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Jēkabpils novada pašvaldības 30. aprīļa
domes sēdē pieņemts lēmums veidot
plānu novada domes administrācijas
pārcelšanai uz Zasas pagasta pārvaldes
ēku “Astras”.

Domes sēdē deputātu viedokļi dalījās.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja bija piedāvājusi izstrādāt plānus
trīs iespējamiem variantiem – Zasai,
Brodiem un Bērzgala pamatskolai, par
kuriem tad lemtu nākamajā sēdē, bet Fi-
nanšu komitejā tika lemts jau par konkrētas
atrašanās vietas – Zasas pagasta pārvalde
– virzīšanu domes balsojumam.

Izpilddirektors J.Subatiņš piebilda, ka,
lai mainītu administratīvo centru, ne-
pieciešami grozījumi vairākos pašvaldības
dokumentos, ko vienā lēmumā būtu grūti
ietilpināt. Racionālāk vispirms visiem
vienoties par konkrētu atrašanās vietu, un
pēc tam lemt par atbildīgajiem, termiņiem
un finansēm.

Deputāti vienojās, ka jautājuma
izskatīšanu nedrīkst atlikt, un līdz maijam
būtu jāsagatavo plāns.

Deputāte A.Lemaka norādīja, ka fi-
nanšu komitejā pārliecinoša viedokļa tomēr
nebija, un izmaksas Zasas variantam būs
lielas. Vai administrācijas atrašanās Zasā
kaut ko dos uzņēmējdarbībai vai attīstībai,
nevar prognozēt. Arī M.Balodis norādīja,
ka virziens prom no Jēkabpils nav īsti
racionāls. Viedokli oponēja A.Vanags,
uzsverot, ka jāvirzās dziļāk uz novada ter-
itoriju, jo bez attīstīta centra novadā
nākotnē lauki var vispār izmirt. Arī I.Blum-
berga piekrīt, sakot, ka Ābeļu pagasta
iedzīvotājiem jau tā ir iespēja baudīt blakus
esošās pilsētas sniegtās iespējas, taču
iedzīvotājiem tālāk novada teritorijā šāda
administratīvā centra tuvumā nav, un tas
būtu ļoti nepieciešams.

Debatēs iesaistījās arī pārējie deputāti,
paužot savas domas un iespējamos vari-
antus. O.Spēka atgādināja, ka Zasas pa-
gasta pārvaldes ēkas telpās izvietotas
pirmsskolas grupiņas, un pārcelšanās no
nesen iekārtotām telpām nebūtu prātīga.
Nav vēl arī zināms, vai pārceļoties uz
internāta ēku, tā atbildīs pirmskolas iestāžu
prasībām. A.Kokins piekrita virzībai uz no-
vadu, taču lika vēlreiz padomāt par
Bērzgala pamatskolas telpām.

Tika uzklausīti arī pārvalžu vadītāji.
R.Jaudzems savu viedokli paudis jau ie-

priekš un norāda, ka Ābeļu pagasta
iedzīvotāju vairākums ir par centru Ābeļu
pagastā. J.Raubiška piekrīt, ka Brodi ir
pieņemams variants, bet izbraukāt var arī
uz citām vietām. A.Baltaruņķis atbalsta
viedokli par centru novada teritorijā.
M.Cankale secina, ka pēc iedzīvotāju sa-
pulces Kalna pagastā paustā, labākais
būtu Brodu variants, Zasā jau tāpat ir veikti
lieli ieguldījumi. A.Tropiks atgādināja, ka
pārcelšanās prasīs diezgan lielus līdzekļus,
un domājams, ka diezgan drīz būs nākamā
reģionālā reforma. I.Kurme atzina, ka
iedzīvotāju aptaujā Rubenes pagastā
vairums bija par Zasu kā centru, un nu
deputātiem jāpieņem politisks lēmums par
finansēm. J.Krūmiņš piekrita, ka laiks iet uz
priekšu un viss mainās un šis nav
vienkāršs lēmums, visdrīzāk arī reforma
valsts mērogā nebūs ilgi jāgaida.

Priekšsēdētājs E.Meņķis apspriedes
noslēgumā pauda arī savu viedokli, sakot,
ka Bērzgala pamatskola un Ābeļu pagasts
finansiāli būtu izdevīgāki varianti un diez-
gan līdzvērtīgi. Zasa finansiāli ir pats
dārgākais variants. Žēl būtu vilkt krustu pāri
tām iestrādnēm, kas Zasā jau ir īstenotas
– nesen izremontētajām bērnudārza un
internāta telpām. Tāpat arī ir lielas šaubas,
ka izdosies pārdot Bērzgala pamatskolu
par summu, kas spētu segt tajā ieguldītā
kredīta izmaksas.

Beigu beigās klātesošie tika aicināti bal-
sot, un, ar 10 balsīm par, 4 pret un 1 attur-
oties, Jēkabpils novada dome nolēma
plānot Jēkabpils novada administratīvā

centra izveidošanu Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā – Zasas pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā adresē:
„Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils
novads. 

Dome nolēma uzdot Jēkabpils novada
pašvaldības izpilddirektoram līdz 2015.
gada 20. maijam sagatavot rīcības plānu
Jēkabpils novada administratīvā centra
pārcelšanai un Jēkabpils novada
pašvaldības administrācijas izvietošanai.

Lai pārceltu administrāciju uz Zasas pa-
gasta pārvaldi, jāatbrīvo telpas, kurās pa-
šlaik atrodas pirmskolas bērnu grupiņas.
Tās savukārt jāpārceļ uz internāta telpām,
kuras jāpielāgo bērnu vajadzībām. Arī tas,
cik konkrēti pārcelšanās process izmak-
sās, vēl neesot aprēķināts, tikai ir zināms,
ka administrācijas pārcelšana uz Zasu būs
dārgākais no visiem variantiem.

Edvīns Meņķis skaidro, ka lēmums par
administrācijas pārcelšanu tieši uz Zasu
pieņemts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt,
daļu deputātu neesot izdevies pārliecināt,
ka būtu jāizvēlas ekonomiskākais variants,
otrkārt, Zasa ir Zemgales reģiona vietējās
nozīmes attīstības centrs, treškārt, arī ie-
dzīvotāju aptaujā Zasa bija visatbalstītākais
variants – to par novada administrācijas at-
rašanās vietu bija izvēlējušies 48 procenti
respondentu.

Pašlaik Jēkabpils novada domes admi-
nistrācija atrodas Jēkabpils pilsētas terito-
rijā – Rīgas ielā 150a. 

K.Sēlis un S.Paegļkalne
K.Sēļa foto

Jēkabpils novada administrāciju plāno
pārcelt uz Zasu

Zasas pagasta pārvalde
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Jēkabpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi
Nr.6/2015

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 26.03.2015.
Sēdes lēmumu Nr.76 (protokols Nr.4)

Grozījumi Jēkabpils novada domes
2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.14 

„Par Jēkabpils novada pašvaldības 
nodevām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” likuma „Par pašvaldī-
bām” 14.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”

12.panta pirmās daļas 4.punktu, 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt

pašvaldību nodevas” 3.punktu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2009.gada 15.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 14 „Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām”
(turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) sekojošus grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: rūpnieciski ražotas pārtikas preces – EUR 5.00; 

Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1. apakšpunktu sekojošā
redakcijā: rūpnieciski ražotas nepārtikas preces - EUR 5.00

Izteikt saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: lietotas mantas - EUR 5.00

Izteikt saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: rūpnieciski ražotos alkoholiskos dzērienus -  EUR
30.00;

Izteikt saistošo noteikumu 3.4. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: mājas apstākļos ražotos alus un alkoholiskos
dzērienus -  EUR 10.00;

Izteikt saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: bezalkoholiskie dzērienus un uzkodas - EUR 5.00;

Izteikt saistošo noteikumu 3.6. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: tabakas izstrādājumus - EUR 10.00;

Izteikt saistošo noteikumu 3.7. apakšpunktu sekojošā re-
dakcijā: par tirdzniecību ar precēm, kuras nav minētas saistošo
noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.apakšpunktos, pašval-
dības nodeva netiek noteikta.

Papildināt saistošo noteikumu ar 3.3. punktu sekojošā re-
dakcijā: Ja tirdzniecību veic no pārvietojamā mazumtirdzniecī-
bas punkta, nodevas likme tiek noteikta 5,00 EUR/dienā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.panta kārtībā.

Paskaidrojums raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka pašvald bas nodevas par tirdzniec bu 
publisk s viet s likmes ielu tirdzniec bai pas kuma laik  un sabiedrisk s 

din šanas pakalpojumu sniegšanai, emot v r  likuma „Par 
pašvald b m” 14.panta pirm s da as 3.punktu, likuma „Par nodok iem un 
nodev m” 12.panta pirm s da as 2. un 4.punktu un Ministru kabineta 
2005.gada 28.j nija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par k rt bu, k d  
pašvald bas var uzlikt pašvald bu nodevas” 3.punktu. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi nosaka pašvald bas nodevas par tirdzniec bu 
publisk s viet s likmes ielu tirdzniec bai, ielu tirdzniec bai pas kuma 
laik  un sabiedrisk s din šanas pakalpojumu sniegšanai, k  ar  nodevu 
par izklaid joša pas kuma r košanu publisk  viet . 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Pašvald bas budžets b tiski netiks ietekm ts, ta u nodeva tiks ieskait ta 
pašvald bas budžet . 

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

4.1. Tiek prec z k noteikta pašvald bas nodevas likme par ielu 
tirdzniec bu un noteiktas nodevu likmes par sabiedrisk s din šanas 
pakalpojumu sniegšanu. 
4.2. Noteikumi rada jaunas ties bas un uzliek pien kumus ielu 
tirdzniec b , k  ar  nodrošina vienl dz gas ties bas un iesp jas visiem 
tirdzniec bas dal bniekiem un tirdzniec bas organiz t jiem pašvald bas 
ier kotaj s tirdzniec bas viet s, uzlabojot pakalpojuma pieejam bu. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Par saistošo noteikumu piem rošanu var v rsties J kabpils novada 
pašvald b . 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

6.1. Konsult cijas ar priv tperson m nav notikušas. 
6.2. Saistošie noteikumi tiks public ti pašvald bas informat v  izdevum  
„ audis un darbi”, k  ar  pašvald bas m jas lap  www.jekabpilsnovads.lv 

 

Domes priekšs d t js E.Me is 

l Par novada domes deputāta pilnvaru apstiprināšanu
l Par Jēkabpils novada administratīvā centra izvietošanu
l Par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa

noteikšanu (Doktorāts, Kalna pagasts)
l Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā
l Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās

lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1.7 ha platībā Ābeļu
pagastā nomas tiesību apstiprināšanu

l Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē
l Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes ezerā
l Par īres tiesību piešķiršanu Ābeļu pagastā
l Par īres tiesību piešķiršanu Rubenes pagastā
l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalna pagastā
l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dignājas

pagastā
l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ābeļu pagastā
l Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā

īpašumā „Bulīši”, Kalna pagasts Jēkabpils novads
l Par grozījumiem 26.03.2015. Jēkabpils novada domes

lēmumā Nr.100 „Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā,
Jēkabpils novadā, nodošanu atsavināšanai”

l Par zemes ierīcības projekta izstrādi Ābeļu pagastā
l Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu

un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
l Par Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates 2015

organizēšanu
l Par dalību Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada

plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
projektā „PROTI un DARI!”

l Par Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā finanšu
pārskata par 2014. gadu apstiprināšanu

l Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Jēkabpils
novadā

l Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes
lēmumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

l Par debitoru parādu norakstīšanu
l Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada domes

priekšsēdētājam
l Par Domes priekšsēdētāja komandējumu uz Azerbaidžānas

Republikas Baku pilsētas Surahani rajona pašvaldību
l Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Par Jēkabpils novada

pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu
l Par būvprojekta „Ambulance-aptieka, Zasa, Zasas

pagasts, Jēkabpils novads, pārbūve” 2.kārtas realizāciju
l Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Jēkabpils novada domes aprīļa sēdē 
skatītie jautājumi
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Dabas aizsardzības
pārvalde atgādina

par saudzīgu 
attieksmi pret

Dvietes palienes
pļavām

Palieņu pļavu izplatība Latvijā ir samē-
rā reta un to platības strauji sarūk. Palie-
ņu pļavām ir gan kultūrvēsturiska, aina-
viska, gan dabas daudzveidības aizsar-
dzības vērtība. Vairākām putnu sugām
palieņu zālāji ir nozīmīga ligzdošanas un
barošanās vieta. Palieņu zālāji veic nozī-
mīgas ekoloģiskas funkcijas – regulē
palu stiprumu, nodrošina barības vielu
apriti, attīra virsūdeņus. Latvijā šis ir
viens no ietekmētākajiem zālāju veidiem,
20 gs. meliorācijas un sekojošās iekulti-
vēšanas ietekmē zaudēti vismaz 90% no
visiem palieņu zālājiem. Dabas parks
“Dvietes paliene” izveidots, lai saglabātu
un atjaunotu palieņu pļavas.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latga-
les reģionālā administrācija (turpmāk tek-
stā – Pārvalde) lauksaimniekiem atgādi-
na, ka sākoties pavasara darbiem jāievē-
ro nosacījums, ka visā dabas parka
“Dvietes paliene” teritorijā aizliegts bojāt
vai iznīcināt, arī uzarot un kultivējot, pa-
lieņu un terašu pļavas. Minētais ierobe-
žojums noteikts 2007. gada 24. aprīļa Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr. 274 “
Dabas parka “Dvietes paliene” individuā-
lie aizsardzības un izmantošanas notei-
kumi” 9. 12. punktā.

Līdztekus minētajam Pārvalde infor-
mē, ka 2016. gadā tiks uzsākta aizsargā-
jamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas te-
ritorijā. Eksperti dosies dabā un inventa-
rizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus
un zālājus. Latvijā par aizsargājamām at-
zītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vēr-
tīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu
lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta
maksājumiem 2014. – 2020. gada Lauku
attīstības programmas pasākuma „Agro-
vide” apakšpasākumā „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kar-
tēšana turpināsies līdz 2019. gada rude-
nim. Dabas aizsardzības pārvalde aicina
zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus
pārbaudei. Plašāku informāciju var iegūt
http://daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/b
vz_parbaude/ un Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā.

Pārvalde cer uz sapratni un saudzīgu
attieksmi pret dabas parka “Dvietes pa-
liene” dabas vērtībām.

Inita Bružika
22035020

Bezakcīzes dīzeļdegviela

Esošā perioda degvielu var izņemt līdz
30. jūnijam, bet nākošā perioda bezakcī-
zes dīzeļdegvielas piešķiršanai jāpiesa-
kās līdz 1. jūnijam. Pieteikuma veidlapas
var saņemt pagastu pārvaldēs vai arī pie-
teikties Lauku atbalsta dienestā elektro-
niski.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs
ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvie-
lu, ja to izmanto traktortehnikā un lauk-
saimniecības pašgājējmašīnās. Dīzeļ-
degvielas daudzums tiks noteikts, ņemot
vērā šādu sadalījumu:

1. augkopība - 100 litri uz 1 hektāru,
2. augļkopība, ogulāji, un dārzkopība -

130 l/ha,
3. zālāju platības:
- ja tiek nodrošināts minimālais lauk-

saimniecības dzīvnieku blīvums vismaz
0.5 nosacītās liellopu vienības uz vienu
ha - 130 l/ha,

-bioloģiskajās saimniecībās dzīvnieku
blīvums vismaz 0.4 vienības uz 1 ha - 130
l/ha,

-dzīvnieku barības primāram ražotā-
jam - 60 l/ha.

4. zeme zem zivju dīķiem - 60 l/ha,
5. citas kultūras un platības, kuras ir

deklarētas un apstiprinātas vienotā platī-
bu maksājuma saņemšanai - 60 l/ha.

Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražo-
šanas vai akvakultūras produkcijas ražo-
šanas ir vismaz 285 eiro no 1 hektāra
(neskaitot valsts un Eiropas Savienības
atbalstu). Prasību par ieņēmumiem ne-
piemēro:

- ja lauksaimniecības produkcijas ra-
žotājs ir uzsācis saimniecisko darbību
lauksaimniecībā un reģistrējies Uzņēmu-
mu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienes-
tā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kār-
tējā gada 1. jūnijam un kārtējā gadā
pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā iz-
mantojamo zemi vienotā platību maksā-
juma saņemšanai,

- tām zemes platībām, kuras ir papil-
dus deklarētas vienotā platību maksāju-
ma saņemšanai salīdzinājumā ar iepriek-
šējā gada deklarēšanās periodu. 

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem
lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļ-
degvielu, ja audzē zivis vismaz 20 ha pla-
tībā. Dīzeļdegviela netiek piešķirta grūtī-
bās nonākušam l/s produkcijas ražotājam.

7. maijā Saeimā galīgā lasījumā ir pie-
ņemta vienošanās par dīzeļdegvielas ie-
krāsošanas uzsākšanu ne ātrāk kā
2015.gada 31.oktobrī, kā arī lauksaimnie-
kiem būs iespēja no 2015. gada 1. jūlija
līdz 2015. gada 30. oktobrim izmantot
75% no piešķirtā dīzeļdegvielas limita.

Līdz 22. maijam Lauku atbalsta die-
nests pieņem pieteikumus ikgadējo
kompensāciju izmaksai par mežsaim-
nieciskās darbības ierobežojumiem
NATURA 2000 teritorijās un mikrolie-

gumos gan NATURA 2000 teritorijās,
gan ārpus tās.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu nosacīju-
miem, būtiski ir palielinātas ikgadējās kom-
pensācijas maksājuma likmes, kā arī šo
kompensāciju var pieprasīt par mikroliegu-
miem ārpus NATURA 2000 teritorijām.

Atbalstu var saņemt par meža zemju
(izņemot purvu) platībām, kas atrodas: Ei-
ropas nozīmes aizsargājamo dabas terito-
riju (Natura 2000) sarakstā un mikroliegu-
mos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teri-
torijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā.

Meža teritorijai ir jābūt spēkā esošai
meža inventarizācijai.

Atbalstu var saņemt par meža zemes
platību, kurā kārtējā gada 1. aprīlī ir spēkā
kāds no šādiem mežsaimnieciskās darbī-
bas ierobežojumiem, ar sekojošām lik-
mēm, ja zemes vienībā ir viena veida mež-
saimnieciskās darbības aprobežojums:

- aizliegta mežsaimnieciskā darbība -
160 EUR/ha;

- aizliegta galvenā cirte un kopšanas
cirte - 160 EUR/ha;

-aizliegta galvenā cirte - 120 EUR/ha;
-aizliegta kailcirte - 45 EUR/ha.

Zemes vienībā, pastāvot vairāku veidu
iepriekš minētajiem mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem, atbalsta likme
ir 112 EUR/ha.

Lai pieteiktos kompensācijai, meža
īpašniekam ir jāiesniedz Lauku atbalsta
dienestā vienotais iesniegums, pielikums
ar atbalstam pieteikto meža zemju kadas-
tra numuriem un meža zemju plāna kopi-
ju, kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās
meža zemju platības. Aizpildītā meža
zemju plāna kopija noteikti jāsaglabā, jo
tā būs nepieciešama, ja vēlēsieties ie-
sniegt labojumus vai papildinājumus. Pie-
teikšanos var veikt gan LAD sistēmā tieš-
saistē, gan arī aizpildīt iesniegumu papīra
formā. Pirms pieteikuma sagatavošanas
meža īpašniekiem noteikti jāpārliecinās
par saimnieciskās darbības ierobežoju-
miem platībā, kuru vēlaties pieteikt atbal-
stam, un šeit var palīdzēt Meža konsultā-
ciju pakalpojumu centra speciālisti visos
reģionos.

Sēlija ražo

Septiņu Sēlijas novadu apvienība
plāno atvērt savu pārstāvniecību Rīgā, lai
popularizētu Sēliju un rastu noieta tirgu
mazāku un lielāku ražotāju produkcijai.
Lai apzinātu visus, kuriem būtu interese
savus ražojumus ievietot Sēlijas novadu
veikalā, lūgums pieteikties arī mūsu no-
vada dārzeņu audzētājiem, augļkopjiem,
amatniekiem, rokdarbniekiem, biškop-
jiem, mājražotājiem uc. Šobrīd notiek sa-
runas par telpām un loģistiku.

Ina Sēle, novada lauku attīstības
konsultante, 26312414

Informācija uzņēmējiem un
lauksaimniekiem
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Notiks šķidrmēslu
izvešana

SIA „MAKLERI ENERGO” laika pe-
riodā no 7. maija līdz 31. jūlijam veiks
šķidrmēslu izvešanu no cūku komplek-
sa „Miķelāni” Salas novadā. Šķidrmēs-
lus vedīs ar autocisternu pa valsts au-
toceļu P-75 Jēkabpils–Lietuvas robeža
(Nereta) un Jēkabpils novada pašvaldī-
bas ceļiem Ābeļu pagastā: Aldaunas
ielu un ceļu Brodi-Luksti no 0 km līdz
2,5 km.

Šķidrmēslu transportēšanas un ie-
strādes laikā iespējama īslaicīga nepa-
tīkamu smaku parādīšanās.

Dzidra Nartiša

Jauna deputāte un darbinieki
2015. gada 16. aprīlī Jēkabpils novada vēlēšanu komisija pie-

ņēma lēmumu deputāta Anda Timofejeva vietā no Centriskās
partijas Latvijas Zemnieku savienības saraksta uzaicināt depu-
tāta kandidāti Sandru Vecumnieci, kura ir piekritusi uzņemties
deputāta pilnvaras un Attīstības un tautsaimniecības komitejas
locekļa pienākumus Jēkabpils novada domē. 30. aprīlī Jēkabpils
novada dome apstiprināja Sandru deputātes amatā.

Sākot ar 2015. gada 16. aprīli Aivja Kokina vietā sporta pasā-
kumu organizatora pienākumus veic Ieva Dreimane. Paralēli
tam, Ieva veic arī līdzšinējos kultūras darba organizatora pienā-
kumus Dignājas pagasta pārvaldē.

Sākot ar 2015. gada 11. maiju, par Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tājas pienākumu izpildītāju uz vadītājas Aļonas Semeiko prombūtnes laiku tika iecelta
Aija Šalkovska.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Par zemes lietošanas
un zemes apauguma

veidu statistisko 
apsekojumu 

Jēkabpils novadā

SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas sta-
tistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes
apauguma un lietošanas situācijas, kā arī to izmai-
ņu apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Jēkabpils
novadā. Apsekojums notiks no 2015. gada maija
līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015).

Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498
ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros
zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme,
zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, transpor-
ta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un
lietošanas veidu, redzamu meliorācijas sistēmu
esamību un ainavas struktūrelementus.

Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām
instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu izvē-
lēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju 250 m
garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā no
katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g smags
augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks anali-
zēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru no-
vērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiro-
pas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes mo-
deļu validācijai un organisko vielu satura noteik-
šanai augsnē, kas ir būtisks klimatu ietekmējošs
faktors.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiro-
pas mēroga statistikai un tā neatspoguļos nekā-
dus personiskas dabas datus vai datus par
zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju
kontrolei, pie tam, tie arī nav piemēroti šādam
mērķim.

Ivars Pavasars
SIA Vides eksperti valdes loceklis

Var pieteikties palīdzības 
saņemšanai programmā 

“Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem”
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”

sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv” organizē par
projektā “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem!” sa-
ziedotajiem līdzekļiem iegādāto autiņbiksī-
šu un piena maisījuma izsniegšanu Jēkab-
pils un tai tuvējo novadu trūcīgajām ģimenēm ar mazuļiem līdz 2 gadu vecu-
mam.

Lai saņemtu palīdzību jūnijā un jūlijā, jau šobrīd – līdz 29. maijam, ģime-
nēm, kurām nepieciešama palīdzība, jāvēršas biedrībā Jēkabpils NVO resur-
su centrs – Jēkabpilī, Brīvības ielā 45, 2. stāvā darba dienās no 8.30 līdz
17.00, un jāaizpilda iesniegums – anketa. Ģimenes mēnesī varēs saņemt 1
iepakojumu autiņbiksīšu un 2 iepakojumus ar piena maisījumu “Tutelli” (ja ārsts
apliecina, ka bērniņam ir alerģija un nepieciešams nozīmēt citu maisījumu, tad
māmiņām iesniegumam jāpievieno ārsta izziņa, un tas jānorāda anketā).

Līdzi obligāti jāņem pase un Sociālā dienesta izsniegta izziņa par trū-
cīgas ģimenes statusu. Palīdzību saņemt iespējams arī ģimenēm krīzes
situācijā (piemēram, pēkšņa slimība ar lieliem izdevumiem par ārstēšanos
u.tml. iemesli).

Jautājumu gadījumos var zvanīt 652 20097 (birojs, darba dienās) vai
29449622 vai rakstīt nvoresursi@inbox.lv . Vairāk informācijas www.ziedot.lv

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs

Zināmi Jēkabpils novada 2015. gada
NVO iniciatīvu konkursa rezultāti

Ir noslēgusies šī gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu
konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā saņēmām 12 pietei-
kumus, kuru kopējā pieprasītā finansējuma summa sastādīja
8449,22 eiro. Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi

4500 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai
nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu.

Atbalstītie projekti:
Biedrības „Cerību logi” projekts „Dubultu parka labiekārtoša un aprīko-

šana” ar finansējumu EUR 680;
Biedrības „Noskaņa” projekts „Latvju stipro zīmju pasaulē” ar finansē-

jumu EUR 200;
Biedrības „Pūpols” projekts „Manas Liepas manā novadā” ar finansējumu

EUR 500;
Biedrības „Ūsiņš” projekts „Treniņsacensības jātnieku sportā „Ūsiņa

kauss 2015”” ar finansējumu EUR 500;
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Biedrības „Izaicini sevi” projekts „Izai-
cini sevi šajā vasarā” ar finansējumu
EUR 500;

Biedrības „Ūdenszīmes” projekts
„Raiņa pirmais ceļojums” ar finansēju-
mu EUR 600;

Biedrības „Spēkozols” projekts

„Prieks bērniem!” ar finansējumu EUR
689;

Biedrības “Augšzemes lauku NVO ap-
vienība” projekts „Piedalies savā
dzīvē!” ar finansējumu EUR 431;

Biedrības „HK „Rubeņi”” projekts „Ho-
keja komandas treniņi Daugavpils

ledus hallē” ar finansējumu EUR 400. 

Sakām lielu paldies ikvienam, kas cen-
tās, nāca klajā ar jaunām idejām un pie-
dāvāja tās kopīgi īstenot. Lai projekti veik-
smīgi īstenojas!

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabied-
riskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sa-
kopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūrisma,
sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstināšanā, Jē-
kabpils novada pašvaldība rīko Jēkabpils novadā pagastu sakop-
tības skati 2015 periodā no 15. jūnija līdz 17. jūlijam.

Skate tiks rīkota 2 kārtās:
Pirmā kārta „Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saimniecī-

bu, iestāžu, uzņēmumu noteikšana pagastā”, ko vērtē pagasta
pārvaldnieka izveidota komisija tā vadībā un izvirza novada ska-
tei pretendentus un izveido maršrutu, kurš atbilst skates noliku-
ma kritērijiem. Laika periods: 15. - 30.jūnijs.

Otrajā kārtā speciāli izveidota komisija, kopā ar pagastu pār-
valžu vadītājiem, saskaņā ar izpilddirektora sastādītu grafiku un
kārtību, dodas iepazīt pagastus un to izvirzītos pretendentus.
Laika periods: 1. - 17.jūlijs.

Komisijas sastāvs:
Ina Sēle - Lauku attīstības konsultante;
Sandra Vecumniece - Domes deputāte;
Gunta Dimitrijeva - Projektu speciāliste;
Anita Putka - Latvijas Agronomu biedrības Jēkabpils nodaļas

vadītāja;
Māris Balodis - Domes deputāts;
Jānis Subatiņš - Izpilddirektors;
Dzintra Alužāne - Biedrības „Sēļu pūrs” pārstāve.
Novada teritorija tiks vērtēta sekojošās nominācijās:
sakoptākais ciemats – pagasta centrs - 3 nominācijas;
sakoptākais ciemats, kas nav pagasta centrs - 2 nominācijas;
sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā – līdz 7

nominācijas;
sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 nominācijas;
uzņēmējdarbības labākie piemēri – līdz 7 nominācijas, t.sk.

lauku un saimniecību ražošanas kultūras labākie piemēri;
sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums – pēc

komisijas ieskatiem;
labākie tūrisma vai vides apskates objekti – pēc komisijas

ieskatiem;
biedrības „Sēļu pūrs” balva „Sēliskākā sēta” vai veikums

Sēlijas novada popularizēšanā;
Kapsētu sakoptība pagastā – 1-2 nominācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā

nominācijā;
paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašvaldības

atbalsta proporciju, ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē un
ilgtspējību;

estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums;
augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku pašu

ieguldījums;
inovācijas un investīcijas (pašu piesaistītie papildus finanšu

līdzekļi).
Komisija veicinās un atbalstīs pretendentu piedalīšanos re-

ģiona un valsts mēroga konkursos. Skates uzvarētāju apbalvo-
šana notiks augustā Novada svētku ietvaros Rubenes pagastā.
Novada labākie piemēri tiks popularizēti un pagastu pārvalžu
vadītāji un darbinieki iepazīstināti arī ar citu novadu sasniegu-
miem sakoptības jomā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Rīkos Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skati 2015

Jēkabpils novada pa-
švaldība kopš 2014.gada
27.oktobra īsteno projektu
“Publisko interneta pie-
ejas punktu attīstība Jē-
kabpils novada pašval-

dībā”, identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021. Pro-
jekta mērķis ir uzlabot vienu esošu un izveidot septiņus jaunus
publiskos interneta pieejas punktus. Divos no jauna izveidotajos
punktos – Zasas un Rubeņu kultūras namu ēkās iedzīvotājiem
paredzēta pieejamība datortehnikai un multifunkcionālai iekārtai,

tai skaitā Zasā punkts ir aprīkots personām ar kustību traucēju-
miem. Rubenes un Zasas kultūras namu ēkās izveidotajos
PIPP, kā arī Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā jau esošajā PIPP ir
iegādāta datortehnika un multifunkcionālās iekārtas, kā arī ir pa-
redzēts palielināt bezvadu piekļuves zonas jaudas, ierīkot lokā-
los tīklus. Pašvaldība atbilstošās telpas ir aprīkojusi ar mēbelēm.
Piecās vietās – Dignājas, Dunavas, Kalna Rubenes un Leimaņu
pagastos tiek izveidotas interneta bezvadu zonas. Februārī ir
piegādāts aprīkojums – datorkomplekti ar atbilstošu program-
matūru un multifunkcionālās iekārtas. Iepirkumu veicām elek-
troniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), diemžēl iepirkums pakalpo-

Publisko interneta pieejas punktu izveidošanai 
un uzlabošanai aprīkojums ir piegādāts, 

atlicis ierīkot lokālos tīklus



6 2015. gada maijs

jumam EIS nebija iespējams, tādēļ to vei-
cam atbilstoši Publisko iepirkumu liku-
mam. Tiek strādāts pie iepirkuma noslē-
guma fāzes – saskaņošana ar Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūru un tad līgu-
ma slēgšana ar pakalpojuma sniedzēju,
lai varētu nodrošināt tīklu un bezvadu
zonas izvedi plānotajās vietās atbilstoši
projekta laika grafikam.

Projekta īstenošanas laiks 8 mēneši;

tā ieviešana jāpabeidz ne vēlāk kā līdz
2015. gada 30. jūnijam. Sasniedzot šī
projekta mērķi, Jēkabpils novada pašval-
dībā paaugstināsies piekļuves iespējas
internetam plašākām sabiedrības gru-
pām, nodrošinot piekļuvi elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai, kā rezul-
tātā uzlabosies mūsu iedzīvotāju dzīves
kvalitāte.

Plānotais projekta budžets ir EUR

33038.46, tai skaitā ERAF līdzfinansē-
jums EUR  28082.69, kas sastāda 85%
no attiecināmajām izmaksām, valsts bu-
džeta līdzfinansējums sastāda 991.15,
kas ir 3% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts
EUR 3964.62, kas sastāda 12% no attie-
cināmajām izmaksām.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva

Kopš 2014.gada 25.jūlija Jēkabpils novada pašvaldība īste-
no  ELFLA līdzfinansētu Lauku attīstības programmas pasāku-
ma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” pro-
jektu “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā”
Nr. 14-05-LL13-L413201-00014. Projekts nodrošina iedzīvotāju
veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Aktivitāšu īste-
nošanas rezultātā ir labiekārtota atpūtas vieta, kurā aktīvi varēs
atpūsties dažāda vecuma grupu iedzīvotāji, tai skaitā ģimenes
ar bērniem. Pašvaldības īpašuma “Doktorāts” teritorija atrodas
ceļa Birži – Ilūkste malā Kalna pagastā gleznainā vietā Bancānu
ezera krastā. Vieta ir piemērota atpūtai gan vietējiem iedzīvotā-
jiem, gan arī viesiem. Tā ir Jēkabpils novada viena no vizītkar-
tēm, jo teritorijā atrodas rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas
vieta. Projektā 0,5 ha platībā ir uzstādītas mazās koka arhitek-
tūras formas: atpūtas soli, galdi, atkritumu urnas, koka kāpnes,
velosipēdu statīvs, pievilkšanās stienis, “vilcieniņš”. Projektēša-
nu veica Alberts Barkāns,, būvdarbus – SIA “JuN”. Kopējais pro-

jekta budžets EUR 4943, tai skaitā attiecināmās izmaksas EUR
3755,00, no kurām EUR 3379,50 ir LEADER programmas līdz-
finansējums. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gada
30. aprīlis.

Projektu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva
K.Sēļa foto

Īstenots projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana
Kalna pagastā”

Jēkabpils novada Rubenes kultūras nams šogad svin apaļu
jubileju – aprit 50 gadi, kopš tika atklāts jaunuzceltais kultūras
nams. Tas tapa, pateicoties toreizējam kolhoza priekšsēdētājam
Broņislavam Oborunam, kuram rūpēja, lai kolhozā cilvēku ne
tikai labi strādātu, bet arī baudītu kultūru. Viņa vadībā tapa ne
tikai kultūras nams, bet arī estrāde, ūdenskrātuve un parks, kurā
tika iestādīti daudzi koki, izveidoti akmeņdārzi un puķu dobes,
kā arī atklāts Raiņa piemineklis, jo gan kolhozs, gan kultūras
nams toreiz nesa novadnieka Raiņa vārdu.

Pieminot Rubeņu kultūras nama un parka pamatlicēju, jubi-
lejas pasākumā parkā tika iestādīts vītols. Vītola stādīšanā pie-
dalījās Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns
Meņķis un Broņislava Oboruna meita Skaidrīte ar ģimeni. Inta
Tomāne, kura ir kultūras nama vadītāja jau 25 gadus, stāsta, ka
Broņislavs Oboruns devis ievērojamu ieguldījumu rubeniešu kul-
tūras dzīves attīstībā: „Tajos laikos šī vieta bija kā gaismas sa-
liņa Sēlijas pusē. Vasarā vien piesaistīja ļoti daudz apmeklētā-
jus. Notika brīvdabas lielie pasākumi, brauca Rīgas lielie teātri,

brauca operete, brauca Valmiera, brauca Liepāja ar brīvdabas
izrādēm, tāpat arī populāri estrādes mākslinieki.”

Arī tagad šeit dzīve kūsā. Namā, kas, sākot ar 2000.gadu,
vairāku gadu gaitā renovēts, darbojas astoņi tautas mākslas ko-
lektīvi, interešu kopa un rokdarbu pulciņš, tāpat namā notiek
sporta nodarbības, jo viena no zālēm ir pielāgota arī sporta ak-
tivitātēm.

Rubenieši var lepoties ar modernu lielo zāli, kurai jau no
pašiem pirmsākumiem ir slīpā grīda. Jēkabpils novada pašval-
dības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis stāsta: „Nekur bijušajā
rajonā nav divas zāles, no kurām viena būtu ar slīpo grīdu.
Tajā laikā, 1965.gadā, kad Oboruns īstenoja šo projektu, viņš
bija domājis par nākotni. Sagaidot šo jubileju, es priecājos, ka
šeit cilvēki vienmēr ir rosījušies. Nav bijis tādu pieklusuma pe-
riodu, vienmēr ir dejotāji, dziedātāji, teātra spēlētāji, protams,
arī viesi.”

Jubilejas pasākuma laikā par iedzīvotāju aktivitāti liecināja
gan sirsnīgie kolektīvu priekšnesumi, gan pilnā skatītāju zāle.

Rubenes kultūras namam – 50

Bijušie un esošie k/n darbinieki
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Arī nama vadītāja un kolektīvi atzīst, ka
kultūras dzīve Rubeņos ir ļoti aktīva. Inta
Tomāne saka: „Cilvēki ir aktīvi, jo mūsu
pagastā ir 140 pašdarbnieku. Par pasā-
kumiem ir tā – gribētos, lai vairāk apmek-
lētu. Apmeklējums ir ļoti dažāds.”

Jauniešu deju kolektīva „Laude” un
jauktā vokālā ansambļa „Ā’re” dalībniece
Liene Radiņa saka: „Rubenes apvidū ir
unikāli cilvēki. Ja „normāli” cilvēki piekt-
dienas vakarus pavada, atpūšoties pie te-
levizora, tad mēs aujam deju kurpes,
ņemam dziesmu grāmatas un ejam uz
mēģinājumiem. Deja dod izpausmes ie-
spējas. Tā ir brīvā laika pavadīšana, kas
ir pozitīva un jautra.”

Kolektīvi atzīst, ka kultūras līmenis ne-
būtu ne tuvu tik augsts, ja nebūtu tik rosī-
gas vadītājas kā Inta Tomāne. Folkloras
kopas “Kāre” dalībniece Dzintra Alužāne
saka: „Mums ļoti aktīva kultūras nama va-
dītāja, viņa uztur visus kolektīvus, nelaiž
nevienu postā. Es tā smejos – kas ir Sē-
lija bez Rubenes, kas Rubene bez kultū-

ras nama, kas kultūras nams bez kārtīgas
vadītājas, kas parks bez rozēm. Tādi mēs
sagaidām šo dienu.” Liene Radiņa atzīst:
„Vadītāja mūs ļoti atbalsta, mums vien-
mēr ir tērpi, vienmēr ir transports uz kon-
certiem, ir viss iespējamais atbalsts.”
Kora “Putni” kormeistare Anita Ķikute
saka: „Inta ir cilvēks ar ļoti lielu atbildības
izjūtu, un es domāju, ka Inta mums – pā-
rējiem kultūras darbiniekiem – ir kā pa-
raugs, kā vajadzētu strādāt.”

Jubilejas pasākumā iedzīvotāji baudīja
svētku koncertu, kā arī dalījās atmiņās
par kultūras nama vēsturi. Dažādi 50
gadu laikā piedzīvoto notikumu brīži ap-
lūkojami arī fotoizstādē „Raiņa atziņu gai-
sotnē”.

Uz pasākumu bija ieradušies bijušie
darbinieki, kultūras dzīves vadītāji, pulci-
ņu vadītāji: Eduards Sproģis, Valda Ma-
čulāne, Maija Zdanovska, Ināra Rudevi-
ča, Rita Zvirbule, Inese Bramane, Ārija
Vaska, Edīte Virbule, Iveta Januševska,
Anita Vērdiņa, Inita Gādmane, Ilona Pū-

dāne, Sandra Romanovska, Biruta Niki-
tova, Māris Adumāns. 

Paldies kolektīviem un to vadītājiem
par jaukajiem priekšnesumiem, koncerta
viesiem - novada jauktajam korim „Putni”,
Ausmai Kūleniecei un Jānim Tomānam,
Ivetai Januševskai, paldies kolēģim Gin-
tam par koncerta vadīšanu. Paldies par
ziediem un laba vēlējumiem ciemiņiem.
Paldies bijušajam rubenietim, kultūras
dzīves vadītajam Rubeņos Eduardam
Sproģim par salūtu. Paldies Jēkabpils no-
vada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.
Paldies Rubeņu pamatskolas bērniem
par zīmējumu izstādi „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”

Rubenes kultūras nams nudien var le-
poties ar radošiem un atraktīviem cilvē-
kiem. Ne velti uz Raiņa pieminekļa lasāmi
dzejnieka vārdi: „Un viņos būs mans gars,
kas brīvi augs”...

Sandra Paegļkalne un Inta Tomāne
Foto: K.Sēlis

Jēkabpils novada vadība un Lielās Tal-
kas koordinators Jēkabpils novadā Jānis
Subatiņš izsaka milzīgu PALDIES visiem,
kas atvēlēja savu brīvo laiku un 25. aprīlī,
kā arī pirms un pēc tam, čakli un cītīgi strā-
dāja, lai labiekārtotu un sakoptu vidi sev
apkārt.

Kopā pa visu novadu oficiālajās talkas
vietās sestdien strādāja aptuveni 340 cil-
vēki, sakopjot vairākus hektārus lielas pla-
tības. Protams, talcinieku netrūka arī cit-
viet, un iepriekšējās dienās skolu teritorijā
darbus čakli bija veikuši skolēni.

Visvairāk talcinieki darbojušies Ābeļu,
Zasas un Dignājas pagastos. Ābeļos ļoti
plašā teritorijā sakoptas ceļmalas, tāpat arī
Dignājā.

Dūņenieku klubiņā veikti remontdarbi,
krāsotas sienas. Daugavas krastos mak-
šķernieki lasījuši atkritumus. Tika sakopta
Ābeļu kapu teritorija, izzāģēti vecie krūmi,
zari, grābtas lapas. Pie Ābeļu pamatsko-
las, kopā ar Ievu Jasi, tika atjaunoti apstā-
dījumi, grābtas lapas un tuvumā iekārtots
laukums izjādēm zirgiem. Vēlāk bērniem
bija arī iespēja ar zirgiem arī pavizināties.

Dignājas pagastā tika uzkopta un no
krūmiem un kritušiem kokiem atbrīvota to-
pošā organizācijas ”Dzīvības koks” reha-
bilitācijas centra „Spēka avots” apkārtne.

Palīgā vietējiem iedzīvotājiem bija ieradu-
šies arī Jēkabpils novada administrācijas
darbinieki un organizācijas pārstāvji no
Rīgas.

Dunavas pagastā talcinieki kopa apkār-
tni ap Dunavas veco skolu. Tika grābtas
lapas, cirstas atvases.

Kalna pagastā tika sakopta doktorāta
un Aleksandra Grīna parka teritorija, kā arī
labiekārtota apkārtne pie kultūras nama
Dubultos. Talcinieki rosījās arī rehabilitāci-
jas centra „Dūjas” teritorijā.

Leimaņu pagastā iedzīvotāji aktīvi kopa

Leimaņu kapu teritoriju, kā arī, sadarbībā
ar biedrību „Akācija Plus”, atbrīvoja no krū-
miem, lapām un atkritumiem ciema centrā
esošo vēsturisko Amatnieku ielu. 

Rubenes pagastā tika sakopta Izabeli-
nas kapsēta un tās teritorijā iekārtots žogs,
Kaldabruņā, pateicoties biedrībai „Ūdens-
zīmes” – saposta vecās skolas apkārtne
un ierīkota šķūņa mākslas galerija, Slatē –
labiekārtota un sakopta sabiedriskā centra
apkārtne, autobusu pieturas teritorija. Ru-
beņu centrā talcinieki kopa un labiekārtoja
skolas apkārtni, sporta laukumu, lasīja at-
kritumus ceļmalās. Pie jaunās kapličas uz-
stādīts brīvi pieejams ūdens avots.

Zasas pagastā lapas tika grābtas un
zari dedzināti pie Zasas baznīcas, Cukur-

kalniņā, pie skolas un sporta laukumā.
Amatniecības centra „Rūme” teritorijā tika
stādītas eglītes. Liepu ciematā tika sakop-
ta Meža muzeja teritorija, ierīkoti ārstnie-
cības augu stādījumi. Sakopti tika arī
Staģu kapi.

Milzīgs paldies visiem par ieguldītajām
pūlēm, enerģiju un laiku Lielās īstenošanā
2015. gadā. Kopā mēs spējam daudz, un
tik tiešām ir gandarījums par paveikto! Kā
teica Lielās Talkas darba grupas vadītāja
Vita Jaunzeme: „No visas sirds ceram, ka
mūsu kopīgi veiktais darbs nesīs augļus
un sabiedrība kļūs gudrāka un veselāka,
vide zaļāka un sakoptāka un mēs paši la-
bāki.” Uz tikšanos nākamgad!

Informāciju sagatavoja Kaspars Sēlis
Autora foto

Ar pilnu foto galeriju var iepazīties 
novada draugiem.lv lapā

Kopā mēs varam!
Noslēgusies lielā Latvijas sakopšanas talka Jēkabpils novadā
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Aprīlī kā nekad agrāk bibliotēkā vislielākais pieprasījums bija
pēc Raiņa bērnu dzejas grāmatām. „Puķu lodziņš”, Zirņa bērni”,
kopoto rakstu sējums –šīs un citas grāmatas tika pārlapotas, lai
ikviens sagatavošanas grupas un pamatskolas skolēns samek-
lētu kādu, viņaprāt, saistošāko un interesantāko dzejoli. Nāka-
mais darbiņš – pārrakstīt to savā vislabākajā rokrakstā un rūpīgi
uzzīmēt ilustrāciju. Ar vislielāko atbildības sajūtu visi veica šo
uzdevumu, jo ilustrētie dzejoļi tika apkopoti  un iesieti  pašu iz-
veidotā grāmatā „Raiņa dzeja”.

Turpinot projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību ciklu „Vērtības”,
28.aprīlī pirmsskolas bērni, skolēni, vecāki u.c. interesenti pul-
cējās uz grāmatas atvēršanas pasākumu. Projekta aktivitāšu
koordinators Uģis Vārslavāns informēja par paveikto. Šai reizē
Dunavā ciemojās arī citu projekta dalīborganizāciju pārstāvji,
klātesošos uzrunāja projekta vadītāja Skaidrīte Medvecka.
Skanēja dzejas kompozīcija un dziesmas ar Raiņa vārdiem.
Daži skolēni nolasīja savus izvēlētos Raiņa dzejoļus un pa-
stāstīja, kāpēc tieši tiem zīmējuši ilustrāciju. Septiņgadīgās
Esteres mīļākais Raiņa dzejolis ir „Lellīte Lolīte”, jo viņai patīk
spēlēties ar lellēm. Rudenī Estere uzsāks skolas gaitas, un

tad lelles būs noliktas plauktā. 6.klases skolniekam Dāvim vis-
labāk paticis dzejolis „Pasaka par jūras braucienu”, jo tas sa-
istās ar vasaru un dabu, bet 9.klases skolniecei Lūcijai visvai-
rāk paticis dzejolis „Sniega diena”- tas atgādina bērnību un
ziemas priekus. Viens iesietās grāmatas eksemplārs tika arī
projekta kopējo aktivitāšu koordinatorei Ievai Jātniecei. To sa-
ņemot, viņa atzina, ka tas ir bibliogrāfisks retums un viņai pa-
tiess gandarījums par bērnu radošumu. 

Pasākuma otrajā daļā Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina
Timofejeva  pastāstīja par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā,
tad sekoja radošās darbnīcas : Raiņa aforismu iepazīšana, ilus-
trācijas – puzles salikšana, dzejoļu  „Grāmata” un „12 mēneši”
rindiņu  sakārtošana pareizā secībā, Raiņa dzīvesvietu kartes
zīmēšana, kā arī herbārija gatavošana no kaltētiem Tadenavas
pļavās salasītiem augiem. Darbojās visi, uz vietas tika sagata-
vots teatrāls priekšnesums Raiņa dzejolim „Kaķenīte”. Pasā-
kums aizritēja darbīgā un patīkamā gaisotnē. 

Projektu „Aiz apvāršņa” finansē Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta programmas „NVO” fonds.

Astra Liopa
Autores foto

Dunavā ilustrē Raiņa dzejoļus

25. aprīlī Zasas kultūras namā pasākums “Lai smaids ir tava
rota” bija viena no aktivitātēm novada svētku gada programmā
„Braucam ciemos!”. Šoreiz zasiešus apciemoja Dunavas pagas-
ta pašdarbnieki, piedalījās visi trīs Dunavas KN pašdarbības ko-
lektīvi: VPDK “Luste”, SDDK “Cielavas” un DK “Sateka”.

Zasas pagasta pašdarbnieki bija ļoti aktīvi gatavojušies, bija
interesanta pasākuma vadīšana, joks aiz joka, kas radīja smai-
dus sejā mums katram. 

Patīkamā atmosfērā un draudzīgā koncertā kopā ar Zasas
pašdarbniekiem, optimistiski un ar smaidu dunavieši izmantoja

šo patīkamo iespēju uzstāties uz skatuves, tur izrādījām drama-
tiskās kopas iestudēto izrādi “Čaukstenes” pēc A. Brigaderes
lugas motīviem, tāpat senioru dāmas un “Lustes” dejotāji izpil-
dīja savus priekšnesumus. 

Par šo jauko pasākumu sakām zasiešiem paldies, novēlam
veiksmi un izdošanos visos turpmākajos pasākumos, vienmēr
un visur “Lai smaids ir jūsu rota”! Gaidīsim jūs ciemos jūlijā!

Lustīgi Cielavotā Sateka no Dunavas

Lai smaids ir tava rota!
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2015. gads aizrit Raiņa zīmē. Lai godinātu mūsu novadnie-
ku, 24.aprīlī Dunavas pamatskolas skolēni kopā ar Tadenavas
bibliotēkas vadītāju Ainu Timofejevu iestādīja ozoliņu Raiņa 150
gadu jubilejai. Dzimšanas diena tiks atzīmēta septembrī, bet ko-
ciņam līdz tam laikam kārtīgi jāieaug zemē. Eglaines upītes ie-
lokā Varslavānu māju pirtiņas vietā atrodas piemiņas akmens
ar uzrakstu „Šeit dzimis Rainis”. Pie tā kuplo ozols un liepa, kas
savulaik iestādīti Raiņa tēva un mātes piemiņai. Turpat blakus
tagad zaļos arī Raiņa ozols, starp daudziem citiem ozoliņiem to
varēs pazīt pēc norādes zīmes. Pļaviņā pie akmens sastādīti arī
bērziņi saules staru veidā. Arī šī vieta simbolizēs Raiņa spilgtāko
bērnības atmiņu – sauli. Izskan Raiņa dzejolis A.Timofejevas la-
sījumā, kopīgs foto un dodamies uz Tadenavas bibliotēku.

Bērniem liels pārsteigums, ka meža ielokā koka ēkā, kura celta kā dzīvojamā māja, iekārtota bibliotēka. Pirmajā stāvā
bibliotēkas grāmatu krājums, otrajā – telpa izstādēm un datori
ar interneta pieslēgumu. Vienā no telpām iekārtots stūrītis,
kurā aplūkojami materiāli un fotogrāfijas par Raini. Pie sienas
„karte” ar apkārtnes mājām – gan apdzīvotām, gan bijušajām.
Tukšās mājvietas apliecina, cik cilvēku te kādreiz dzīvojis. Arī
foto, kurā redzamas bijušās četrgadīgās skoliņas drupas. Jau-
nie laiki ienākuši arī Tadenavā – augstais tornis mājas pagal-
mā un „Trešā tēva dēla” plāksnīte apliecina, ka šeit internets
par brīvu. Bibliotēku pamatā apmeklē vietējie iedzīvotāji. Tas
ir viņu informācijas, izglītības, kultūras un novadpētniecības
centrs. Uzzinājuši daudz jauna sakām paldies A.Timofejevai
par interesanto pēcpusdienu Tadenavā.

Astra Liopa
K.Sēļa foto

Ozols Raiņa 150 gadu dzimšanas dienai

Šī gada 15. aprīlī Dignājas pamatskolā norisinājās Sēlijas
novada bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums
jeb folkloras kopu skate. Ja dejotāju skatēs pierasts dejot dejas,
tad šeit folkloras kopām bija jāgatavojas rotaļu programmai, ko
vasarā Dziesmu un Deju svētkos Rīgā plānots uzvest pie Brī-
vības pieminekļa.

Savas prasmes sarīkojumā rādīja Dignājas pamatskolas fol-
kloras kopa “Dignōjīši” (vadītāja Aīda Bikauniece), Ābeļu pa-
matskolas folkloras kopa “Mikālēni” (vadītāja Iveta Bērziņa),
Krustpils pamatskolas folkloras kopa “Teice” (vadītāja Rita Mi-
čule), Jēkabpils 3. vidusskolas folkloras kopa “Riestava” (vadī-
tāja Rita Mičule), Ilūkstes Bērnu un Jauniešu centra folkloras
kopa “Zīle” (vadītāja Daina Paukšte) un Vīpes pagasta folkloras
kopa “Lākači” (vadītāja Marta Vaivode).

Katrai folkloras kopai vajadzēja parādīt savu 7 minūšu pro-
grammu par tēmu “Mantojums”. Mūsu novada kopas parādīja
Dignājas valodas mantojumu (“Dignōjīši”) un mēslu talkas tra-
dīcijas (“Mikālēni”). 

Pasākuma laikā folkloras kopu sniegumu vērtēja Valsts Izglītī-
bas satura centra žūrija – Māra Mellēna (Tradicionālās kultūras
un nemateriālās kultūras matojuma atgūšanas programmas va-
dītāja), Dina Liepa (folkloras kopas „Kokle” vadītāja, XI Skolēnu

un Jauniešu Dziesmu un Deju svētku folkloras kopu programmas
vadītāja) un Anete Karlsone (Latvijas Universitātes, Latvijas vēs-
tures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece). Žūrija uzslavēja Sē-
lijas novadu par rotaļu un deju labu sagatavošanu, jo gatavojo-
ties XI Dziesmu un Deju svētkiem, folkloras kopu dalībniekiem ir
jāapgūst 20 priekšnesumi.

Tika atrādīta dziedātprasme, mēģināta rotaļu programma, pa-
sniegti diplomi, kā arī pēcāk, atslodzei folkloras kopām bija iespēja
piedalīties daudz un dažādās radošajās darbnīcās - pīt ar kārkliem,
darboties ar čiekuriem, darināt paklājus, iepazīt rakstu zīmes, tīt
mandalas, siet slotas, gatavot svilpes un veidot mākslīgās puķes. 

Mūsu novada ciemiņi no citām skolām priecājās par labo un
viesmīlīgo uzņemšanu Dignājā, par interesantajām darbnīcām,
seno amatu apgūšanu, par skaisto skolas ēku, par jauko kolektīvu,
kas viņus uzņēma. Šoreiz skolā viesus sagaidīja ne tikai skolotāji
un bērni, bet arī vecāki. Jāsaka paldies visiem, kas piedalījās, un
centās, lai Sēlijas mēroga reģionālais sarīkojums izdotos!

Mūsu novadam ir vērts lepoties ar saviem skolēniem un jau-
niešiem, jo folkloras kopa “Dignōjīši” ieguva I pakāpes un folkloras
kopa “Mikālēni” - II pakāpies diplomus, un ir ceļā uz Dziesmu un
Deju svētkiem.

Sagatavoja K.Sēlis un I.Dreimane
K.Sēļa foto

Sēlijas folkloras kopu sarīkojums Dignājā

Folkloras kopa "Mikālēni"
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Gaisā dzirkstī plaukstoša pavasara
prieks, bet Bērzgala pamatskolas skolē-
niem, skolotājiem un tehniskajiem darbi-
niekiem šīs ir dažas atlikušās nedēļas, līdz
skolas durvis aizvērsies uz visiem laikiem. 

Tas vedina mūs novērtēt paveikto,
pārdomāt bijušo un atcerēties līksmo, sir-
snīgo un darbīgo vidi, kura mūsu apkār-
tnes ļaudīm bija dota gandrīz 180 gadu.
Precīzi 179 gadus.

Biržu – Bērzgala pamatskola dibināta
1836.gadā.1 Skolas darbība sākotnēji no-
tika nomātās telpās zemnieku mājās.
Viena no tām bija Leimaņu pagasta Bur-
kanārēs, tagadējās Z/S „Līvas” teritorijā.
Pirmais skolotājs bija Jānis Rūtiņš, kurš
strādāja no 1836. līdz 1850.gadam. Sko-
las ēkas bieži tika mainītas, bet
1879.gadā Biržu pagasta pašvaldība lika
pamatus divstāvu skolas ēkai. Skolā strā-
dāja skolotāji Juris Kēmans, Juris Kalvītis,
Mārtiņš Stradiņš un Juris Namnieks. Šajā
skolā mācījās ap 100 skolēnu, taču
1883.gadā skola nodega. Ēka tika atjau-
nota uz vecajiem pamatiem, bet ērtību
ziņā tā atpalika no jaunās ēkas.
1914.gadā sākās 1. pasaules karš, vācu
karaspēks ieņēma pagasta teritoriju, caur
kuru gāja nocietinājumu līnijas. Risinājās
ilgstošs pozīciju karš. 1915.gadā vācieši
nojauca skolas ēku un materiālus izman-
toja nocietinājumu būvei. 1.pasaules kara
un Brīvības cīņu laikā mācības skolā  ne-
notika, jo iedzīvotāji bija devušies bēgļu
gaitās uz Krieviju. Skola savu darbību at-
sāka 1921.gadā, kad Biržu-Bērzgala pa-
matskolai piešķīra Bērzgala pusmuižas
ēkas un zemi. 1921./22.m.g. arhīva doku-
mentos tā uzrādīta kā 4- klasīgā pamat-
skola, bet no 1923./24.m.g. kā 6- klasīgā
pamatskola.2 Mūsu skolas pārzinis bija
Bertmejs Kiops, strādāja skolotāji Marija
Kiops, Irma Vanders, Jānis Ziedāns.

Tā kā skolēnu skaits arvien palielinājās
un pielāgotajā pusmuižas ēkā vietas ne-
pietika, tad 1929.gada 7.novembrī ar
Biržu pagasta pašvaldības atbalstu tika
likti pamati jaunajai skolas ēkai. Tos ie-
svētīja Biržu draudzes mācītājs Mēders,
ēkas celtniecība izmaksāja 82  000
latus.3Jaunās skolas iesvētīšanas cere-
monijā 1934.gada 30.septembrī piedalī-
jās ap 700 viesu. Tajā skaitā profesors
Bērziņš, Jēkabpils apriņķa priekšnieks
M.Kadašs, tautskolu inspektors P.Baško.

Skolu iesvētīja Biržu draudzes mācītājs
Nusbaums. Spilgtām personībām bagāts
ir Biržu-Bērzgala  pamatskolas  skolotāju
kolektīvs 20.-30.gados. Veronika Ozoliņa,
Pēteris Rasiņš, Harijs Broks, Kārlis Rama-
nis, Herta Zakovica. Darbu turpināja arī
Bertmejs un Marija Kiopi. Taču īpaša no-
zīme ir skolotājiem Lilijai un Kārlim Frei-
maņiem, kuri skolā strādāja no 1935.-
1944.gadam. Skolas pārzinis Kārlis Frei-
manis bija ne tikai talantīgs pedagogs,
mazpulku vadītājs, Viestura ordeņa kava-
lieris, bet arī aktīvs sabiedriskais darbi-
nieks, kordiriģents un teātra režisors. Viņu
veikumu un talantu vēl joprojām piemin

30.-40.gadu absolventi. Arī trimdā Austrā-
lijā skolotājs K.Freimanis turpināja darbu
skolā līdz aiziešanai mūžībā 1975.gadā.

Otrā pasaules kara beigas un 40.-tie gadi
raksturīgi ar pārmaiņām, izturību un radošu
gaisotni. Skolā strādāja skolēnu cienīta sko-
lotāja Olga Ravīzere, 1944.-1945.skolas di-
rektore bija Erna Pabērza, bet no 1946.-
1951.gadam Elvīra Leja. Skolā darbu uzsā-
ka jauni skolotāji- Imants Jukumsons, Zelma
Dzeguze-Krūmiņa, Irma Krievāne-Bīgestā-
ne un daudzi citi. No 1951.-1968.gadam
skolu vadīja direktore Irma Bīgestāne. Ar
viņas darba gadiem aizsākās plašais darbs
skolas un tās apkārtnes labiekārtošanā,
ceļot abas saimniecības ēkas,  ierīkojot ap-
stādījumus un izmēģinājuma lauciņus.
1961.gadā skola ieguva Bērzgala 8-gadī-
gās skolas nosaukumu.

60.-70.tie gadi raksturīgi ar mūsu sko-
las iepriekšējās skolotāju paaudzes
„zvaigžņu” gadiem. Tā bija paaudze, kura
visu savu darba mūžu, vai gandrīz visu,
veltīja Bērzgala skolai. Viktorija Dubov-
ska-Spēka, Regīna Peipiņa-Strika, Irma
Krievāne-Bīgestāne, Rihards Bīgestāns,
Velta Prodišķe-Minoviča, Valentīna Čau-
nāne, Irēna un Andris Vītoli. Kā jaunā
zvaigznītes uzmirdzēja mūsu Jānis Grā-
vītis un Biruta Avotiņa, bērnu un kolēģu
ļoti mīlēti skolotāji.

No 1968.-1978.gadam Bērzgala 8-ga-
dīgās skolas direktore bija  Irēna Vītola,
bet no 1978.-1989. gadam Regīna Strika.
Skolēni aktīvi strādāja ārpusstundu
darbā, čakli mācījās un garas darba die-
nas pavadīja kolhoza „Mežgale” laukos.
Tas deva iespēju pilnībā nodrošināt sko-
las internāta darbību, ēdināšanu un ek-
skursijas.

80-tajos gados mūsu kolektīvā ienāca
daudzi jauni skolotāji-Ingrīda Puķīte, Lo-
lita Kakste, Mārīte Pore,  Aija Indriksone,
Anita Ķikute un daudzi citi. Lai arī Anitas
un Aijas darba gaitas tagad rit Zasā un
Biržos, daļa no sirds vienmēr paliks Bēr-
zgalā. Bet Ingrīda, Lolita un Mārīte “no-
dzēsīs gaismu” mūsu skolas logos 2015.
gada 19. jūnijā.

1992./93.m.g. mūsu skola iegūst Bēr-
zgala pamatskolas nosaukumu. Arī šajā
laika posmā sāk strādāt vairāki jauni sko-
lotāji - Mārīte Pērkone, Solvita Audzīte,
Irēna Tauriņa, Inese Zariņa, Juris Puķītis,
Inga Bartuseviča. 1990. gadā par skolas
direktori sāk strādāt Aija Indriksone, par
vietnieci Lolita Kakste. Šis bija atmodas
laiks, mūsu sirdīs tuvs laiks, kas ienesa
pārmaiņas skolas dzīvē.

Lai arī darba un dzīves gaitas daudzus
no mūsu kolēģiem aizvedušas citur, liela
daļa no viņiem joprojām sirdī ir piederīga
mūsu skolai. Paldies sakām Irmai Bīges-
tānei, Intai Agrumai-Pauļukai, Silvijai Ve-
cumniecei, Ingrīdai un Egilam Knutiņiem,
Ilzei Pujātei-Tišanovai, Initai Kovaļevskai,
Jānim Svilpem, Pēterim Balodim (junio-
ram), Austrai Saleniecei, Skaidrītei Sila-
raupei, Ilvijai Lācītei, Gintai Brukai Jēkab-
pilī, Veltai Minovičai Mežgalē, Vitālijam
Seilim Vīpē, Anitai Ķikutei, Mairitai Strikai,
Haritinai Sinkevičai, Zentai un Jurim Pu-
ķīšiem, Paulīnei Grāvītei, Ingai Bartuse-
vičai, Gitai un Jurim Ratniekiem (bijuša-
jam skolas direktoram) Zasā, Birutai un
Jānim Avotiņiem Kalna pagastā, Annai

Kancānei, Mārītei Zaicevai, Marijai un
Jānim Spēkiem, Jānim Britānam, Zentai
Strikai, Aijai Indriksonei, Olitai Spēkai,
Edītei Dzenei, Inārai Savickai, Kārlim Va-
nagam, Valentīnai Beļajevai Leimaņu pa-
gastā, Inetai Smilškalnei, Ilonai Balaško
Līvānos, Jānim Semjonovam Dunavā,
Jolantai Nazarovai Rēzeknē, Ilutai un
Raimondam Vuškāniem, Mārim Kaņe-
pam Rīgā, Andrim Baldunčikam Viesītē,
Agitai Kauranenai, Ingai Galdiņai Biržos
un vēl daudziem citiem.

Salidojums Bērzgala pamatskolā
notiks 2015. gada 19. jūnijā plkst. 20.00.
Reģistrācija no plkst.18.00. Ieeja par zie-
dojumiem. Sakarā ar lielo dalībnieku skai-
tu aicinām nodrošināties ar piknikam ne-
pieciešamo inventāru (paklājiņiem, noju-
mi pret lietu u.c.)

Norietam tuvojas Bērzgala pamatskolas mūžs…

Bērzgala pamatskolas kolektīvs, 
2002. gada 30. maijs.

Izlaidums Bērzgala pamatskolā, 
1994. gads.

Bērzgala pamatskolas deju kolektīvs,
1995.gads. Vadītāja Aija Indriksone

1 Latvijas Valsts vēstures arhīvs 472.f,11.apr.
16444.lieta,143.lpp.

2 Turpat,6642.f.1.apr.306.lieta,79.lpp. un 315.lieta,
35.lpp.

3 Jēkabpils Vēstnesis,1938.gada 24.februāris
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Pašreiz skolā strādā 10 skolotāji, no tiem
5 strādā arī citās skolās. Bērzgalā 1-2 die-
nas nedēļā, pat tikai dažas stundas.saim-
niecisko dzīvi vada 5 tehniskie darbinieki.

Arnita Bruka – Pore
Bērzgala pamatskolas absolvente, strā-

dā Bērzgala pamatskolā no 2007.gada.
Viņas ģimenes vēsture cieši savijusies ar
mūsu skolu, jo tajā mācījās Arnitas
mamma Velga un tētis Andris, meitas Sig-
nija, Raimonda, Karlīna, māsas Marita un
Ginta, brālis  Jānis, vīrs Raimonds. Arnita
ir mūsu skolas intelektuālā bāze, cilvēks ar
plašu redzesloku, taču viņas īpašais ta-
lants – augsta līmeņa profesionāle angļu
valodā un informāciju tehnoloģijās, radoša
personība – vada deju kolektīvu, bērnu mī-
lēta klases audzinātāja. 

Inese Dimante – Zariņa
Bērzgala pamatskolas un Zasas vidus-

skolas absolvente, strādā Bērzgala pa-
matskolā no 1995.gada. Arī viņas ģimene
cieši saistīta ar mūsu skolu. To absolvē-
juši gan Ineses brālis Arnis, gan bērni –
Reinis, Lelde un Zigmārs. Inese simbolizē
visu to skaisto, gaumīgo un talantīgo, kas
gadu gaitā tapis mūsu skolā. Ineses mī-
ļumu un radošumu izbaudījuši visi mūsu
skolēni – no vēl mazāka par piecgadnieku
līdz devītklasniekiem. Inese ir mamma –
skolotāja, viņa veido arī visus tos asprā-
tīgos  un skaistos dekorus, kuri uzlabo
garastāvokli gan savējiem, gan skolas
viesiem. Arī salidojuma atvadu rotājumi ir
viņas gatavoti. Inesi mīl visi.

Solvita Audzīte
Zasas vidusskolas absolvente, stādā

Bērzgala pamatskolā no 1997. gada. Viņa
izstaro gaišumu, prieku un šarmu. Sākum-
skolas skolotāja, kurai raksturīga izturība,
pozitīvs skats uz līdzcilvēkiem, uzticama
draudzene, lieliska skolotāja. Solvita dāvā-
jusi mūsu skolas komandai prieku par teātri,
darbošanos dažādos sporta, kultūras pasā-
kumos. Profesionāle, kura bērniem dāvā
gaišu, mierīgu bērnību. Bērzgala pamatsko-
lu absolvējuši arī viņas bērni – Jānis un Ieva.

Mārīte Pore
Bērzgala pamatskolas un Jēkabpils  1.vi-

dusskolas  absolvente. Skolotāja gan sākum-
skolā, gan krievu valodas skolotāja, strādā
Bērzgala pamatskolā no 1989.gada. Mārītei
ir daudz labu īpašību – viņa ir atsaucīga, ar
plašu redzesloku, drosmīga, pacietīga, rado-
ša, mīl mūziku,ceļojumus, laba saimniece.
Taču kolektīvā Mārīte ir drošā aizmugure, cil-
vēks, kurš visus atbalstīs, visu paveiks. Mā-
rīte ir skolēnu mīlēta un cienīta audzinātāja. 

Irēna Tauriņa 
Bērzgala pamatskolā ienāca

1996.gadā. Viņas jomas ir fizika un mate-
mātika. Tas ir smags darbs, kas prasa rū-
pību un precizitāti. Taču Irēna mūsu ko-
lektīvā ir apliecinājums tam, ka eksaktie
mācību priekšmeti var būt tieši saistīti ar
mākslu, rokdarbiem. Irēna ir uzmanīga,
rūpīga un talantīga kolēģe, kura vairākus
gadus mūs iepriecina ar īpašām pašgata-
votām dāvanām. Bērnu mīlēta un cienīta
audzinātāja viņas trim audzināmajām kla-
sēm. Bērzgala pamatskolu absolvējuši arī
Irēnas dēli – Arvis un Raivis. 

Ingrīda Zarāne un Guntis Lazdiņš
Mūsu tehniskās divīzijas karotāji. Strā-

dīgi, sirsnīgi un jauki. Labi kolēģi ar plašu
redzesloku, organizatori un aktīvi pasāku-
mu atbalstītāji. Mūsu skolas patrioti. Ingrī-
da ir Bērzgala pamatskolas absolvente,
arī viņas meitas – Santa un Linda absol-
vēja šo skolu 2008.gadā, bet pēdējo mā-

cību gadu Bērzgala pamatskolā aizvadīja
arī mazie – Jānis un Ieva.

Lolita Kakste
Bebrenes vidusskolas absolvente.

Bērzgala pamatskolā strādā no
1981.gada.Viņas darba joma ir bioloģija,
ķīmija, dabas zinātnes un ģeogrāfija.
Taču tieši Lolitai mēs varam pateikties par
šo ilgo un savā ziņā neticamo iespēju-tik
ilgi izturēt, uzņemties atbildību pat bezce-
rīgās situācijās. Īsta profesionāle, vadī-
tājs, kuru kolektīvs ciena. Vadītājs, kurš
pats ir perfekts, to prasa arī no padota-
jiem. Tas ir cieņas līmenis, kuru var iegūt
tikai retais priekšnieks.  Bērzgala pamat-
skolu absolvējuši Lolitas dēli Agris un Rai-
vis. Skolas vadībā strādā no 1990.gada.

Emīlija Balode
Strādā Bērzgala pamatskolā no

2010.gada. Emīlija atnesa mūsu kolektīvā
līksmu dzīvesprieku vajadzīgajā brīdī,
mūzikas skolotāja, vada skolēnu ansam-
bļus, sagatavo solistus mūsu koncertos.
Emīlija ir atsaucīga kolēģe.

Juris Puķītis
Bērzgala pamatskolas un Zasas vidus-

skolas absolvents, Bērzgala pamatskolā
strādā no 1999.gada. Mūsu skolēnu elks
daudzu gadu garumā. Principiāls skolo-
tājs, labs kolēģis un draugs. Skolas pa-
triots līdz pēdējam mirklim. Viņš tāpat kā
mēs – palikām, tā kā bijām vienojušies.
Bērzgalā Jurim viena audzināmā klase –
bet vismīļākā, kas paliks atmiņā ar ne-
skaitāmām sacensībām, spožām uzva-
rām un dažādiem skolas braucieniem. 

Ingrīda Puķīte
Bērzgala pamatskolas un Jēkabpils  1.

vidusskolas absolvente. Bērzgalā strādā
no 1979.gada, kopējais pedagoģiskais
darba stāžs 44 gadi. Bērzgalu absolvējis
arī viņas dēls Juris un viņas māsas Da-
gmāra, Ģertrūde, Ināra, Leontīna un brālis
Rūdolfs. Ingrīdas  dzīve vistiešākajā veidā
saistīta ar mūsu skolu. Spožs pedagogs,
profesionāle latviešu valodā un literatūrā.
Mācību priekšmetu olimpiādēm un ārpus-
skolas konkursiem sagatavojusi ļoti dau-
dzus skolēnus. Viņas vadīto skolas biblio-
tēku skolēni labprāt apmeklē. Ingrīda ir prin-
cipiāla līdz galam, neatlaidīga. Latviešu va-
lodas pamatus skolēniem iemācīja augstā
līmenī. Tāpēc mēs arī strādājam savā pro-

fesijā. Tāds ir mūsu darbs. Ingrīda ir īstena
savas valsts un skolas patriote. 

Mārīte Pērkone-Lazdiņa
Absolvējusi Bērzgala pamatskolu un

Zasas vidusskolu. Darba gaitas Bērzgalā
uzsāka 1993.gadā. Viņas dzimtas saknes
ar šo skolu savijušās vairākās paaudzēs.
Šeit mācījušies un skolu beiguši Mārītes
vecmamma Olga, mamma Rita, tante
Rasma, onkulis Helmuts, brālis Andris, kā
arī meitas Guna un Gita. Mārīte ir vēstur-
niece, sociālo zinību skolotāja, ir bijusi au-
dzinātāja trim klasēm, audzēkņu mīlēta un
cienīta. Kā skolotāja un cilvēks-erudīta,
precīza, sirsnīga. Visi šīs skolas skolotāji
un skolēni atmiņās sagalabās viņas vadī-
tās ekskursijas. Mārīte ir prasmīgi sagata-
vojusi skolniekus zinātniski pētnieciska-
jiem darbiem, dažādiem projektiem. Viņa
vienmēr ir bijis atbalsts Kalna un Leimaņu
pagasta kultūras darbiniekiem. Ir izveido-
jusie Bērzgala skolas muzeju.

Sandra Strika – Kregere
Bērzgala pamatskolas un Zasas vidus-

skolas absolvente. Var teikt, ka Sandras

dzīve rit Bērzgala pamatskolā, jo viņa šeit
ir dzimusi un dzīvo. Skola ir viņas ģimenes
mājas. Bērzgala pamatskolu absolvējis
viņas tētis Jānis, mamma Regīna, kura
ilgus gadus ir bijusi  skolas direktore. Arī
brālis Vilnis un Sandras bērni – Lauris un
Lāsma absolvējuši šo skolu. Sandra ir iz-
palīdzīga, čakla un sirsnīga. Skolas kolek-
tīvā strādā no 1980.gada.

Inese Bruņiniece
Zasas vidusskolas absolvente. Bērzgala

pamatskolā no 1991. gada. Inese ir spilgts
piemērs stabilitātei, izturībai un intelektuā-
lajām bagātībām. Lieliska kolēģe, prasmīga
saimniece. Inese dāvājusi Bērzgala pamat-
skolai meitu Lienu, atraktīvu un možu sā-
kumskolas skolotāju, bet jaunākie – Kas-
pars un Baiba absolvējuši mūsu skolu. 

Guntars Smilškalns 
Mūsu skolas saimnieks no 2005.gada.

Guntaru var raksturot kā pacietīgu un
klusu darba cilvēku, jauku un uzmanīgu
kolēģi. Uzskatu, ka viņš būs tas, kurš ie-
degs gaismu mūsu skolas ēkā arī tad, kad
mūsu tajā vairs nebūs.

Lolita Galdiņa 
Ilggadēja mūsu skolas saimniece. Lo-

litu raksturo stingrība, pacietība un at-
balsts gan lieliem, gan maziem. Viņas ga-
tavotās maltītes ir gardas un veselīgas.
Tās mūsu skolas absolventi atceras vēl
ilgi. Arī Lolitas bērni – Sanita un Raimonds
ir absolvējuši Bērzgala pamatskolu.

Raksta autores: Mārīte Pērkone,
1980.gada absolvente un Ingrīda Puķīte,

1967.gada absolvente
M.Pērkones foto

Biržu-Bērzgala pamatskolas jaunbūve,
1929.-1934. gads.

Biržu-Bērzgala 4-klasīgā pamatskola
Biržu-Bērzgala pusmuižas ēkā, 1921.gads.
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Rudenī Zasas vidusskola nosvinēja 75
gadu jubileju, bet, vasarai sākoties, aicina
uz salidojumu absolventus, bijušos skolē-
nus, skolotājus, darbiniekus.

21. jūnija dienas kārtība:
plkst. 15:00 - Zasas luterāņu baznīcā

aizlūgums Zasas vidusskolai, skolotā-
jiem, darbiniekiem, absolventiem un vi-
dusskolas karoga iesvētīšana;

plkst. 16:00 – reģistrēšanās, skolas
apskate, vietu ieņemšana norādītajās vie-
tās;

plkst. 18:00 - veltījuma koncerts sko-
las 75 gadu salidojumam Zasas kultūras
namā;

Pēc koncerta tikšanās ar skolotājiem
kabinetos, pulcēšanās pie galdiņiem – sa-

runas, satikšanās un kopā būšanas
prieks!

No plkst. 21:00 dejas Zasas kultūras
namā spēlēs grupa „Leivēri” no Madonas.

Par dalību jāiemaksā ziedojums 5 eiro
(taču būsim pateicīgi un priecīgi, ja radī-
siet iespēju ziedot lielāku summu - gan
pasākuma organizēšanas izdevumu ap-
maksai, gan skolas tālākai attīstībai).

Lai prognozētu iespējamo dalībnieku
skaitu, līdz 12. jūnijam lūdzam pārskaitīt
dalības maksu ziedojumu kontā. Ziedoju-
mu konta rekvizīti: Jēkabpils novada pa-
švaldība, Reģ. nr. 90009116789 Konts:
LV77PARX0012595410001 Bankas
kods: PARXLV22

Maksājuma mērķī norādīt: Zasas vi-
dusskolai – 75, absolvēšanas gadu, atzī-
mējot vidusskolas vai pamatskolas absol-
vēšanu, savu vārdu, uzvārdu (lūgums ie-
kavās norādīt arī savu skolas laika uzvār-
du, ja tas mainījies).

Ziedot varēs arī pasākuma dienā. Par
groziņiem un dāvanām jādomā pašiem.

Būs iespēja interesanti nofotografēties,
apmeklēt Jēkabpils novada muzeju
Zasas centrā, apskatīt izstādes, dalīties
atmiņās un priecēt citus ar savu priekšne-
sumu.

Uz tikšanos šajā salidojumā! Tava
skola Tevi gaida!                                      

Olita Spēka, 
Zasas vidusskolas direktore

21. jūnijā savējos gaidīs Zasas vidusskola!

Atradīsim laiku un iespēju apskatīt Ābeļu muzeju!
1977. gadā, gatavojoties Ābeļu skolas 140 gadu jubilejai,

skolotājs Arnolds Jakubovskis sācis vākt skolas vēstures mate-
riālus. Tā pamazām tapa skolas muzejs, bet vēlāk Ābeļu pagas-
ta novadpētniecības muzejs. Arnolds ir muzeja vadītājs kopš
2002. gada. Pirms dažiem gadiem Arnolds Jakubovskis ir godi-
nāts ar Jēkabpils novada titulu “Vedējs”. Viņš visu dzīvi ir bijis
sabiedriski aktīvs, pratis sev līdzi vest citus. Arnolds ir ar radošu
domu un iecerēm bagāts, izpalīdzīgs. Darbs muzejā viņam esot
tikai pirmdienās, bet aizvien aktīvi darbojoties kā pasākumu or-
ganizētājs vai palīgs. Arnoldam Jakubovskim ir liela interese par
sportu, teātri, novadpētniecību un apkārt notiekošo. Sportā ir kā
līdzjutējs nu jau mazbērniem. Arnolds jaunatnei ir īsts patriotis-
ma audzinātājs, par ko jau 25 gadus varējām pārliecināties Lāč-
plēša dienas skrējienā, gan arī šogad notikušajā novada Politiski
represēto atceres dienā piemiņas vietā Daugavas stacijā un
Ābeļu pagastā. Arnolds Jakubovskis var būt lepns par savā
mūžā ieguldīto lielo darbu, kas ir kā skola citiem. Viņa interešu
dažādība, prasmju bagātība un aizraušanās kā liecības ir ap-
skatāmi Ābeļu novadpētniecības muzejā. Šeit var apskatīt vēs-
turiskus materiālus par Latviešu strēlniekiem, leģionāriem, dzim-
tu hronikas, Ābeļu Tautas teātra vēsturi. Vienā istabā var iepazīt
pagasta sporta vēturi, kur pārsteidz spožo kausu daudzums un
materiālu plašais klāsts.

Pirmdien, 9. martā, kad ciemojos Ābeļu novadpētniecības
muzejā pie Arnolda Jakubovska, ievēroju, ka viņš ir īsts džent-
lmenis, jo Sieviešu dienā godināja pagasta slavenās, čaklās sie-
vietes, izstādot materiālus ar fotogrāfijām un aprakstiem. 

Īpaši amizanta ir kaklasaišu izstāde. Muzeja apmeklētājiem
vienmēr vadītājs ir norādījis uz kaklasaitēm, kuras dāvājis viens
no novada pagasta pārvaldniekiem. Tev, lasītāj, ir dota iespēja
minēt! Kura pagasta pārvaldnieka kaklasaites tās ir? ...Uzmini,

nu! ...Jā, uzminēji! ...Nē, pavisam “garām”! ...Jā, mūsējais! Ne-
daudz minējām?!

Visu nevar aprakstīt, bet katram no jums ir vērts muzeju ap-
skatīt. Īpaši iesaku skolām, jo, kā zināms, nākošgad jau 13. jan-
vārī J. Akurateram - 140. Ābeļu pagasta muzejā ir izstādīta plaša
ekspozīcija, kura veltīta novada literārajam dižgaram Jānim Aku-
rateram. Jau ilgus gadus muzejam laba sadarbība ar skolotāju
Ausmu Bērziņu. Vēlu rudenī būšot iespēja aicināt ciemos ar
plašu materiālu “Akurateru dzimtas hronika” (apm. 1,5 st.). 

Ābeļu novadpētniecības muzejs gaida apmeklētājus pirmdie-
nās, bet muzeja vadītājs Arnolds Jakubovskis ir pretīmnākošs
arī citās dienās, ja grupai nav citas iespējas, iepriekš sazinoties.

Balode Edīte,
Jēkabpils novada novadpētniecības ekspozīciju organizatore

K.Sēļa foto

Noslēdzies 2014./2015. gada Jēkabpils novada Zolītes
čempionāts

Šī gada 8. maijā Zasas pagastā norisinājās Jēkab-
pils novada Zolītes čempionāta 7. posms, kurš bija fi-
nālposms šīs sezonas čempionātam. Zasā finālpos-
mā tikās novada 32 spēcīgākie zolmaņi, lai noskaid-
rotu labāko no labākajiem.

Finālposmā, savstapēji vineojoties tiesnešiem un
zolmaņiem, tika veiktas izmaņas spēles gaitā un no-
risē. Šoreiz pirms katras kārtas tika veikta izloze, lai
noskaidrotu, pie kura galda ir jādodas spēlēt. Šāda
veida izloze veicināja intrigu zolmaņu vidū, jo parasti
spēlmaņi tika izsēdināti atbilstoši vietai, kādā ierindo-
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4. jūnijā plkst. 12.00 Dunavā, laukumā pie skolas notiks
Jēkabpils novada senioru aktīvās atpūtas pēcpusdiena. Aicinām
Jēkabpils novada iedzīvotājus, it īpaši vecāka gadugājuma cil-
vēkus un seniorus!

Svētku programmā:
• Pasākuma atklāšana;
• Senioru deju kopu koncerts “Lai sirdī būtu prieks”;
• Sportiskās aktivitātes;
• Kopīga zupas baudīšana;
• Pasākuma noslēgumā apbalvošana.
Par dalību aktīvās atpūtas dienā pieteikties pie pagasta kūl-

tūras darbinieka līdz 29.05.2015.
Dalībai sportiskajās aktivitātēs katra pagasta komandā

jābūt vismaz 6 dalībniekiem (maksimālais skaits neierobežots).
Pasākuma disciplīnas un vērtēšana:
„Ne asakas!”, „Lido mērķī!”, „Tuvāk centram!”, „Veiklās

rokas!”, „Saliec vārdus!”, „Precīzi centrā!”, „Trāpīgā roka!”, „Pre-
cīzais atsitiens!”

Vērtēšana notiks starp pagastu komandām – katrā disciplīnā
tiks vērtēti 6 labākie dalībnieku rezultāti no katra pagasta, kuri
tiks skaitīti kopā (par 1. vietu 1 punkts, par 2. vietu 2 punkti utt.).
Uzvar tā pagasta komanda, kurai mazāk punktu. Vienāda punktu
skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai vairāk
1. vietu, ja arī tās ir vienāds skaits, tad kurai vairāk 2. vietu utt.

Komandas tiks apbalvotas ar veselīgām un garšīgām balvām.
Pieteikties sportiskajām aktivitātēm var pasākuma vietā līdz

aktivitāšu sākumam, zvanot Jēkabpils novada sporta koordina-
torei pa tel. 26439901 vai rakstot uz e-pastu
ieva.dreimane@inbox.lv vai dignajastn@jekabpilsnovads.lv

Ieva Dreimane,
novada sporta pasākumu organizatore

Senioru aktīvās atpūtas diena

Jēkabpils novada atklātā sporta diena Ābeļos

jās pēc katras kārtas. Vēl tika izspēlētas
7 kārtas, nevis kā ierasts sešas. Izspēlēt
septiņas kārtas ne sešas ierosināja zol-
maņi, jo, pie galdiņa vietas noteikšana ar
izlozes palīdzību, veicināja ātrāku tiesne-
šu darbu un mazākas pauzes starp kār-
tām. Šajā posmā zolmaņi sacentās indi-
visuāli, jo nenorisinājās sacensība starp
pagastu komandām. Finālposma mērķis
bija noskaidrot labāko no labākajiem, kas
tika veiksmīgi izdarīts.

Pēc izspēlētas 3. kārtas, apkopojot re-
zultātus, pirmajā trijniekā ierindojās: 1.
Jānis Dadeika ar 16 Lielajiem punktiem
un 64 Mazajiem punktiem, 2. Juris Ziners
ar 13L punktiem un 50M punktiem, 3.
Igors Tupiņš ar 13L punktiem un 39 M
punktiem. No trijnieka tālu nebja vēl 4 da-
lībnieki (Jānis Kokins, Sergejs Loginovs,
Nauris Kusiņš, Modris Jakubovskis), ku-
riem tā pat kā 2. un 3. vietas ieguvējiem
pēc trešās kārtas bija iegūti 13 Lielie pun-
kti un tikai Mazie punkti izšķīra patreizējo
atrašanās vietu punktu tabulā. Parasti
posma pusē iegūtie rezultāti strauji mai-
nās, un nereti līderis pat neiekļūst trijnie-
kā. Savukārt, šoreiz viss bija citādāk.
Jānis Dadeika turējās līdera pozīcijā visa
posma garumā.

Finālposma rezultāti: 1. Jānis Dadeika
(29L/69M); 2. Andrejs Visnops
(28L/45M); 3. Armands Stanks

(28L/28M). Tika noskaidrots, ka finālpos-
ma lielākais zolmanis ir Mārtiņš Ziners ar
uzvarētām 6 Zolēm un lielākie mazie pun-
kti ārpus trijnieka Uģim Dzelmem

(27L/73M).
Kopumā šīs sezonas Zolītes čempio-

nātā piedalījās 78 dalībnieki, no kuriem
45 dalībnieki bija piedalījušies vismaz čet-
ros posmos, lai kandidētu starp 32 labā-
kajiem finālposmā. 

Ar šo arī noslēdzas 2014./2015. gada
Zolītes čempionāts, tāpēc vēlos pateikt
lielu paldies visiem čempionāta rīkošanā
un norisē iesaistītajiem cilvēkiem, kā arī
visiem čempionāta dalībniekiem, kuri ne-
nogurstoši cīnijās un azartiski pārstāvēja
sava pagasta komandas godu! Paldies
Aivim Kokinam, kurš nepameta zolma-
ņus, un kā tiesnesis kopā ar visiem noslē-
dza čempionātu. Tā kā šis spēļu cikls ir
kļuvis par ļoti iecienītu un par vienu no ap-
meklētākajiem notikumiem mūsu novadā,
sākam gatavoties jaunaji sezonai.

Informēju visus zolmaņus, ka
2015./2016. gada Zolītes čempionāta 1.
pasms plānots uz 2015. gada oktobra
beigām vai novembra sākumu. Būs iz-
maiņas nolikumā un spēles gaitā, jo ņem-
sim vērā zolmaņu ierosinājumus un čem-
pionāta laikā radušos neskaidrību risinā-
jumus. Sekojiet līdzi informācijai!

Ieva Dreimane,
Jēkabpils novada sporta pasākumu

organizatore
K.Sēļa foto

V rds, Uzv rds Pagasts LIELIE MAZIE  Vieta 

J nis Dadeika Zasa 29 69 I 

Andrejs Visnops Rubene 28 45 II 

Armands Stanks Kalna 28 28 III 

U is Dzelme Dign ja 27 73 4. 

Uldis Str lnieks Dunava 26 36 5. 

Modris Jakubovskis be i 26 10 6. 

J nis Kokins Zasa 25 43 7. 

Sergejs Loginovs Dign ja 25 36 8. 

J nis Boj rs be i 25 21 9. 

Jur is Kusi š Dunava 24 49 10. 

Helmuts Liepi š Dign ja 24 21 11. 

Ivars Nazarovs Kalna 23 56 12. 

Ivars Mucenieks Zasa 23 54 13. 

Nauris Kusi š Dunava 23 -10 14. 

Kaspars Štolnieks Rubene 22 7 15. 

Viesturs Mikul ns Dign ja 21 10 16. 

Raivo Vilks be i 21 -18 17. 

Juris Ziners Dign ja 20 -10 18. 

Raimonds Papsujevi s Dign ja 19 3 19. 

Igors Tupi š Dunava 19 -30 20. 

M rti š Ziners Zasa 18 9 21. 

Andis P tersons Zasa 18 -35 22. 

Juris Kalnišk ns Kalna 18 -38 23. 

Artis Stolnieks Dign ja 18 -68 24. 

Juris Ozoli š Zasa 17 8 25. 

J nis Raubiška Dign ja 16 -29 26. 

Juris Zari š Zasa 16 -65 27. 

Modris Iraids Zasa 15 -14 28. 

Modris Krasti š Leima i 15 -51 29. 

Kristaps Vanags Leima i 15 -53 30. 

Andrejs Oku evs Dign ja 14 -59 31. 

Juris Me ehovs Kalna 14 -101 32. 

Šī gada 18. aprīlī Ābeļu pamatskolas sporta zālē norisinājās
Jēkabpils novada atklātā sporta diena, kurā interesenti piedalī-
jās 4 disciplīnās - volejbolā (4x4), galda tenisā, novusā un šaut-
riņās. Sporta diena bija ļoti apmeklēta. Tās dalībnieki un skatītāji
pulcējās gan no Jēkabpils novada teritorijas un Jēkabpils pilsē-
tas, gan no Līvāniem. 

Visas dienas garumā norisinājās spraigas cīņas gan uz vo-
lejbola laukuma, gan pie galda tenisa un novusa galdiem. Visās
disciplīnas dalībnieki tika iedalīti divās grupās - vīriešu un sie-
viešu, izņemot galda tenisu, kur bija četras grupas - sieviešu,
vīriešu, sieviešu 50+ un vīriešu 50+. 

Volejbolā vīriešu konkurencē piedalījās 7 komandas, bet sie-
viešu-1 komanda. Līdz ar to, pirms spēlēm pārrunājot ar koman-
dām izspēles sistēmu un vērtēšanu, tika nolemts, ka visas 8 ko-
madas tiks salozētas 2 grupās. A apakšgrupā - “DNS”, “Meža
Likums”, “Labi, ka tā” un “Zelta zāģis”, B apakšgrupā- “Ābeļi”,
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“Gumaka māsas”, ” LMS” un “Nav ieradušies”. Pēc apakšgrupu
izspēles tika noskaidrots, ka komandas “Meža likums” un “Nav
ieradušies” netiek ¼ finālā, bet dala 7-8 vietu kopvērtējumā. Sa-
vukārt ¼ fināla izspēlēs tikās komandas “LMS”- “Zelta zāģis” un
“Gumaka māsas”- “Labi, ka tā”. Pēc spraigām cīņām tika noskaid-
rots, ka komandas “Gumaka māsas” un “Zelta zāģis” kopvērtēju-
mā dala 5-6 vietu. Līdz ar to komandas “LMS” un “Labi, ka tā” iz-
cīnīja iespēju spēlēt ½ finālā, kopā ar A un B apakšgrupu līderēm
komandu “DNS” un komandu “Ābeļi”. Savukārt pēc šīm spēlēm
tika noskaidrots, ka par 3. vietu cīnīsies A apakšgrupā jau tikušās
komandas “DNS” un “Labi, ka tā”, bet par sacensību zeltu cīnīsies
B apakšgrupā jau tikušās komandas - “Ābeļi” un “LMS”. Pēc sīvas
cīņas par bronzu volejbolā, komanda “Labi, ka tā” piekāpās ko-
mandai “DNS”. Savukārt finālspēle starp komandām “Ābeļi” un
LMS” par 1. vietu izvērtās spraiga, jo uzvarētājs tika noskaidrots
3. setā. Ar rezultātu 2:1 uzvarēja komanda “Ābeļi”.

Pie novusa galdiem pulcējās sportisti gan sieviešu, gan
vīriešu grupā. Sieviešu konkurencē piedalījās 3 dalībnieces,
līdz ar to tika izlemts, ka sieviešu konkurencē vienā mačs
tiks izspēlēts līdz 4 uzvarām. Savukārt vīriešu konkurence
tika iedalīta divās apakšgrupās, kurās viens mačs ilga līdz 3
uzvarām. 

Galda teniss sporta dienā bija vienīgais sporta veids, kurā
dalībnieki tika iedalīti un vērtēti 4 grupās. Tā kā sieviešu konku-
rencē pieteikušās bija trīs sportistes un sieviešu 50+ grupā viena
dalībniece, tika izlemts, ka starp abām sieviešu komandām no-
risināsies savstarpējā izspēle. Kad tika noskaidroti labākie
apakšgrupu galda tenisa meistari, tika veikta izspēle starp labā-
kajiem, lai noskaidrotu kopvērtējumā labāko sportistu. 

Kopvērtējumā tika noskaidrots, ka labākais galda tenisa
meistars un veiklākais starp sporta dienas dalībniekiem bija pār-
stāvis no vīriešu 50+ apakšgrupas Alberts Veigurs. No senio-
riem tikai izteikt viedoklis, ka uz nākamā gada sacensībām, kat-
ram senioram jāsagatavo viens jaunais galda tenisa lietpratējs,
tā popularizējot un veicinot galda tenisu kā sporta veidu mūsu
novadā.

Protams, kā jau ierasts sporta dienās, bija iespēja arī startē
šautriņu mešanas disciplīnā. Šajā sporta veidā piedalījas gan
citu disciplīnu sportisti, gan skatītāji un atbalstītāji, kas Ābeļu
skolā bija ieradušies pavadīt sestdienas dienu sportiskā gaisot-
nē. Sieviešu konkurencē piedalījās 14 dalībnieces (1. Dzintra
Jakubovska, 2. Sintija Gudženova, 3. Guna Stūrīte), bet vīriešu
konkurencē 25 dalībnieki (1.Mārtiņs Jurjāns, 2. Jānis Grunte, 3.
Sandis Gremze).

Volejbola rezultāti:
Vīriešu konkurencē: 1. “Ābeļi” (Modris Jakubovskis; Andrejs

Ivanovs; Edijs Sovetovs; Jurijs Naumovs; Raimonds Adamovičs;
Guntis Kļaviņš); 2. “LMS” (Mārtiņš Jeļisejevs, Agris Kalvāns,
Raitis Šarkovskis, Andrejs Gendels, Mārtiņš Vucenlazdāns); 3.
“DNS” (Arvils Žurila, Gints Vaivods, Jānis Kembīns, Jānis Va-
lainis, Uldis Liņkovskis); 4. “Labi, ka tā” 5. “Zelta zāģis”, 6./7.
“Meža likums” un “Nav ieradušies”.

Sieviešu konkurencē - 1. “Gumaka māsas”- Guna Stūrīte,
Agita Muciniece, Gunta Ņesterenko, Dace Grīnfelde.

Galda tenisa rezultāti:
Sieviešu 50+ konkurencē: 1. Dzintra Jakubovska
Sieviešu konkurencē: 1. Valērija Naumova; 2. Agita Muce-

niece; 3. Gunta Ņesterenko
Vīriešu 50+ konkurencē: 1. Alberts Veigurs; 2. Dzintars

Šmuidriņš; 3. Leons Veselovs
Vīriešu konkurencē: 1. Jānis Kokins; 2. Jurijs Naumovs; 3.

Aivis Kokins.

Novusa rezultāti:
Sieviešu konkurencē: 1. Inita Krilova, 2. Daiga Minakovska;

3.Tatjana Bitāne.
Vīriešu konkurencē: 1.Raitis Šarkovskis, 2. Andrejs Gendels,

3. Māris Jaudzems.

Paldies par aktīvu dalību sporta dienas sacensībās Ābeļos
un par sporta gara uzturēšanu arī no skatītāju rindām! Uz tikša-
nos nākamajā sporta dienā Jēkabpils novadā!

Ieva Dreimane

Piedāvā darbu būvinženierim

Jēkabpils novada pa-
švaldība izsludina pieteik-
šanos uz Būvinženiera
amatu – 1 slodze, uz ne-
noteiktu laiku.

Prasības pretenden-
tam:
l augstākā izglītība būv-
niecībā un/vai inženiera
kvalifikācija būvniecībā;
l būvprakses sertifikāts ēku būvuzraudzībā;
l labi pārzina reglamentējošos normatīvos aktus būvnie-
cības jautājumos;
l vēlama darba pieredze būvdarbu organizēšanā un vadī-
šanā;
l prasmes tāmju sastādīšanā, darbs ar Excel programmu;
l nepieciešamas B kategorijas autovadītāja tiesības.

Informācija par amatu:
l darba vieta – Jēkabpils novada pašvaldība (Ābeļu, Dig-

nājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasti);
paredzamā atlīdzība – EUR 672.
Kontaktinformācija – priekšsēdētājs E.Meņķis

65220732, izpilddirektors J.Subatiņš 65220733, nodaļas
vadītāja I.Feldmane 65220822.

Motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV)
līdz 2015. gada 27. maijam (ieskaitot), sūtīt uz e-pastu: no-
vads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt Jēkabpils novada pa-
švaldībā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī (Reģ.Nr.90009116789).

Jēkabpils novada pašvaldība
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31. maijā „Bērnu un jauniešu svētki - 
ģimeņu diena” Rubeņos

31. maijā Rubenes brīvdabas estrādē notiks tradicionālais pa-
sākums „Bērnu un jauniešu svētki - ģimeņu diena”.

Parkā no plkst. 11.00 līdz 14.00:
l Lielformāta spēles (Angry Birds, Cirks, Memo)
l Tikšanās ar policistiem Bebri un Rūdi
l Tikšanās ar kinologu (cilvēku, kurš audzina un māca suņus)
l Sporta stafetes un spēles
l Radošā darbnīca „Saulīte - māmiņai”
Estrādē plkst. 14.00:
l Svētku koncerts „Iekrāso pavasari” (koncertā piedalās

bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvi). 
l Ar „ Pavasara koncertprogrammu” viesojas Jāzepa Vī-

tola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūziķi - Laine Liepiņa (vokāls),
Zane Jankuna (vokāls), Māris Rozenfelds (akordeons)

l Zīmējumu izstādes “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” labāko
darbu autoru apbalvošana

Darbosies bufetīte. Sliktos laika apstākļos koncerts notiks kul-
tūras namā.

Informāciju sagatavoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada Bērnības svētki

Gaidīsim jūs mazie ķipari kopā ar māmiņām un tētiem, krustve-
cākiem, radiem un draugiem 4. jūlijā Leimaņu tautas nama estrādē.
Dalību lūdzam pieteikt līdz 25. jūnijam pie savu pagastu kultūras
darbiniekiem. 

Leimaņu Tautas nams

Sadarbība
turpinās

13. maijā Jēkabpils novada Rubeņos
no Vācijas sadraudzības ciema Slates ie-
radās Edda un Pēteris Šulci ar ģimeni -
dēliem Tomasu un Mihaelu, kā arī maz-
dēlu Arturu. Dažiem tā bija pirmā vizīte
Latvijā, citiem - patīkama atkal redzēša-
nās. Pēc gara trīs dienu ceļojuma, viesi
Rubenes pagasta pārvaldē ieradās baltā
busiņā ar dažādām ziedojumu veltēm ģi-
menēm un iedzīvotājiem, kam tās būtu
patiešām nepieciešamas. To starpā bija
gan drēbes, gan velosipēdi, gan arī pa

kādai rotaļlietai. Viesus uzņēma novada
domes priekšsēdētājs un izpilddirektors,
Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja un
pamatskolas direktore, kā arī pārvaldes
darbinieki. Pēc patīkamas iepazīšanās,
izmantojot skolotājas Silvijas Raģeles pa-
līdzību, un mantu izkraušanas, viesi tika
gardi paēdināti un izmitināta naktsmājās.

14. maijā ciemiņiem tikai izrādīts no-
vads - Kaldabruņas
skola, netradicionālā
lauksaimniecība z/s
"Viesuļi", novadpētnie-
cības telpas Zasā,
amatniecības centrs
"Rūme", Dignājas pār-
celtuve - un, tā kā daļa
viesu novadā jau bija
pabijuši vairākkārt,
tika iepazīstināti arī ar
Līvānu stikla muzeju
un amatniecības cen-
tru. Iespaidi - ļoti pozi-
tīvi. Īpaši jaunākajam
dēlam, kas Latviju ap-
meklēja pirmoreiz, un
ļoti vēlējās iepazīt
mūsu kultūru. Viesi
bija arī ļoti pārsteigti
par to, ka lauki pie
mums tiek daudz
labāk apsaimniekoti,
nekā citur, bet daba
atstāta pēc iespējas
neskartāka, kas citur
jau ir reta parādība.
Atpakaļceļā Brodos ar

draugiem sasveicinājās Raimonds Jau-
dzems, izrādīja Ābeļu muzeju un biedrību,
un tad jau mūsu ceļi atkal šķīrās... lai sa-
tiktos nākamreiz.

Sakām milzīgu paldies ikvienam, kas
palīdzēja uzņemt viesus, un atstāt pozitī-
vas atmiņas par mūsu novadu!

K.Sēlis
Autora foto

Kaldabruņā tiks atvērta 
neparasta mākslas galerija

Biedrība “Ūdenszīmes” aicina gan lielus, gan mazus ap-
meklēt mākslas mīļotājus apmeklēt ļoti radošu notikumu -
„Šķūņa mākslas galerijas” atklāšanas pasākumu, kas
notiks piektdien, 29.maijā plkst. 12:00 Kaldabruņas
skolā.

Galerijas no-
saukums nav iz-
vēlēts nejauši,
tas mudina
domāt par to,
kas vispār ir
māksla? Kas liekams galerijā, un kas izmetams kā nevaja-
dzīga lieta? Nu jau vairāku gadu radošā procesa laikā esam
sapratuši, ka ne visiem mūsu mākslas darbiem ir vieta grez-
nās galerijās, un pat ne mūsu pašu Pļavas muzeja zālē. Tai
pašā laikā - ir lietas, par kurām nevajadzētu aizmirst. Tādēļ
“Šķūņa mākslas galerija” šķiet ideāls risinājums – tā liks at-
cerēties par vecu lejkannu, lāpstu, apdrupušu māla trauku
vai zīmējumu, kurš apputējis, slēpjas plauktā. Un gaida, kad
tām atkal liks justies novērtētām un noderīgām.

Kaldabruņas “Šķūņa mākslas galerijā” būs apskatāmas 
Pašdarinātas lietas - ar gaumi un izdomu;
Vecas lietas – ar vēsturi (labā stāvoklī);
Uzlabotas lietas – ar mainītu vēsturi;
Dīvainas lietas ar stāstu.

Atklāšanas pasākumā mēs visi piedalīsimies: atklāša-
nas lentes griešanā komplektā ar nopietnām un mazāk no-
pietnām uzrunām; kopējā objekta „ Kas ir māksla?” veido-
šanā; papīra vārīšanā lielajā katlā; zaļās zupas baudīšanā.
Atklāšanas pasākuma viesus aicinām ņemt līdzi savus ek-
sponātus!

„Šķūņa mākslas galerijas” tapšanā galvenā loma, pro-
tams, ir mūsu organizācijas radošajai komandai, tomēr liels
paldies jāsaka arī mūsu atbalstītājiem, jo gluži bez naudi-
ņas mākslas darbu radīt ir grūti. Vispirms – tas ir Borisa un
Ināras Teterevu fonds, kura atbalstītā projekta „Sēlijas sie-
viete staro” laikā esam izveidojušas tik daudz interesantu
lietu, ka tās vairs neietilpst skolas telpās. Otrs lielais paldies

pienākas fondam „Ziedot”, kas
piešķīris finansējumu mūsu pro-
jektam „Štābiņš”. Būtībā šis pasā-
kums ir arī „Štābiņa” darbības at-
klāšana, un mākslas darbu tapša-
nā jau šobrīd aktīvi sadarboja-
mies ar Rubeņu pamatskolu.

„Štābiņa” ietvaros visas vasaras garumā mūsu organizāci-
jas durvis otrdienās un piektdienās būs atvērtas bērniem –
radošajos procesos viņus ievadīs (un arī pieskatīs) mūsu
smaidīgās meitenes Solvita Kukle un Ilze Ermansone. Visi
kopā rūpēsimies par to, lai katrs mazais „Štābiņa” apmek-
lētājs būtu arī pacienāts. 

Radošā vasara Kaldabruņā ir sākusies!
Papildus informācija:

Ieva Jātniece, 29548967, e-pasts:
ieva.jatniece@gmail.com

Autores foto
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Mēs atnākam, lai projām ietu,-
un ceļa brīdis visai īss:
vien pāris tūkstoš lēktu, rietu
un saules spīdums debesīs

/Jānis Sirmbārdis/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā aprīļa mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Ausma RUBINA
17.02.1929. – 24.04.2015.

Nikolajs SEMENOVS
14.10.1949. – 19.04.2105.
Dzintars CAURKUBULS

02.06.1931. – 17.04.2015.

Izsakām līdzjūtību 
piederīgajiem!

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

/Kornēlija Apškrūma/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā marta mēnesī reģistrēta 

1 dzimšana:
ĒRIKS

Sveicam vecākus
un novēlam 

ģimenes siltumu,
mīlestību 

un izturību, audzi-
not bērniņu!

Reģistrēta 
viena
laulība.

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

Dignājas pagasts

29.05. Dignājas pamatskolas pēdējā skolas diena, Pirmsskolas 6-gadīgo
bērnu grupiņas izlaidums;

30.05. Dignājas estrādē Daugavas svētki:
plkst. 19.00 Svētku koncerts “Zelta Daugava”. Zināmas un mazāk pazīstamas

kino un teātra melodijas aktrises/dziedātājas Karīnas Tatarinovas un ģitārista Ar-
tūra Kutepova izpildījumā. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Kontrakts”.

13.06. Dignājas pamatskolas 9. klases izlaidums
27.06. plkst. 19.00 Dignājas estrādē Sēlijas novada ieskaņas koncerts “Bal-

tica 2015”. Pēc koncerta Pēterdienas zaļumballe.

Dunavas pagasts

23.05. plkst. 14.00 Dunavas skolā, tradīciju zālē senioru pēcpusdiena „Ziedu
laikā”.

Muzicēs un uz dziesmām mudinās Emīlija Balode.
04.06. plkst. 12.00 laukumā pie Dunavas pamatskolas Jēkabpils novada se-

nioru aktīvās atpūtas diena. Kultūras programma – senioru deju kopu sadancis
„Lai sirdī būtu prieks”.

Kalna pagasts

21.05. plkst. 12.00 kultūras namā Kalna pagasta senioru un citu aktīvo iedzī-
votāju pēcpusdiena “Ābeļziedu laikā…”. Visi mīļi aicināti! Piedalīsies kultūras
nama pašdarbnieki un viesi.

Leimaņu pagasts

19.06. plkst. 20.00 Bērzgala pamatskolā Salidojums. Reģistrācija no plkst.
18.00. Ieeja par ziedojumiem.

Rubenes pagasts

31.05. plkst. 11.00 Rubenes parkā un brīvdabas estrādē „Bērnu un jauniešu
svētki – ģimeņu diena”. Atrakcijas un stafetes, Lielformāta spēles, radošās dar-
bnīcas, tikšanās ar policistiem Bebri un Rūdi, kinologu.

plkst. 14.00 Koncerts „Iekrāsojam pavasari”(piedalās bērnu un jauniešu pa-
šdarbības kolektīvi). Ar „Pavasara koncertprogrammu” viesojas Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas mūziķi – Laine Liepiņa (vokāls), Zane Jankuna (vo-
kāls), Māris Rozenfelds (akordeons).

Zasas pagasts

02.06. plkst. 11.00 Zasas k.nama izstāžu zālē S.Cipruses gleznu izstādes
”Sapņa ceļš”noslēgums kopā ar mākslinieci.

13.06. plkst.18.00 Zasas v-skolas 9. un 12. klases izlaidums. Balle kopā ar
Ēriku Gruzniņu.

21.06. plkst. 18.00 Zasas vidusskolā salidojums. Reģistrēšanās no plkst.
16.00. Karoga iesvētīšana plkst. 15.00.

Izstādes:
Rubenes kultūras namā foto izstāde “ Raiņa atziņu gaisotnē”
Jēkabpils novada muzejā izstādes:
JMS Zasas filiāles audzēkņu darbu izstāde “Fovisms – pavasaris”
Grāmatu un preses izdevumu izstāde “Ko lasīja pagājušā gadsimta 1. pusē”

(No Jura Krūmiņa privātās kolekcijas)
Fotoalbumu izstāde “Atmiņas par darba gadiem Mežgala 4- kl.skolā un Zasas

vidusskolā” (Skolotājas Bonaventūras Romanovskas foto materiāli)
Kartes un bukleti. Izstāde “Cik mana zeme ir skaista” ( Apceļosim Latviju!)
No 15. maija ekspozīcija “ Slavenie novadnieki – Rainis, brāļi Aleksandrs (Jē-

kabs) un Jānis Grīni, Jānis Akuraters”
“ Baudi ārstniecības augu tējas un esi vesels”- iespēja iepazīties ar dažādu

augu pielietojumu.

Informāciju apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras pasākumi
2015. gada maijā, jūnija sākumā



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


