
kuri. Takas noslēgums arī ir ļoti patīkams 
– koka laipa un atvēsinošs dīķa ūdens! 

Daugavas svētki Dignājā
30. maijā Dignājas pagasta estrādē 

tika atklāta vasaras sezonu – kopā tika 
svinēti nu jau tradicionālie „Daugavas 
svētki”. Šis gads, Daugavas svētkiem bija 
īpašs, jo tika svinēta svētku divdesmitga-
de. Kā izrādās arī Daugavas svētku vēs-
ture ir bagāta ar dažādiem notikumiem. Ir 
pagājuši 22 gadi, kopš tika svinēti pirmie 
Daugavas svētki Dignājā, bet diemžēl, ne 
katru gadu Dignāju ieskandinājusi svētku 
atmosfēra. 

Šogad Daugavas svētku koncerts 
bija nedaudz savādāks, kā ierasts. Plkst. 
19.00 skatītājus priecēja Daigas Ģeidā-
nes deju koncertuzvedums „Daugavas 
tecējums”. Dignājas pagasta estrāde jau 
gadiem nebija vienojusi kopā tik daudz 
dejotāju, kas ar savu azartu un dejot-
prieku aizrāva ikvienu skatītāju. Pasāku-
ma gaitā tika godināti visi, kas ir devuši 
neatņemamu ieguldīju Daugavas svētku 
norisē, pēdējo 20 gadu laikā. Koncer-
tu noslēdza kopīgi nodziedot Dignājas 
pagasta Daugavas svētku himnu, kuras 
autorēs ir mūsu pašu dignājietes – Aīda 
Bikauniece un Inta Stroža. Jāatzīst, ka šī 
dziesma pārāk reti tiek izpildīta, tādēļ kat-
ram dignājietim ir uzdevums – iemācīties 
Dignājas himnu, lai nākošajos Daugavas 
svētkos estrādi pārņem dziesma.

Pēc koncerta sekoja svētku balle, 
kopā ar grupām – „Velvet” no Līvāniem 
un „Dabasu daravys” no „Daugavpils”. 
Mūzika, katra gaumei, gan latviski, latga-

liski un pat angliski. Angļu valodā dzies-
mas izpildīja grupas „Dabasu Duravys” 
tuvs draugs Džeimss no Anglijas, kura 
koncertprogramma bija dāvana Dauga-
vas svētkos no daugavpiliešiem.

Liels paldies ir jāsaka svētku organi-
zatoriem un daudzajiem palīgiem, kuriem 
pateicoties varējām kopā pulcēties Dig-

nājas estrādē un kopīgi nosvinēt Dauga-
vas svētkus gan baudod koncertu, gan 
ballējoties nakts ballē. 

Tiekamies pēc gada – Daugavas 
svētkos Dignājā!

Jurgita Bareika, dignājiete
Foto – Ieva Dreimane

Par „visbīstamāko” takas vietu tika atzīti 
svaigie priežu čiekuri (no šī posma dau-
dzi vēlējās pat izvairīties!), par vismaigā-
ko – smalkās zāģu skaidas no gatera. 

Lielākie un atbildīgākie talkas da-

lībnieki, savukārt, veidoja aizsargājamo 
augu paraugstādījumus. Šo augu ko-
lekcija uz biedrību atceļoja no Nacionālā 
Botāniskā dārza, līdz ar instrukcijām par 
to augšanas apstākļiem un aprakstiem, 

Skolotājas Anitas vadībā tiek pabeigta Baskāju taciņa Kaldabruņā.
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ko sagatavoja pētniece Daina Roze.
 Pēcpusdienā, plkst. 15:00, pasā-

kums pārcēlās uz Pļavas muzeja zāli, 
kur notika veselu divu izstāžu atklāša-
na. Vispirms apmeklētāji tika iepazīs-
tināti ar jaunās Pļavas muzeja ekspo-
zīcijas pirmo stendu „Vārdnieku vai-
nags”. Šī ekspozīcija ir veltīta Rubenes 
pagasta un tā tuvākās apkārtnes vārdnie-
kiem – vārdotājiem, dziedniekiem. Šobrīd 
tajā ir apkopota informācija par četriem 
no viņiem – Volfrīdu Porieti, Jāni Dzenuš-
ku, Neldu Klīšāni un Antonu Gercānu, kā 
arī – saujiņa nostāstu, ticējumu, vietējo le-
ģendu. Pati šī ekspozīcija ir tikai sākuma 
stadijā, jo tās veidošana līdzinās dzīvas 
būtnes atjaunošanai, izmantojot niecīgu 
ģenētiskā materiāla fragmentu. Tādēļ bla-
kus stendam ir izveidots „Zvaigžņu dīķis” 
– īpašs dekoratīvs objekts, kurā ikviens 
zinātājs ir aicināts ierakstīt savas atmiņas 
par vārdotājiem un dziedniekiem, ticē-
jumus, nostāstus. Par šīs ekspozīcijas 
oriģinālo vizuālo noformējumu jāpatei-
cas stendu autoram Jānim Spēkam un 
māksliniecei – maketētājai Solvitai Kuklei. 
Viņas izveidotais noslēpumaini pievilcī-
gais ekspozīcijas dizains savāktās infor-
mācijas vērtību palielina tik ļoti, ka būtībā 
– šeit ir skatāmas pirmās lapas no skais-
tas, mistiskas grāmatas par mūsu puses 
slēpto un piemirsto mantojumu… Iespē-
jams, laika gaitā mēs šo izdevumu varē-
sim turēt rokās – ja vien pietiekami dāsni 
dalīsimies savās atmiņās un zināšanās. 

Otras izstādes atklāšana bija brī-

nišķīgs, muzikāls ceļojums uz ziemeļ-
zemi Norvēģiju. Fotogrāfe, žurnāliste 
un norvēģu valodas pasniedzēja Dai-
ga Kalniņa uz Kaldabruņu bija atvedu-
si fotoizstādi „Mana Āvereja/Norvēģi-
ja/”. Izstādes atklāšanu pavadīja stāsts 
par Āvereju un norvēģu tradīcijām, kā arī 
latviešu un norvēģu tautasdziesmas pa-
šas Daigas izpildījumā. Noskatījāmies arī 
unikālu fotofi lmu par latviešu un norvēģu 
vasaras saulgriežu tradīcijām. 

Kas saglabāsies ilgtermiņā pēc šī 
pasākuma?

Baskāju taka – lietosim ilgi un vese-
līgi! 

Aizsargājamo augu stādījumi – augs, 
kuplos un un būs pastāvīgi. 

Ekspozīcija „Vārdnieku vainags” – 
būs pastāvīgi apskatāma Pļavas muzeja 
zālē.

Fotoizstāde „Mana Āvereja” – būs 
skatāma līdz jūlija mēneša beigām.

Par to jāteic paldies arī daudziem 
atbalstītājiem –

Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrācijai, Sabiedrības Integrācijas 
fondam, Zemgales Kultūras programmai 
un Jēkabpils novada pašvaldībai.

Ieva Jātniece
Autores foto

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk 
– VID) atgādina, ka skolēniem, kuri vēlas 
strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecā-
kiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, kas 
saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību 
un atvieglojumu par apgādībā esošām 
personām piemērošanu. Lai novērstu 
nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij 
jāatmaksā bērna nodarbinātības laikā ne-
pamatoti piemērotie nodokļu atviegloju-
mi, turpmāk tiklīdz skolēns uzsāks darba 
attiecības, bērna atrašanās vecāka ap-
gādībā tiks automātiski pārtraukta. Savu-
kārt pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis 
strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāat-
jauno apgādībā. Atgādinām, ka no 2014.
gada 1. jūnija tas ir izdarāms elektroniski, 
izmantojot VID EDS.

Sīkāka informācija novada mājasla-
pā: http://jekabpilsnovads.lv/?p=2870

Kaspars Sēlis

Svarīga informācija 
vecākiem un 
viņu bērniem par darbu 
vasaras mēnešos

Jauniešu organizācijas un intere-
šu centri visā Latvijā aicināti pieteikt 
projektus Narvesen rīkotajam konkur-
sam Diena kā piedzīvojums, kas tiek 
īstenots sadarbībā ar žurnālu Ieva un 
banku Citadele. Konkursa ietvaros, 5 
projekti, kas veicina jauniešu iespējas 
aktīvi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, 
varēs saņemt fi nansējumu līdz 2 000 
eiro katrs. Katrā reģionā – Kurzeme, 
Vidzeme, Latgale, Zemgale, Rīga – 
tiks realizēts viens aktuāls projekts ak-
tīva dzīvesveida veicināšanai jauniešu 
vidū. Papildus tam, banka Citadele 
piešķirs savu speciālbalvu projektam, 
kurā būs visvairāk padomāts par ak-
tīva dzīvesveida iespējām arī jaunie-
šiem ar invaliditāti.

Projektu pieteikumus konkursam 
var iesniegt biedrības, nodibinājumi 
un pašvaldību iestādes vai aģentūras, 
kuru darbība nav saistīta ar peļņas 
gūšanu. Projekti var būt, piemēram, 

Norvēģu valodas pasniedzēja Daiga Kalniņa stāsta par norvēģu tradīcijām.

Jaunieši aicināti pieteikt projektus 
konkursam!

sporta laukumu atjaunošana vai jau-
na ierīkošana, aktīvās atpūtas vietu 
iekārtošana, jauniešu centru attīstība, 
pasākumu rīkošana vai citas vietējā 
sabiedrībā aktuālas un nepieciešamas 
iniciatīvas. Pieteikums jāiesniedz līdz 
27. jūnijam.

Projekti tiks vērtēti pēc vairākiem 
kritērijiem, bet galvenokārt – vai tie ir 
vērsti uz apkārtējās vides infrastruktū-
ras un sabiedrības dzīves telpas attīs-
tīšanu, sniedz labumu ilgtermiņā pēc 
iespējas plašākai sabiedrības daļai, 
veicina jauniešu fi ziskās attīstības ie-
spējas un aktīvu dzīvesveidu.

Konkursa Diena kā piedzīvojums 
nolikums un pieteikuma forma pieeja-
ma mājas lapā www.narvesen.lv/pied-
zivojums.

Juliana Maniševa, 
Diena kā piedzīvojums konkursa

 koordinatore
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Aizvadīts ikgadējais bērnu un jauniešu pasākums 
Rubeņos

Svētdien, 1. jūnijā, bērnu aizsardzī-
bas dienā Rubeņos notika tradicionālais 
pasākums bērniem, jauniešiem un vecā-
kiem. Laika apstākļi nebija patīkami, jo 
bieži lija, taču pasākums notika, sadalot 
to divās daļās. I daļu – ar sporta aktivitā-
tēm un radošājām darbnīcām ievietojām 
kultūras namā, II daļa – svētku koncerts 
notika estrādē.

Bērni vislabprātāk pavadīja laiku pie-
pūšamajā atrakcijā, darbojās radošajās 
darbnīcās, izgatavojot kaut ko mīļu kopā 
ar draugiem vai ģimeni, rūķu pļavā tika 
krāsoti taureņi, kuri mitināsies tur visu va-
saru. Aktīvi iesaistījās sporta aktivitātēs, 
kuras bija pa spēkam ikvienam. Šogad 
pasākumu apciemoja Mīmi, diemžēl tik-
šanās sanāca kultūras namā, nevis, kā 
bija iecerēts – parkā. Pasākumā valdīja 
draudzīga atmosfēra, bērni priecājās par 
aizvadīto mācību gadu un vasaras brīv-
dienām, kuras nupat sākušās. 

Koncertā piedalījās 9 kolektīvi: vo-
kālie ansambļi - „Smaidiņi” (Zasas 
kultūras nams, skolotāja Anita Ķikute), 
„Puķuzirņi” (Rubenes kultūras nams, 
skolotāja Sandra Radiņa), tautas deju 
kolektīvi –„Pērkonītis” (Rubeņu pamat-
skola, skolotāja Ilona Pūdāne) un „Zelta 
sietiņš” (Rubeņu bērnudārzs, skolotā-
ja Ilona Pūdāne), mūsdienu deju grupa 
„Just do it” (Zasas vidusskola, skolotāja 
Anda Jurgeviča), deju grupas „Virpulī-
tis”, „Virpulis”, ”Hip-hop”, „Battle trio” 
(Aknīstes BJC, skolotāja Inta Mežarau-
pe), koncerta viesis – „O kartes skatuve” 
uzvarētājs Mārtiņš Ruskis. Jautrie klauni 
– brālītis un māsiņa uzturēja dzīvesprie-
cīgu noskaņojumu aicinot kustēties līdzi, 
lai sasildītos. Koncerta laikā Jēkabpils 
novada sporta pasākumu organizators 
Aivis Kokins apbalvoja aktīvākos dalīb-
niekus stafetēs:

1. „Ne asakas” 1. vieta – Artūrs 
Baltmanis, 2. vieta – Intars Liepiņš, 1. vie-
ta – Ralfs Valainis.

2. „Saliec krāsas” 1. vieta – Renārs 
Leiskins, 2. vieta - Intars Liepiņš, 3. vieta 
– Alens Sproģis.

3. „Fantastiskais četrinieks” 1. vie-
ta – Valentīns Niķitovs, Edgars Ošāns, 
Intars Liepiņš, Ralfs Valainis, 2. vieta – 
Liene Graudiņa, Daniels Toms Salmiņš, 
Natālija Degtjarova, Ingrīga Degtjarova, 
3. vieta – Santa Mičule, Evija Daģe, Sa-
manta Bite, Aģija Burmeistare.

4. „Šautriņu mešana meitenēm” 1. 
vieta – Evīna Pavloviča, 2. vieta – Renāte 
Geižāne, 3. vieta – Madara Spēka.

5. „Šautriņu mešana zēniem” 1. 
vieta – Artūrs Baltmanis, 2. vieta – Renārs 

Boiko, 3. vieta – Valentīns Niķitovs.
Koncerts noslēdzās ar koncerta kop-

dziesmu par aizvadīto skolas laiku.
Paldies visiem, kas darbojās pasāku-

mā. Paldies par izturību un aktivitāti, pal-
dies tiem, kas mani saprata, un arī tiem , 
kas nesaprata.   Gaidīsim nākošos svēt-
kus ar mirdzošām acīm un prieku sirdī, 
darīsim to ,kas katram patīk no sirds. Do-
māsim pozitīvi, tad arī pasaule apkārt būs 
krāsaina un interesanta. Jaukas vasaras 
brīvdienas!

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja
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Paaudzes Dzintarzemē
Akcijai „Muzeju nakts 2014” vel-

tīts pasākums „Dzintara rītā” 21. maija 
priekšpusdienā izskanēja Jēkabpils no-
vadpētniecības ekspozīciju un biedrības 
„Noskaņa” Zasas sabiedriskā mūžizglītī-
bas un vides attīstības centra telpās.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību 
kultūrvēsturiskajam mantojumam, Muze-
ju nakts Latvijā notika jau desmito reizi, 
šogad ar devīzi „Sarkanā krāsa – dzin-
tars”.

Iepriekšējos gados Muzeju naktī 
godinājām dzintara auklētājus – zilo jūru 
un zaļo mežu. Šogad ļāvām iemirdzēties 
sārtajam dzintaram.

Kaut arī mēs neatrodamies jūras 
krastā, kur parasti var atrast šo dārgak-
meni, ir svarīgi apzināties, ka mūsu no-
vada cilvēki un viņu darbi ir tie, kuri iemir-
dzas īpašās krāsās un spožumā. 

Zasas muzejam paredzētajās telpās 
rīkoto pasākumu „Dzintara rītā” apmek-
lēja Zasas vidusskolas 3. klases skolēni 
kopā ar audzinātāju Mairitu Striku un 
biedrības „Noskaņa” sievas. Pasākumu 
skanošāku darīja Zasas kultūras nama 
vadītāja Anita Ķikute ar akordeonu. Ap-
meklētāju vidū bija Zasas pagasta pārval-
des vadītājs Juris Krūmiņš, kurš ikdienas 
darbā sniedz padomu un nepieciešamo 
palīdzību.

Kad ciemiņi bija iepazinušies ar pa-
sākuma simbolu Dzintaru, viņi nepacie-
tīgi gaidīja brīdi jaunizveidojamā muzeja 
laba novēlējumiem un pasākuma organi-
zētāja apdāvināšanai ar ziediem. 

Paldies pasākuma dalībniekiem par 
atsaucību un iesaistīšanos pasākuma 
norisē. 

Lielu pateicību izsaku biedrības 
„Noskaņa” sievām par dāvājumu muze-
jam: Mildai Briedei par liektas lubas pūra 
vāceli, Vijai Rozei par izšūto dvieli, Ilgai 
Dominiecei par Lielo lakatu ( šāds lakats 
atnācis cauri laiku laikiem, tikai mainījis 
pielietojumu: kādreiz sievietes tinās liela-
jos lakatos ziemā, tajos sedzās, braucot 
kamanās tina bērnus). 

Īpaša pateicība skolotājai Mairitai 
Strikai par dāvāto grāmatu „Zasa un tās 
ļaudis Sēlijas novadā” ( grāmatas autore 
ir dāvātājas māte Gaida Svilpe). 

Svētkus kopā svinējām vairākas pa-
audzes. Kāds prieks bija vērot, ar kādu 
degsmi un atbildību sākumskolas sko-
lēni iesaistījās Dzintara dziesmu dziedā-
šanā! Ar lielu interesi un aizrautību bērni 
kopā ar pieaugušajiem apskatīja muzeja 
fotoizstādi un ekspozīciju „Sēļu zem-
nieks agrāk un tagad”, izstādi „Latviešu 
zemnieks 19.gs.”, mākslinieces Andas 
Svarānes keramikas izstādi „Zasas le-
ģendas”, pētīja dzintara rotas. Pasākuma 

dalībnieki apmeklēja izstādi 
„Baudi Latvijas Dieva dārza 
ārstniecības augu un ziedu tē-
jas un esi vesels!” un izbaudīja 
dzintara dzidrumu un možumu 
tējas darbnīcā „Liepziedi un Ro-
zmarīns”. 

Ciemiņi varēja pacienāties 
ar medu un rupjmaizi un kopā izbaudīt 
bišu vaska šūnu smaržu, kas plūda no 
kārēm, kas atrodas pie griestiem. Kāres 
simbolizē visus 7 novada pagastus, bet 
tieši pretī durvīm par savu gadsimtu vēr-
tību atgādina bišu strops, simbolizējot 
Jēkabpils novadu, un, tajā sanošās bites 
– darbīgos novada ļaudis. 

Par bišu stropu paldies vietējā pa-
gasta pārvaldes priekšsēdētājam Jurim 
Krūmiņam un galdniecības meistaram 
Ojāram Geidānam par šī stropa atjauno-
šanu un uzlabošanu. 

Pateicība Zasas iedzīvotājam Alfre-
dam Leitietim par atsaucību un palīdzē-
šanu bitenieka zinībās un darbā, šoferim 
Arnim Timpam par palīdzību.

Pateicība par atsaucību, atbalstu un 
eksponātu un fotogrāfi ju dāvāšanu mu-
zeja izveidošanai: Gaidim Balodim, sla-
tietei Dzintrai Alužānei, rubeniešiem Aigai 
Jankovskai un Anitai Mikitovai, Sandrai 
Razminovičai, Veronikai Lazdai, Valentī-
nai Arntei. 

Sadarbošanās rezultātā varam ap-
skatīt iepriekš minēto ekspozīciju un iz-
stādes. 

Aicinu novada iedzīvotājus iesaistī-
ties muzeja izveidošanā piedāvājot se-
nas lietas un fotogrāfi jas, kas liecina par 
novada kultūrvēsturi. 

Edīte Balode,
Jēkabpils novada novadpētniecības eks-

pozīciju organizatore

Biedrības „Noskaņa” dāmas dzied 
dzintara dziesmas.

Bērniem bija iespēja 
pacienāties ar medu un 

rupjmaizi.

Bērni iepazīst dažādas dzintara rotas.
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Zasas vidusskolas 7. klase sadarbojas ar Ķīnu
2014. gada augustā Ķīnas pilsētā 

Nanjingā notiks otrās Pasaules Jaunat-
nes Olimpiskās spēles. Tajās piedalās 
sportisti līdz 18 gadu vecumam. Tāpat 
kā lielajās olimpiskajās spēlēs, arī šajās 
katrai valstij tiek veidota telts, kurā visiem 
sportistiem, līdzjutējiem un tūristiem tiek 
prezentēta katra dalībvalsts. Mūsu skolai 
par 1. vietu valstī Olimpiskās dienas fo-
togrāfi jā un video tika piedāvāta iespēja 
sadarboties ar Nanjingas Mochou Vo-
cational School (arodvidusskolu) veidot 
Latvijas telts noformējumu. Skolotājs Jā-
nis Kokins to uzticēja 7. klasei.

Sākām sarakstīties ar viņiem interne-
tā. Apmainījāmies ar fotogrāfi jām, video 
un prezentācijām par klasēm, skolām un 
pasākumiem gada garumā. Mūs pārstei-
dza viņu formas, vienotā stāja un platais 
smaids fotogrāfi jās. Klasē viņiem 
mācās nākamie mākslinieki 15 – 20 
gadu vecumā. Skolā ir 3000 skolē-
nu. Dīvaina ir cenzūra šai valstī, kā 
rezultātā viņi nevar izmantot Youtu-
be un noklausīties latviešu mūziku 
vai noskatīties videoklipu.

Mēs viņiem sūtījām prezentāci-
jas par Latviju, Rīgu, mūsu tradīci-
jām, dabu, jūru, latviešu Dievībām, 
zīmēm, tautastērpiem, rotaļām un 
atrakcijām u.c. Viņi vēlējās iemā-
cīties latviešu dejas. Mēs aizsūtī-
jām skolotājas Daigas Ģeidānes 
iemācītās un Kaspara Sēļa uzfi l-
mētās „Plaukstiņpolku”, „Tūdaliņ, 
tagadiņ” un „Māte teica Jancītim”, kā arī 
videopamācību, kā pīt dekoratīvas saulī-
tes. Mēs klasē esam 16 (8 meitenes un 
8 zēni), līdz ar to mums nebija problēma 
sadalīties pa pāriem priekš dejām. Pal-
dies Marekam Geižānam, kurš mums pa-
līdzēja. Deju solisti bija Liene Austruma 
un Arvis Cērmūkšs, Samanta Makovecka 
un Mareks Geižāns. Mums visu tulkoja 

klases tulki Kārlis Spēks un Ansis Amols, 
un skolotāja Baiba Gabranova.

Aprīļa beigās ķīniešiem viss bija ga-
tavs un viņi skolā prezentēja Latvijas tēlu 
un savu priekšstatu par mums. Mēs sa-
ņēmām fotogrāfi jas un bijām ļoti patīkami 
pārsteigti. Koka mājiņa ar koka mēbelēm. 
Pie sienas Latvijas foto, saulītes, kuģa 
stūre un Latgales tautas tērps (foto). Nak-

tī Latvijas mājā deg saule. Pie mā-
jas latviska sētiņa ar puķu dārzu 
un interesantām šūpolēm, kuras 
iestiprinātas ratu riteņos. Paši, 
no zīda sašuvuši Vidzemes balto 
tautas tērpu, dejo mūsu dejas. Uz 
telts sienas latviešu un ķīniešu va-
lodā uzraksts „Latvija” un „Vēlē-
jumu koks”, kur katrs skolēns uz 
lapas rakstījis savu novēlējumu 
Latvijai. Nu viņi zina, ka ir Latvija, 
bet mēs, savukārt, esam iepazi-
nuši viņus. Nepārspējamas ir viņu 
darba spējas. Tā arī nespējām 
ieskaidrot viņiem, un viņi nespēja 

saprast, ka kāds var nezināt ķīniešu hie-
roglifus. Visas fotogrāfi jas un prezentā-
cijas nāca ar ķīniešu uzrakstiem. Pārējo 
skolu ar Ķīnu iepazīstinājām skolas gada 
noslēguma prezentācijā.

Paldies visiem, kas palīdzēja šajā 
starptautiskajā projektā saka Zasas vi-
dusskolas 7. klase un audzinātāja Sar-
mīte Upeniece.

Ar grāmatu par grāmatu
Sestdienas novakarē, 17. mai-

jā, Tadenavas mazajā, mājīgajā klu-
biņā, jaukā gaisotnē aizritējusi tik-
šanās ar mūsu māksliniekiem Mu-
dīti Šneideri, Dzintru Klētnieci, Ro-
landu Zagorski, akordiona spēles 
mākslinieku Māri Balško. Viņi visi 
ir spodrinājuši mūsu kultūras tēlu. 
Paši būdami cienījamos gados, vēl 
joprojām aktīvi piedalās kultūras 
dzīvē. Tā ir apzināta un strādīga kal-
pošana daudzu gadu garumā. Mu-
dīte Šneidere saka, ka caur viņu iet pa-
saules skaistums. Vienalga, kur iet, viņa 
sveicinu visu, ko redz – kokus, puķes, 
mākoņus, visu dabas skaistumu. Viņa 

dzimtas kokus. Cilvēks aiziet mū-
žībā, paņemot līdzi visu kas ir bijis, 
bet grāmatā uzrakstītais, tā ir vēs-
tures liecība paaudzēm. Svarīgi ir 
nevis tas, ko esi izdarījis, padarījis 
un nodarījis, bet kāda tam visam 
ir bijusi vērte, kāda vērte ir bijusi 
ienākt šajā pasaulē un to gaitu iet. 
Ieklausīsimies mākslinieku teikta-
jā, tā ir mūsu dzīves patiesība.

Paldies visiem, kuri atrada 
brīvu sestdienas novakari, lai pa-

būtu kopā ar māksliniekiem.
Aina Timofejeva,

Tadenavas bibliotēkas vadītāja 
Autores foto

novēl nezaudēt ticību saviem spēkiem, 
un skatīties pāri nedienām. Dzintra Klēt-
niece aicināja pētīt dzimtas vēsturi, jo tas 
ir labi rakst īt biogrāfi skas grāmatas, pētīt 

Pašu šūtos Vidzemes baltajos tautu tērpos dejo mūsu dejas.

Ķīniešu veidotā latviešu mājiņa.
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1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. Piedāvāt Jēkabpils novada un 

tā apkārtnes jauniešiem saturīgi un jautri 
pavadīt brīvo laiku;

1.2. Pievērst iedzīvotājus veselīgam 
dzīvesveidam, sporta aktivitātēm;

1.3. Saliedēt Jēkabpils novada un tā 
apkārtnes iedzīvotājus.

2. Vieta un laiks:
Sacensības notiek: 25.07.2014. 

plkst. 18:00, Jēkabpils novada Zasas 
pag. sporta laukumā un parka teritori-
jā. Atklāšana pie Zasas upes (pie krasta 
uz vidusskolas sporta zāles pusi), plkst. 
18:00. Pēc visām aktivitātēm (aptuve-
ni plkst. 20:30) iestiprināšanās pie zu-
pas galdiem. Pēc iestiprināšanās (plkst. 
21:00) koncerts kopā ar Manguļu ģimeni. 
Pēc koncerta – groziņballe ar jauniešu 
grupu „Any face”.

3. Sacensību disciplīnas:
1) Stipro skrējiens (obligāta dis-

ciplīna)
 komandas skrējiens (komandā 4 cil-

vēki, no kuriem vismaz 1 meitene) vai;
 individuālais skrējiens

2) Jautrā slēpošana

Notiks Jēkabpils novada jautro un sportisko 
atraktivitāšu diena

 komandā 4 dalībnieki, no kuriem vis-
maz viena meitene

3) Šaušana mērķī
4) Lidojošo šķīvīšu mešana vārtos
5) Basketbola metieni
6) Šautriņu mešana
7) Futbola sitieni vārtos
8) „Gladiatoru” cīņas u.c.
Katras disciplīnas atsevišķs nolikums 

būs pieejams sacensību dienā uz vietas.
4. Sacensības vada:  
Galvenais tiesnesis – Aivis Kokins 

(Jēkabpils novada sporta koordinators);
Tiesneši – speciāli šim pasākumam 

izveidota tiesnešu komanda.
5. Sacensību dalībnieki:
4.1. Sacensībās piedalās Jēkabpils 

novada un tā apkārtnes iedzīvotāji;
4.2. Sacensībās piedalās abu dzimu-

mu iedzīvotāji no 15 gadu vecuma...līdz 
vecumam kamēr cilvēks jūtas jauns;

6. Dalībnieku apbalvošana:
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā dis-

ciplīnā tiks apbalvoti ar balvām no Jēkab-
pils novada pašvaldības;

6.2. Konkursu uzvarētāji tiks apbal-
voti ar Jēkabpils novada pašvaldības sa-

Karstajā 24. maija vakarā Zasas kul-
tūras namā uz Jēkabpils novada zolītes 
čempionāta noslēdzošo posmu pulcējās 
šīs spēles lietpratēji, lai noskaidrotu tās 
dienas labākos „zolmaņus”, kā arī cīnītos 
par augstāku vietu kopvērtējuma tabulā 
un iespēju piedalīties nākamā mēneša 
papildus posmā, kurā startēs 20 labākie 
čempionāta kopvērtējuma spēlētāji. Šajā 
posmā piedalījās 35 dalībnieki ar vismaz 
vienu pārstāvi no visiem 7 Jēkabpils no-
vada pagastiem. Pirms šī (pēdējā) pos-
ma tika saglabātas vairākas sportiskās 
intrigas, kuras dalībniekiem tajā vakarā 
bija jāizšķir – kurš dalībnieks iegūs kop-
vērtējuma 3. vietu, kuri iekļūs labāko 20 
spēlētāju pulkā, kuri paliks aiz strīpas, 
kurš pagasts uzvarēs, kurš iegūs 3. vie-
tu… jautājumu daudz, vienīgie, kas uz 
tiem varēja atbildēt – paši spēlētāji.

Lai gan ārpus Zasas kultūras nama 
telpām bija pamatīgs karstums, arī iekš-
pusē pie sacensību galdiem norisinājās 
„karstas” cīņas. Kā ierasts – dalībnieki iz-
spēlēja 6 kārtas, katrā no kārtām 20 par-
tijas. Izspēlējot 3 kārtas, vadībā izvirzījās 
spēlētājs no Kalna pagasta – Armands 
Stanks, kurš visas 3 kārtas pie sava galda 
bija uzvarējis. Armandam „uz papēžiem 
mina” divi dignājieši – Helmuts Liepiņš 

rūpētajām balvām.
7. Pieteikumi:
7.1. Līdz 20. jūlijam sūtot uz e-pas-

tu aivis.kokins@jekabpilsnovads.lv savu 
vārdu uzvārdu un vecumu ar norādi par 
pieteikšanos jautro un sportisko atraktivi-
tāšu dienai;

7.2. Zvanot vai sūtot sms uz tel. nr. 
27878984;

7.3. Sacensību dienā un vietā līdz 
plkst. 17:40;

7.4. Dalības pasākumā – bezmak-
sas.

Aicinām ikvienu biedrību, iestādi, or-
ganizāciju, daudzdzīvokļu namu iedzīvo-
tājus, deju un koru kolektīvus kā arī jeb-
kuru domubiedru grupu izveidot savas 
komandas, lai piedalītos un jautri pava-
dītu laiku. Atraktīvākā un vizuāli krāšņākā 
komanda saņems speciālbalvu.

P.S. piedaloties šajā pasākumā Tu 
nevari palikt pēdējais – Tu apsteigsi tos, 
kuri nepiedalīsies!

Aivis Kokins, 
novada sporta pasākumu organizators

Noslēdzies Jēkabpils novada zolītes čempionāts

un Viesturs Mikulāns, kurš jau pirms šī 
posma bija nodrošinājis sev pirmo vietu 
čempionāta kopvērtējumā. Pirms pēdē-
jās kārtas pie līderu galda sēdās 4 spēlē-
tāji, kuri katrs varēja pretendēt uz uzvaru 
šajā posmā – Jānis Sils un Raimonds 
Jaudzems no Ābeļiem, Viesturs Mikulāns 
no Dignājas un Armands Stanks no Kal-
na pagasta. Pārliecinoši aizvadot pēdējo 
kārtu, pelnītu uzvaru šajā posmā izcīnīja 
Jānis Sils, otrajā vietā Viesturs Mikulāns, 
bet trešais Raimonds Jaudzems. Šī pos-
ma trešais labākais pagasts bija Dignājas 
pagasts, otrajā vietā zasieši, bet pirmo 
reizi čempionātā 1. vietā Ābeļu pagasta 
komanda.

Tā kā šis bija čempionāta noslēguma 
posms, kurā varēja piedalīties ikkatrs, tad 
ir zināms arī visa čempionāta kopvērtēju-
ma spēlētāju izvietojums. Pateicoties pē-
dējā posma rezultātam, 3. vietu Jēkabpils 
novada zolītes čempionāta kopvērtējumā 
izcīnīja dignājietis Helmuts Liepiņš, 2. vie-
tā diezgan droši ierindojās Dunavas pa-
gasta pārstāvis Uldis Strēlnieks, bet par 
čempionāta uzvarētāju kļuva spēlētājs 
no Dignājas – Viesturs Mikulāns. Pagastu 
komandu ieskaitē 3. vietu „izrāva” Ābeļu 
pagasts, 2. vietā ierindojās zasieši, bet 
par čempionāta labāko komandu tika 
kronēta Dignājas komanda.

Jūnija mēnesī tiks aizvadīts fi nāl-
posms, kurā piedalīsies labākie 20 spē-
lētāji čempionāta kopvērtējumā, pēc kura 
tiks pasniegti apbalvojumi čempionāta 
kopvērtējuma uzvarētājiem gan individu-
ālajā, gan pagastu komandu ieskaitē.

Vēlos pateikt paldies visiem spēlētā-
jiem, kuri piedalījās kaut vienā Jēkabpils 
čempionāta posmā. Paldies par aizraujo-
šajām cīņām pie spēles galdiem un par 
azartu visa čempionāta garumā.

Tiekamies nākošajos Jēkabpils no-
vada sporta pasākumos! 

Aivis Kokins, 
novada sporta pasākumu organizators
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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.

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
maijā reģistrētas 
3 dzimšanas:
Linda, Rūdolfs, Ieva

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

No mūža jāpaliek kaut vienai 
ziedlapiņai,
Jo mūžs ir zieda vērts – tā piemiņai 
un cieņai.
  /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Valdis Brukmanis
01.02.1943. – 01.05.2014.
Irma Bokāne
28.09.1943. – 03.05.2014.
Arvīds Kaminskis
05.09.1935. – 01.05.2014.
Mirdza Kupča
24.03.1936. – 03.05.2014.
Viktors Oborotovs
24.07.1949. – 03.05.2014.
Arnolds Rugainis
24.04.1938. – 14.05.2014.
Elza Poriete
15.10.1922. – 14.05.2014.
Pēteris Sinkevičs
27.08.1941. – 18.05.2014.
Ilmārs Krasovskis
21.02.1955. – 20.05.2014.
Ņina Griblo
10.07.1934. – 23.05.2014.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem! 

m!

ā

Dignājas evaņģēliski luteriskās 
draudzes kapusvētki

5. jūlijā
Daugavas kapos plkst. 12:00
Dignājas kapos plkst. 13:30
6. jūlijā
Līču kapos plkst. 12:00
Dūņenieku kapos plkst. 13:00
12. jūlijā
Meņķa kapos plkst. 12:00
Slīterānu kapos plkst. 13:30
2. augustā
Bērzu kapos plkst. 12:00
Ļūcānu kapos plkst. 13:00

Katoļu draudzes kapusvētki 
Ābeļu pagastā 

22. jūnijā
Ābeļu kapos plkst. 15.00
Nagļu kapos plkst. 16.00

01.06.–30.06. Ābeļu bibliotēkā 
Anitas Urtānes foto personālizstāde 
„Ieskaties klusumā”

01.06.–30.06. Ābeļu tautas 
namā Ābeļu pamatskolas bērnu zī-
mējumu izstāde.

Līdz 30.06. Leimaņu tautas 
namā apskatāma Vasilisas Vasiliši-
nas izšuvumu izstāde krustdūriena 
tehnikā.

01.06.–30.06. Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē izstāde „Bērie, sir-
mie, dūkanie”

20.06.–10.07. Rubenes kultūras 
namā izstāde „Gadskārtu ieražas – 
Līgo” (Mūžizglītības projekta „Coac-
tion” ietvaros)

01.06.–30.06. Zasas sabiedris-
kās mūžizglītības un vides centrā 
JMS Zasas fi liāles audzēkņu noslē-
guma Diplomdarbu izstāde.

No 16.06. Zasas sabiedriskās 
mūžizglītības un vides centrā izstā-
de „Skaista mana tēva sēta” – Zasas 
mākslas skolas bērnu dzimtu māju 
gleznojumi...

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 

2014. gada jūnijā
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01.06.–30.06. Ābeļu tautas 
namā Ābeļu pamatskolas bērnu zī-
mējumu izstāde.

Līdz 30.06. Leimaņu tautas 
namā apskatāma Vasilisas Vasiliši-
nas izšuvumu izstāde krustdūriena 

Jēkabpils novada kultūras papapasāsāsāāākkukuuuk mmmmiiiiimiiiiiiim

g j jj2014. gggaadda jūnniijjā

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

Ābeļu pagasts
21.06. plkst. 19.00 Ābeļu skolas 

estrādē Jāņu ielīgošanas pasākums 
un zaļumballe

Dignājas pagasts
21.06. plkst. 14.00 Dignājas sa-

biedriskajā centrā Jēkabpils novada 
Zolītes Čempionāta Finālposms, re-
ģistrēšanās līdz plkst. 13.45. Čem-
pionāta kopvērtējuma un fi nālposma 
apbalvošana notiks Dignājas estrādē 
ielīgošanas zaļumballes laikā! Plkst. 
22.00 Dignājas estrādē Ielīgošanas 
zaļumballe

Dunavas pagasts
21.06. „Vasaras saulgrieži” pie 

Dunavas pamatskolas: plkst. 10.00 
Jāņu zāļu vākšanu skandējot līgo tau-
tas dziesmas un ugunskura noformē-
šana, plkst. 21.00 Saulgriežu uguns-
kura iedegšana, plkst. 22.00 Zaļum-
balle spēlē: „Starpbrīdis”

Kalna pagasts
20.06. plkst. 21.00 Kalna kultūras 

namā Jāņu ielīgošanas pasākums. 
Dramatiskā kolektīva izrāde – A. Nie-
dzviedzs „Aste”. Jāņu ugunskura 
iedegšana pie kultūras nama plkst. 
23.00 Balle

Leimaņu pagasts
21.06. plkst. 19.00 Leimaņu tau-

tas nama estrādē Jāņu ielīgošanas 
koncerts ar dejām, dziesmām un īsām 
pamācībām līgošanā. Pēc koncerta 
jāņuguns iedegšana un zaļumballe 
kopā ar grupu „Pēc pusnakts”

Rubenes pagasts
22.06. Rubenes pagastā „Vasa-

ras saulgriežu orientēšanās skrējiens 
dabā”. Plkst. 19.00 pulcēšanās pie 
kultūras nama

23.06. plkst. 22.00 Slatē – Vecāru 
šķūnī Līgo nakts balle. Muzicē 2012. 
gada „Ziņģes” laureāti – grupa „Kiwi”. 
plkst. 12.00 Saulgriežu ugunskura ie-
degšana

Zasas pagasts
23.06. plkst. 22.00 Zasas muižas 

šķūnī groziņballe „Lai sanākam kopā 
mēs līgot” kopā ar grupu „Airi”

Informāciju par pasākumiem apkopoja 
Inta Tomāne


	01 Pages from Jekabpils_novads_06_2014
	02 Pages from Jekabpils_novads_06
	03 Pages from Jekabpils_novads_06_2014-2

