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Lustīgus 
Jāņus nosvinēt!

Vēl nedaudz, un varēsim baudīt Jāņu
nakts burvību. Šogad vasaras saulgrieži
solās būt jo īpaši raibi, ar vairākiem pasāku-
miem jau pirmssvētku nedēļā. 

19. jūnijā uz salidojumu aicina Bērzgala
pamatskola, 20. jūnijā čaklākajiem novada
pašdarbniekiem paredzēts piedalīties Sēlijas
Tautas mākslas svētkos Jaunjelgavā, taču
jau svētdien, 21. jūnijā uz salidojumu aicina
Zasas vidusskola. 21. jūnijā pasākumi pare-
dzēti arī Dunavā, pie plostnieku piemiņas ak-
mens un Kalna kultūras namā. Pirmdien
Jāņus ielīgos Ābeļos un Leimaņos, bet tad
jau klāt Līgo nakts – 23. jūnijs. Uz zaļumbal-
lēm aicinās Slates un Zasas deju plači.

24. jūnijs - Jāņu rīts. Īpaši šie svētki būs
visiem Jāņiem un Līgām, ko netrūkst arī
mūsu novadā: uz doto brīdi Jēkabpils nova-
dā deklarējušies 307 Jāņi un 49 Līgas. Ko-
pējais iedzīvotāju skaits - 5137.

Lai izvairītos no liekām ķibelēm, atgādi-
nām, ka kopš 25. aprīļa visā valsts teritorijā ie-
stājies paaugstinātas ugunsbīstamības pe-
riods. Īpaši mežu teritorijā. Aicinām doties
mežā ar atbildības sajūtu, nemest zemē ciga-
rešu izsmēķus, ugunskuram izvēlēties tam
īpaši paredzētas vietas.

Tas pats attiecās uz alkoholu – būsim prā-
tīgi, netraucēsim citus un nesēdīsimies ierei-
buši pie auto stūres. Novada teritorijā pasā-
kumu dienās pastiprināti dežurēs arī Valsts
policija. Svētku laikā īpaši vērīgiem iesakām
būt māju saimniekiem, jo pagājušajā gadā
bija gadījumi, kad Jāņu naktī tiek nolieta deg-
viela vai izzagtas garāžas.

Ar atbildības sajūtu, bet jestru garu, vēlam
lustīgi nosvinēt gada īsākās naktis!

Jēkabpils novada pašvaldība

Saule karsē kā ceplī, pašā pēcpus-
dienā neliels mākonis aizsedz sauli.
Uz pamali slīd sārtas un violetas strī-
pas, mākonis pietūkst, un atskan tāla
ducināšana - nāk negaiss. Pār pagal-
mu līdz ar cilvēku galvām šaudās bez-
delīgas. Pēkšņi spoža gaisma iekrīt
acīs, zibeņo. Minūti pēc minūtes zaļga-
na gaisma izdala ābeļu zarus un tie ir
tik gleznaini skaisti! Krīt retas, smagas
lāses, lietus spēcīgi kapā lapas un
jumtus, viss pazūd baltā miglā. Bet tas
ilgst tikai dažas minūtes, mākoņi pašķi-
ras, un saule met spožu staru kūli. Ie-
smaržojas bērzi un zāle, un vasara ar
septiņu krāsu varavīksni sveicina mūs.

Nu vasara ir uzšūpota kā zils ezera
vilnis debesu lokā!

Vasara kāpj atkal visaugstākajā
kalnā. Atkal pār mums nolīst viņas
auglīgie lieti, saule noripojusi vienu sa-
ules loku gada garumā, un atkal visi
kopā varam jāņuzāles meklēt, lai, va-
saras krāsainību domādami, vītu tās
Jāņu vaiņagā.

Jānīts, braucot katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte.

Jāņi ir vienmēr bijuši gaidītākie lat-
viešu svētki, ne velti ik gadus vīti vai-
nagi, izpušķotas sētas, kurti guns kuri,
dzerts alus un braši, braši līgots. Un
Jāņu nakts burvība…

Gaisīgā Dzirkstele saniķojās, teica -
negribot dzīvot kā citas, nevarot vien-
kārši izdegt kā visas.

Dumiķe Dzirkstele neklausīja, drau-
gu padomam, neticēja.

Lielījās lidošot augstāk pār kokiem,
skriešot tālāk, ātrāk par vējiem.

Neprāte Dzirkstele pacēlās gaisā, li-
doja it kā pasaulē tālu, tālu… Tik vien
bija, kā pāri pļaviņai… Redzēja papar-
des, satika Jāni.

Jāņu nakts rasā samirka kājas,
miglā apjuka - nez, kur tagad mājas?

Kur gan aiztrauca Dzirkstele skaistā
dedzīgā, karstā…

Vieglprāte Dzirkstele izsējās vējā…
Izplēnēja Jāņu nakts burvībā!

Senie latvieši ticēja burvībām, bet
mēs vienkārši mākam priecāties. Sie-
sim sieru, pīsim košus vainagus, līgo-
sim… Bet burvestības? Tās jau arī
pats var izdomāt, ja vien notic Jāņu
nakts brīnumam.

Šajā naktī priecāsimies par dzīvo
dabu, par nenolauzto ozolu un nenop-
lūkto puķi, pārāk neaizrausimies ar
ozolzaru laušanu, vai mazums tie zā-
ģēti un spīdzināti!

Vai vasara nevarētu apstāties? Ne
ilgi - nedēļu! Dienu! Vienu nakti! Bet
dienas kā baltie vasaras mākoņi aiz-
peld bezgalībā.. Viss ir tāpat, varbūt
pat vēl skaistāk!

Tāpēc nenoguliet lielāko no pasau-
les brīnumiem, un košu Jums visiem
vasaru!

Ināra Valaine
Liepu bibliotēkas vadītāja

Kad vasara uzspridzina
ziedu kalnus...

22. jūnija darba dienu pārcels uz sestdienu
Labklājības ministrija atgādina, ka pirmdienu, 22. jūniju, pārcels uz

sestdienu, 27. jūniju, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no
valsts budžeta finansētajās iestādēs.

Minētās izmaiņas attieksies uz tiem darbiniekiem, kuri strādā no valsts
budžeta finansētajās iestādēs un kuriem noteikta piecu dienu darba
nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Vienlaikus visas pašvaldības,
komersanti un organizācijas, nosakot darba un atpūtas laiku, ir aicinātas
ievērot attiecīgās darba dienas pārcelšanu. 

Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Konkurss notika laikā no 20. marta
līdz 31. maijam. Konkursu organizēja
Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina
Timofejeva, Rubeņu bibliotēkas vadī-
tāja Agra Ozoliņa, sadarbībā ar no-
vada sabiedrisko attiecību speciālistu
Kasparu Sēli.

Konkurss organizēts Raiņa jubile-
jas gadā ar mērķi pievērst sabiedrī-
bas uzmanību Jēkabpils novadam kā
Raiņa dzimtajai pusei, radot cilvēkos
interesi par Raini un dodot iespēju

novada mājas lapas apmeklētājiem pārbaudīt savas zināšanas.
Konkurss organizēts novadam netradiocionālā veidā - attālināti,
plašākam interesentu lokam, ar iespēju pareizās atbildes iesūtīt
elektroniski. Konkursā varēja piedalīties ikviens un par anketā
pareizi atzīmētām atbildēm kopā saņemt 37 punktus.

Maksimālo punktu skaitu ieguva četri dalībnieki, bet vērtējot
pēc atbildes iesniegšanas elektroniski piefiksētā, laika par uz-
varētāju ir kļuvusi Edīte Balode. Tāpat konkursa uzvarētāju
godā ir iekļuvušas Astra Liopa, Ināra Rudeviča un Ksenija Šulte.
Apsveicam!

Pateicību par piedalīšanos izsakām sekojošiem dalībnie-
kiem: Madarai Jakubovskai, Elgai Kuklei, Dzidrai Jakovickai,
Līgai Zālītei, Inārai Valainei un Irēnai Tauriņai.

Pasākuma organizatori uzaicina uzvarētājus un dalībniekus
uz balvu pasniegšanas pasākumu 16. jūlijā plkst. 14.00 Jēkab-
pils novada Tadenavas bibliotēkā.

Visi tiekat mīļi gaidīti Raiņa dzimtenē!
Pareizās atbildes: 1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-b, 8-c,9-b,10-c, 11-

a, 12-c, 13-b, 14-b, 15-a, 16-c,17-b, 18-c, 19-b, 20-a, 21-c, 22-b, 23-c,
24-b, 25-c, 26-c, 27-b, 28-a, 29-c, 30-c, 31-a, 32-c, 33-a, 34-a, 35-c,
36-b, 37-b. 

Rubeņu bibliotēkas vadītāja Agra Ozoliņa

Konkursu organizē Viesītes
novada pašvaldība ar mērķi
izveidot Sēlijas novada jaunie-
šu dienas logo (turpmāk tek-

stā – logo), kas simbolizētu
saukli „Dzimis Sēlijā” un kal-
potu kā atpazīstamības veici-
nātājs Sēlijas novados un
ārpus tiem, veicināt piederību
Sēlijas novadiem.

Konkursa uzdevums: uz
A4 formāta lapas ir jāizveido
logo atbilstoši jauniešu (vecu-
mā no 13 līdz 30 gadiem) mēr-
ķauditorijai - grafiski viegli uz-
tverams, vienkāršs, uzmanību
piesaistošs, iespēja lietot da-
žādos mērogos. Logo var tik
izstrādāts gan datorgrafikā,
gan zīmēts ar roku. Jāiesniedz

arī īss logo idejas apraksts –
maksimums 1 A4 lapa.

Logo jāiesniedz Viesītes
novada domē ar norādi „Sēli-
jas jauniešu dienas logo” līdz
2015. gada 30. jūnijam plkst.
17:00, jāiesūta e-pastā vai pa
pastu (pasta zīmogs 2015.
gada 30. jūnijs). Viesītes no-
vada domes adrese – Brīvības
iela 10, Viesīte, Viesītes no-
vads, e-pasts – laura.liepi-
na@viesite.lv

Konkursā var piedalīties ik-
viens un iesniegt vairākus
logo. Konkursa dalībnieks at-

bild par to, ka viņam pieder iz-
strādātā logo autortiesības.
Dalībniekam jānorāda savs
vārds, uzvārds, adrese, tālru-
nis un e-pasts.

Iesniegtos darbus izskatīs
Sēlijas novadu un Krustpils
novada jaunatnes lietu speciā-
listi un jaunatnes darbinieki.
Konkursa uzvarētājs saņems
naudas balvu - 150 EUR.

Sīkāka informācija un noli-
kums novada mājaslapā.

Informāciju sagatavoja
K.Sēlis

Piedalies Sēlijas novada jauniešu dienas
„Dzimis Sēlijā” logo izstrādes konkursā!

Ir noslēgusies zinību spēle – konkurss
„Ik mirkli sevī pašā būs jums augt” /Rainis/

Projektu aktualitātes

Apstiprināts programmas “Eiropa
pilsoņiem” līdzfinansēts starptautisks pro-

jekts “Youth, come back to hometown”
(Jaunatne, atgriezies mājās). Projekta
iesniedzējs ir Kretingas rajona
administrācija, Lietuva. No Latvijas esam
vairāki partneri - Jēkabpils novada
pašvaldība, Līgatnes novada dome, Kok-
neses novada dome, Viļakas novada
dome. Projektā piedalās trīs partneri no
Lietuvas. Projekta mērķis ir iesaistīt jau-
niešus, organizācijas, pašvaldības, lai
risinātu problēmu par jauniešu aiziešanu

no mazajām pilsētām un laukiem –
diskutētu par situāciju, izteiktu priekšliku-
mus, meklētu risinājumus. Tikšanās un
aktivitātes plānotas 2015.gada septembrī
Kretingas pilsētā Lietuvā. No Jēkabpils
paredzēts iesaistīt vairāk kā 40 cilvēku.
Ar projekta īstenošanu ir iecerēts
iedrošināt sabiedrības locekļus, īpaši jau-
niešus aktīvāk piedalīties diskusijās,
lēmumu pieņemšanā, politikas
veidošanā. 

 

 

Projektu vispārīgais mērķis ir veicināt
Zemgales  kultūras specifiskā matojuma
daudzveidības saglabāšanu vienota
Zemgales  tēla veidošanā un attīstībā 

Projekta „Rakstnieka Aleksandra
Grīna literārā mantojuma saglabāšana un
pieejamības uzlabošana Jēkabpils nova-
dā” konkrētais mērķis ir labiekārtot eso-

šās piemiņas telpas, papildināt ekspozī-
ciju par rakstnieku Aleksandru Grīnu un
viņa atstāto literāro mantojumu un orga-
nizēt piemiņas pasākumu. Zemgales Kul-
tūras programmas līdzfinansējums ir EUR
1000,00. 

Projekta „Pa Jēkabpils novada literāro
dižgaru bērnības takām” konkrētais mēr-
ķis ir popularizēt Jēkabpils novadā dzimu-

šo literātu – Raiņa, J. Akuratera un A.
Grīna vārdus, uzlabot pieejamību viņu
bērnības takām un atstātajam literārajam
mantojumam organizējot gleznošanas
plenēru un izveidojot virtuālo maršrutu.
Zemgales Kultūras programmas līdzfi-
nansējums ir EUR 800,00. 

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva 

    

Jēkabpils novada pašvaldība uzsāk divu “LATVIJAS VALSTS
MEŽU ATBALSTĪTĀS ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMAS

2015” projektu īstenošanu
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Kopā projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jē-
kabpils novada pašvaldībā” ietvaros ierīkoti septiņi jauni punkti
un uzlabots viens jau esošs punkts. Iedzīvotāju zināšanai in-
formējam, ka publiskie interneta pieejas punkti būs pieejami
sekojošās vietās: 

„Rubenes kultūras nams“ Rubeņi, Rubenes pag.;
„Zasas kultūras nams“ Zasa, Zasas pag.;
„Leimaņu tautas nams“ Leimaņi, Leimaņu pag.;
„Doktorāts“ Kalna pag.;
„Dignājas skola“ Dignājas pag.;
„Alkšņi“ Sudrabkalns, Dunavas pag.,
„Kaldabruņas skola“ Rubenes pag.;
„Pagastmāja“ Ābeļu pag.
Projekta, kuru īstenojam kopš 2014.gada 27.oktobra, beigu

termiņš ir 30.jūnijs, bet iedzīvotāji šos punktus varēs sākt iz-
mantot sākot no 2015.gada 29.jūnija, tātad no Pēterdienas.
Informēju iedzīvotājus, ka atbilstoši Ministru Kabineta notei-
kumiem Nr. 185, šie punkti ir paredzēti, lai uzlabotu iedzīvo-
tāju pieejamību datortehnikai - dokumentu apstrāde, saņem-
šana, nosūtīšana, informācijas ieguve, e-pakalpojumu saņem-
šana. Šie publiskie interneta pieejas punkti nav domāti izklai-
dei vai laika pavadīšanai virtuālajā pasaulē, bet gan nepiecie-
šamu darījumu veikšanai. Atbilstoši MK noteikumiem, tiks

veikta uzskaite par šo punktu izmantošanu. Laiks, kad ar da-
tortehniku un multifunkcionālajām iekārtām aprīkotie punkti
būs pieejami iedzīvotājiem, ir saskaņā ar Zasas un Rubenes
kultūras namu, kā arī ar Ābeļu pagasta bibliotēkas darba laiku.
Bezvadu zonas pieejamas bez ierobežojumiem, tās darbosies
arī ēku ārpusē. Ja rodas jautājumi, zvanīt datorspeciālistam
28330079. Paldies projekta komandai par profesionālu un
kvalitatīvu darbu projekta īstenošanā.

Projekta mērķis ir sasniegts - ir uzlabots viens esošs un iz-
veidoti septiņi jauni publiski interneta pieejas punkti. Divos no
jauna izveidotajos punktos – Zasas un Rubeņu kultūras namu
ēkās iedzīvotājiem nodrošināta pieejamība datortehnikai un
multifunkcionālai iekārtai, tai skaitā Zasā punkts ir aprīkots
personām ar kustību traucējumiem. Rubenes un Zasas kultū-
ras namu ēkās izveidotajos PIPP, kā arī Ābeļu pagasta pār-
valdes ēkā jau esošajā PIPP ir iegādāta datortehnika un mul-
tifunkcionālās iekārtas, ir ierīkotas vai palielinātas bezvadu
piekļuves zonas jaudas, ierīkoti lokālie tīkli. Savukārt piecās
vietās pašvaldībā – Dignājas, Dunavas, Kalna, Rubenes un
Leimaņu pagastos ir izveidotas tikai interneta bezvadu zonas
(WIFI) bez piekļuves datortehnikai. Pie ēkām vai to iekšpusē
redzamā vietā tiks piestiprinātas informatīvas plāksnes.

Projekta budžets ir EUR 17807,12, tai skaitā ERAF līdzfi-
nansējums EUR  15136,05, kas sastāda 85% no attiecināma-
jām izmaksām, valsts budžeta līdzfinansējums sastāda
534,21, kas ir 3% no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības
līdzfinansējums EUR 2136,86, kas sastāda 12% no attiecinā-
majām izmaksām. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva 

Tuvākajā laikā – sākot ar Pēterdienu, iedzīvotāji varēs
sākt izmantot publiskus interneta pieejas punktus visā

Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā

  

Maija beigās Dunavas pamatskolā noslēdzās LP „Sēlija” pro-
jekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikls „Vērtības”. Projekta koor-
dinators Uģis Vārslavāns vēlreiz atsauca atmiņā, kas šajā laikā
uzzināts, izpētīts, atklāts. Bija iepazīšanās ar biedrību „Dzīves
prasme” un radoša nodarbība Anitas Ozoliņas vadībā, piedalī-
šanās teātra kopas „Sateka” mēģinājumā un saruna par teātra
mākslu, un aktivitātes ar Silviju Krēsliņu. Indra Ruļuka „veda”
neklātienes ceļojumā pa Dunavas ievērojamākām vietām, pa-
stāstīja par šīspuses slavenākajiem cilvēkiem, viņu veikumu. Iz-
zinot dabas bagātības, Kristīne Rubiķe rosināja uz  sarunu par
ūdeni, un kopīgi tika pētīts Daugavas ūdens piesārņojums, bet
Aina Timofejeva atklāja dažus mazāk zināmus dzīves  faktus
par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā, kā arī notika radošās
darbnīcas.

Gatavojoties cikla „Vērtības” noslēguma pasākumam, skolēni
bija sagatavojuši katrs savu mājas darbu par šo tēmu. Jaunākās
projekta dalībnieces - Estere, Kitija un Evelīna - savas pārdo-
mas izteica zīmējumā, pastāstīja, ka vislabāk patika krāsot man-
dalas un stādīt Raiņa jubilejas ozoliņu. Citi zīmēja Dunavas ie-
vērojamākās un skaistākās vietas: baznīcu, skolu, pārceltuvi
u.c. Interesants darbiņš no plastikas Rēzijai, viņa izveidojusi
velnu – šis tēls nozīmīgs teikā par Dunavas nosaukuma raša-
nos. Katrīna ielūkojusies nākotnē un izveidojusi skici dīķa ap-
kārtnes labiekārtošanai. Ar savu sacerēto dzejoli par Dunavas
skolu visus iepriecināja Ksenija, savukārt Kristiāna un Madara
uzzīmējušas lielu pagasta karti un tajā atzīmējušas ievērojamā-
kās vietas. Aivis prezentēja izveidoto foto kolāžu par Dunavas
centru, bet Kristaps PowerPoint prezentāciju par Dunavu. Mairis

ar tēva palīdzību paveicis vērienīgu darbu - no koka izveidojis
Raiņa muzeja mājas maketu. Noslēgumā Artūrs un Lūcija pa-
rādīja foto prezentāciju par visām projekta nodarbībām. Ikviens
projekta dalībnieks šajā laikā uzzinājis un atklājis ko jaunu, vai-
rāk iepazinis savu dzimto pagastu, tā vēsturi un kultūru. 

Viens posms noslēdzies, bet projekta aktivitātes turpinās -
no 15. līdz 19. jūnijam visi aicināti piedalīties vasaras dienas
nometnē „Skaties tālāk!”. Tās būs piecas interesantas un sa-
turīgas dienas ar putnu vērošanu, sportošanu, mākslas plenēru,
klinšu kāpšanu u.c.

LP „Sēlija” projektu „Aiz apvāršņa” finansē Eiropas Ekono-
mikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO” fonds.

Astra Liopa
Autores foto

Nodarbību cikla „Vērtības” 
noslēguma pasākums Dunavā
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Par gūtajiem sasniegumiem starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos,
interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās mācību gada noslēgumā ar Jēkabpils novada Atzinības rakstiem un
balvām tika apbalvoti skolēni un kolektīvi. Kopā - 72. Sveikšana mācību iestādēs notika pēdējā šī gada mācību dienā -
29. maijā.

Ar apbalvoto skolēnu sarakstu var iepazīties zemāk pievienotajā tabulā.

JĒKABPILS NOVADA DALĪBNIEKU REZULTĀTI

2014./2015. māc. gada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, interešu izglītības konkursos, 
sporta individuālajās sacensībās

Par lieliskiem sasniegumiem izglītībā 
un sportā sveic skolēnus un kolektīvus

N. 
p.k. Dal bnieki Skola Klase Skolot js Olimpi de, konkurss, sacens bas Ieg t  

vieta Posms* 

1 1.-4.kl.deju kolekt vs Ieva L pl se Tautas deju kolekt vu skate 2 V 

2 1.-4.kl.vok lais 
ansamblis 

1.-4. 
Iveta B rzi a Vok l s m zikas konk. "Balsis 2015" 1 N 

3 Agris Krodzinieks 1. Pavasara kross 3 N 
Vieglatl tika (600m) 2 N 
Vieglatl tika (š pa meš.) 2 N 
Vieglatl tikas etrc a 2 N 

4 Aivita Ur e 
 

7. 
 

Pavasara kross 2 N 
5 Alens But ns 5. 

Tatjana Don ne 
 

Peld šana 1 N 
6 Deivids D boli š 1. Iveta B rzi a Z nu vok listu konk. 1 N 
7 Edgars Kamišovs 5. Peld šana 3 N 
8 riks Saikins 7. 1 N 
9 Ilm rs Kozlovs 6. 

Tatjana Don ne 
 Vieglatl tikas etrc a 

2 N 
S lijas novada FK skate 2 R 

10 FK "Mik l ni" 3.-7. Iveta B rzi a Tradicion lo deju konkurss "Vedam 
danci" 2 V 

Orient šan s 3 N 11 Kristaps Krodzinieks 7. 
Rudens kross 3 N 
Orient šan s 1 N 
Peld šana 1 N 
Pavasara kross 1 N 

Tatjana Don ne 
 

Rudens kross 1 N 
12 Laine Odzi evi a 

 
5. 
 

Silva Zepa Matem tika 5.-8.kl. 2 N 
13 Laura Nikola Pinne 7. Tatjana Don ne Orient šan s 3 N 
14 Madara Dimante 8. Gunta Klauža Vizu l  m ksla 5.-12.kl. 3 N 

Pavasara kross 3 N 15 Rebeka Zekante 5. 
Rudens kross 3 N 

16 Ren te Zekante 9. Orient šan s 2 N 
17 Ri ards But ns 3. Peld šana 2 N 

Tatjana Don ne 
 

Pavasara kross 2 N 18 Vitnija Krodziniece 4. 
Vineta Groza St stnieku konk. "Teci, teci valodi a" 3 V 

19 Vok lais ansamblis 
"Mik l ni" 

be u 
pamatskola 

3.-7. Iveta B rzi a Vok l s m zikas konk. "Balsis 2015" 2 R 

20 Una Mažore B rzgala 
pamatskola 5. Solvita Audz te Skatuves runas konk. 2 R 

Tradicion l s muzic šanas konk. 
"Klaberjakte" 1 R 

Tradicion lo deju konkurss "Vedam 
danci" 2 V 21 FK "Dign j ši" 

  

S lijas novada FK skate 1 R 
22 Ieva Leiskina 2 R 

23 Linda M kule 
5. 

 
Tradicion l s dzied šanas konk. 
"Dziesmu dziedu, k da bija" 2 V 

24 Zane Sinkevi a 4. 1 V 
25 Kitija Savi a 2 V 
26 Klinta Miež ne 

9. 
2 V 

27 Daniels Da is 5. 

A da Bikauniece 
 

St stnieku konk. "Teci, teci valodi a" 
 

1 N 
28 L ga Da e 3. 3 N 
29 Normunds Liepi š 7. 

Dagnija V b ne Peld šana 
3 N 

Silvija Kr sli a Skatuves runas konk. 1 N 
30 Solvita Jurgevi a 5. 

A da Bikauniece Tradicion l s dzied šanas konk. 
"Dziesmu dziedu, k da bija" 3 R 

Silvija Kr sli a Dabaszin bas 6.kl. 3 N 

A da Bikauniece Tradicion l s dzied šanas konk. 
"Dziesmu dziedu, k da bija" 2 R 31 Ter ze Stroža 

 

Dign jas 
pamatskola 
 

6. 
 

Sarm te Strade Ang u val. 6.kl. 2 N 
32 Ksenija Šulte 9. 3 R 
33 Ren rs Urb ns 

Dunavas 
pamatskola 7. 

Astra Liopa Skatuves runas konk. 
1 N 

34 Art rs Baltmanis 7. Ilm rs Zemlickis M jtur ba z niem 5.-9.kl. 1 N 
35 Daniels Pavlovi s Ieskaties dab  7.-8.kl. 1 N 

36 Evija Da e 
8. L vija Zemlicka Vizu l s un vizu li plastisk s 

m kslas konk. "Rakstu darbi" A R 

Vieglatl tika (1500m) 1 N 37 Kaspars V sulis 9. Juris Rubi is 
Pavasara kross 1 N 

38 Maija N buzda 6. Anita V rdi a Dabaszin bas 6.kl. 2 N 
39 Marika Oš ne Ilona Kant ne Vizu l  m ksla 5.-12.kl. 2 N 
40 Niks Valainis 

9. 
Vieglatl tika (100m) 3 N 

41 Ralfs Valainis 

Rube u 
pamatskola 
 

5. 
Juris Rubi is 
 Rudens kross 2 N 

*N-starpnovadu, R- re iona, V- valsts

Apbalvojumi izsniegti saska  ar „Nolikums J kabpils novada visp rizgl tojošo skolu skol nu
un skolot ju apbalvošanai par g tajiem rezult tiem m c bu priekšmetu olimpi d s, skol nu
zin tniski p tnieciskaj  darb b , interešu izgl t bas konkursos, skat s un sporta sacens b s”
(pie emts J kabpils novada domes s d  30.01.2014.,s des l mums Nr.23, prot.Nr.2) 

Brigita Užule,
Izgl t bas un kult ras p rvaldes galven  speci liste izgl t bas jaut jumos

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pavasara kross 3 N 
42 Samanta B rzi a 8. Rudens kross 3 N 
43 Sandis Ivanovs 5. Pavasara kross 1 N 
44 1.-2.kl.deju kolekt vs 1 V 

45 10.-12.kl.deju 
kolekt vs 1 V 

46 3.-4.kl.deju kolekt vs 1 V 
47 5.-6.kl.deju kolekt vs 1 V 
48 7.-9.kl.deju kolekt vs 

 Daiga eid ne 
 

Tautas deju kolekt vu skate 
 

2 V 
Vieglatl tika (š pa meš.) 2 N 49 Alvis Kazanausks 9. 
Vieglatl tika (lodes gr.) 3 N 

50 Armands Anc ns 12. Vieglatl tika (100m) 3 N 
J nis Kokins 
 

Rudens kross 2 N 
Inese Kalnišk ne M jtur ba meit. 5.-9.kl. 3 N 51 Baiba Briede 

 
5. 
 

Indra Gaugere Matem tika 5.-8.kl. 3 N 
Vieglatl tika (80m/b) 2 N 52 Dagnija Avoti a 8. 
Vieglatl tika (a/l) 2 N 

53 Dana Pab rza 5. Peld šana 2 N 
Vieglatl tika (100m) 3 N 
Vieglatl tika (t/l) 3 N 
Vieglatl tikas etrc a 3 N 

54 Di na Dadeika 
 

7. 
 

J nis Kokins 
 

Rudens kross 3 N 
55 El na Girone 4. ertr de Avoti a Krist g  m c. 3.-4.kl. 3 N 
56 Elv ra Rudz te 7. Pavasara kross 3 N 

Peld šana 1 N 57 Erlands J nis 
Cankalis 9. 

J nis Kokins 
 

Vieglatl tika (š pa meš.) 3 N 
58 Eva Strika 11. Baiba Gabranova SZPD las jumi- konk. 3 R 

Vieglatl tika (600m) 2 N 59 riks Aizupietis 7. 
Vieglatl tika (80m/b) 2 N 

60 Ginters God evskis 2. 

J nis Kokins 
 

Rudens kross 2 N 
61 Gints Avoti š 11. Inese Kalnišk ne Vizu l  m ksla 5.-12.kl. 3 N 
62 Ilgvars Verbickis 6. Laima Šnikere Dabaszin bas 6.kl. 3 N 

Rudens kross 1 N 
Peld šana 2 N 63 Kaspars Iesalnieks 

 
9. 
 

Vieglatl tika (1500m) 3 N 
64 Leons Nikolajevs 2. Rudens kross 3 N 
65 Liene Austruma 8. 

J nis Kokins 
 

Vieglatl tika (a/l) 1 N 
66 Lita Kokina 4. ertr de Avoti a Krist g  m c. 3.-4.kl. 1 N 

Pavasara kross 2 N 67 Mareks Geiž ns 9. J nis Kokins 
Rudens kross 3 N 

68 Megija Me ika 6. Inese Kalnišk ne Vizu l  m ksla 5.-12.kl. 3 N 
Pavasara kross 1 N 69 Raivo Aleksejevs 7. 
Rudens kross 1 N 
Vieglatl tika (a/l) 2 N 70 Sandis Gremze 10. 
Vieglatl tika (lodes gr.) 3 N 
Rudens kross 1 N 
Vieglatl tika (1500m) 2 N 71 Santa Stradi a 

 

J nis Kokins 
 

Pavasara kross 2 N 
72 Zita Zai enkova 

Zasas 
vidusskola 
 

9. 

Sarm te Upeniece V sture 9., 12.kl. 3 N 

*N-starpnovadu, R- reģiona, V- valsts

Apbalvojumi izsniegti saskaņā ar „Nolikums Jēkabpils
novada vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju
apbalvošanai par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu
izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (pieņemts
Jēkabpils novada domes sēdē 30.01.2014.,sēdes lēmums
Nr.23, prot.Nr.2)

Brigita Užule,
Izglītības un kultūras pārvaldes galvenā speciāliste

izglītības jautājumos

Jēkabpils novadu Dziesmu
un deju svētkos pārstāvēs

6 kolektīvi
Jēkabpils novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un

deju svētkos pārstāvēs 6 kolektīvi, kopumā 117 dalībnieki: 2 fol-
kloras kopas un 4 deju kolektīvi.

Jēkabpils novadu svētkos pārstāvēs:
Zasas vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte”, 3.-

4. klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte”, 5.-6. klašu deju kolektīvs

„Dzirnupīte” un 10.-12. klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte”, vadītāja
Daiga Ģeidāne;

Dignājas pamatskolas folkloras kopa „Dignōjīši”, vadītāja
Aīda Bikauniece;

Ābeļu pamatskolas folkloras kopa ‘Mikālēni”, vadītāja Iveta
Bērziņa.

Uzziņai: XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
norisināsies Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam. Svētkos Rīgā piedalīsies
ap 37’000 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī diasporu kolektīvi.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvi-
jas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi
piecos gados.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
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Jēkabpils novada domes sēdē pašvaldības deputāti ar
septiņām balsīm “par” un trīs balsīm “pret” apstiprinājuši rī-
cības plānu, kas paredz līdz šā gada 1.decembrim pārcelt
novada pašvaldības administrāciju no pašreizējām telpām
Jēkabpilī uz Zasas pagasta pārvaldes ēku. Rīcības plānā
noteikts, ka domes pārcelšanai uz Zasu nepieciešams at-
brīvot telpas, kurās pašlaik atrodas Zasas vidusskolas
pirms skolas izglītības grupas. Tās paredzēts pārvietot uz vi-
dusskolas internāta telpām. Zasas pagasta pārvaldes vadī-
tājs Juris Krūmiņš stāsta, ka pārcelšanās prasīs daudz lī-
dzekļu, jo telpas, kas tagad jāatbrīvo, tikai pirms dažiem ga-
diem pielāgotas mazo bērnu vajadzībām. Tagad viss atkal
jāpārveido atbilstoši jaunajām funkcijām.

„Viss ir iekārtots, viņu vajadzībām pielāgots, bet tagad
būs jāizjauc šī sistēma. Bērni jāpārvieto uz citām telpām,
kurās pagājušajā gadā veikts remonts, bet ne jau ar domu,
ka mēs tur ievietosim mazos bērnus,” stāsta Juris Krūmiņš.

Zasas vidusskolas internāta telpas, uz kurām plānots pār-
vietot pirmsskolas vecuma bērnus, līdz šim kalpojušas kā
naktsmītnes nometņu un citu pasākumu laikā. Pavisam
nesen nometņu organizēšanas vajadzībām internātā veikts
remonts un iegādātas mēbeles. Diemžēl tās neder maziem
bērniem. Arī platība šeit ir mazāka nekā līdzšinējās telpās.

Zasas vidusskolas direktore Olita Spēka stāsta: „Pirms -
skolā ir daudz plašāki gaiteņi, bet šeit mums vēl ir jāsagaida
Veselības inspekcijas slēdziens par telpu atbilstību. Šeit
mums ir problēmas arī ar sanitāro mezglu, jo ir ierobežota
vieta izlietņu un podu izbūvei. Būs diezgan daudz problēmu,
lai visu sakārtotu, būs nepieciešami līdzekļi, lai piemērotu
telpas, turklāt tas viss jāpaveic ļoti īsā laikā.”

Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš neatbal-
sta plānu par administrācijas pārcelšanu uz Zasu, uzsverot,
ka pašvaldība tikai zaudēs lielus līdzekļus, bet neko neie-
gūs: „Skolēnu skaits samazinās, iedzīvotāju skaits samazi-
nās. Ticiet man, nebūs šīs pašvaldības, nāksies apvienoties
un centralizēties! Es te redzu vairāk centra bēdzi, nekā cen-
tra tieci. Mēs kaut kā otrādi to visu darām.”

Tikmēr Jēkabpils novada domes deputātu vairākums uz-
skata, ka domes pārcelšana uz Zasu veicinās novada attīs-
tību.

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Vanags skaidro: „Laukos pašlaik ir ieguldīts ļoti
daudz līdzekļu. Tad, kad mēs apvienojāmies 2009. gadā,
mums nebija, kur pārcelties, nebija sagatavotas telpas. Paš -
laik šīs telpas ir sagatavotas. Arī visas aptaujas liecina, ka
novada iedzīvotāji vēlas, lai administrācija atrastos novada
teritorijā.”

Jēkabpils novada domes deputāts Gints Audzītis saka:
„Es domāju, ka saikne starp vadību un iedzīvotājiem būs tu-
vāka, nekā šeit, kad jābrauc kaut kur tālu, aiz upes. Būs at-
tīstība, arī lauku saglabāšana. Iedzīvotājiem ir svarīgi, lai
kaut kas būtu [uz vietas].”

Tomēr ir deputāti, kuri administrācijas pārcelšanu uz Zasu
neatbalsta, sevišķi tādēļ, ka vēl joprojām nav veikti konkrēti
aprēķini, cik īsti izmaksās iecerētā projekta īstenošana.

Deputāte Anita Lemaka skaidro: „Es nesaskatu, ko tas
varētu dot novada attīstībai. Visi runā par attīstību, tam tā
vajadzētu būt, bet, redzot bēdīgo situāciju laukos, redzot to,
ka iedzīvotāju paliek arvien mazāk, naudas paliek arvien
mazāk, mēs savās iespējās esam arvien ierobežotāki, tas
tā nebūs. Bez aprēķiniem, īsti nezinot, cik mums izmaksās

šis pasākums, pēkšņi ņemt un pārcelties, pie tam ļoti ātros
un sasteigtos tempos, varbūt pat līdz šī gada rudenim… Es
to neatbalstīju. Es uzskatu, ka attīstība varētu būt vienīgi no
uzņēmējdarbības. No administrācijas „staigāšanas” nekas
nerodas, tikai izdevumi.”

Anita Lemaka apšauba arī to, ka uzlabotos saikne starp
domi un iedzīvotājiem, jo pašvaldības veiktā aptauja liecina,
ka iedzīvotāji domi apmeklē ļoti reti: 28 procenti – reizi gadā,
25 procenti – vai nu reizi ceturksnī, vai reizi mēnesī, bet tikai
4 procenti respondentu administrāciju apmeklē reizi nedēļā
vai biežāk. Tāpat atklāts ir jautājums par izmaksām, kas ra-
dīsies iedzīvotājiem, domei pārceļoties uz Zasu. Ja līdz šim
cilvēki varēja apvienot darīšanas domē un kādas pilsētā
esošās valsts iestādes apmeklējumu, tad turpmāk to vairs
nevarēs.

Anita Lemaka stāsta: „Zemnieks saka tā – man vajag
zemes jautājumā braukt uz Valsts zemes dienestu, saņemt
plānus, tad man jābrauc atpakaļ uz Zasu, tur jāiesniedz tas,
kas nepieciešams, tad jābrauc atpakaļ uz Jēkabpili. Tā ir ne-
saskaņotība.”

Sabiedriskais transports uz Zasu un atpakaļ arī nekursē
tik bieži, cik vajadzētu. Piemēram, no Dunavas uz Zasu ar
sabiedrisko autobusu var aizbraukt tikai mācību gada laikā
pulksten 7:31, bet atpakaļ – pulksten 6:35 – arī tikai mācību
gada laikā.

Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš saka:
„No Jēkabpils un Rubeņiem tikt uz Zasu nebūtu lielu prob-
lēmu, jo šajā maršrutā ir dažādi reisi – gan Jēkabpils – Da-
ugavpils, gan arī vietējie. Bet, piemēram, no Dunavas uz
Zasu cilvēki nekādi nevar nokļūt ne no rīta, ne vakarā, tāpat
arī no Ābeļiem ir diezgan absurdi braukt caur Biržiem uz
Zasu, nokārtot tur kaut kādus jautājumus un tad braukt atkal
atpakaļ. Šis jautājums nav pārdomāts. Es arī neticu, ka nā-
kotnē tas tiks atrisināts, jo cilvēku skaits samazinās un reisi
netiks papildināti, drīzāk gan samazināti.”

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Suba-
tiņš uzsver, ka administrācijas atrašanās Zasā radīs papildu
tēriņus ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašai pašvaldībai. Viņš
skaidro, ka domei ir līgums ar degvielas uzpildes staciju Jē-
kabpilī, kas paredz, ka lielākā daļa domes transportlīdzekļu
jāuzpilda tieši konkrētajā degvielas uzpildes stacijā. Pat, ja
šo līgumu lauztu un noslēgtu vienošanos ar citu degvielas
uzpildes staciju, neizpaliktu braukāšana uz kādu citu nova-
du, jo Jēkabpils novada teritorijā nav nevienas degvielas uz-
pildes stacijas.

Administrācijas atrašanās Zasā var veicināt arī novada
domes darbinieku aiziešanu no darba. Pašlaik seši darbi-
nieki dzīvo Jēkabpils novadā – viens no viņiem – Zasā, bet
pieci – Dignājas pagastā. Savukārt pārējie dzīvo vai nu Jē-
kabpils pilsētā, vai nu kādā citā novadā, piemēram, Līvānos,
Krustpils novadā un Viesītē. Tā kā nokļūšana uz darbu un
atpakaļ jāapmaksā par saviem līdzekļiem, tad pastāv var-
būtība, ka kāds darbinieks nespēs izbraukāt katru dienu uz
Zasu un atpakaļ.

Neņemot vērā daudzās problēmas, lielākā daļa deputātu
uzskata, ka domes atrašanās vietas maiņa ilgtermiņā veici-
nās novada attīstību. Rīcības plāns paredz, ka galīgais lē-
mums par novada pašvaldības administrācijas atrašanās
vietu tiks pieņemts jūnijā.

Sandra Paegļkalne,
Vidusdaugavas televīzija

Jēkabpils novada dome apstiprina 
rīcības plānu administrācijas pārcelšanai

uz Zasu
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Rīcības plāns Jēkabpils novada administratīvā
centra izvietošanai „Astrās” Zasā

Nr. 
p.k. Nosaukums/aktivit te Laiks Atbild g  

persona/instit cija 
1.  L muma par Zasas vidusskolas 

pirmsskolas izgl t bas grupu 
p rcelšanu uz intern ta telp m 
izskat šana 

2015.gada j nijs Dome, Zasas 
vidusskolas 
direktore 

2.  Nepieciešamo p rb ves darbu 
t mju un finans juma pl nošana  

2015.gada j nijs pašuma noda a 

3.  Pašvald bas nolikuma izmai as ar 
adreses mai u uz 2015.gada 
1.decembri 

2015.gada j nijs Dome, juriskonsults 

4.  Pašvald bas administr cijas 
nolikuma izmai as  

2015.gada j lijs Dome, juriskonsults 

5.  L mumu izskat šana par attiec go 
groz jumu izdar šanu pašvald bas 
iest žu nolikumos (b ri tiesa, 
soci lais dienests u.c.) saist b  ar 
adreses mai u. 

2015.gada 
septembris 

Dome, juriskonsults 

6.  L muma pie emšana par Izgl t bas 
un kult ras p rvaldes funkciju 
dele šanas l gumu izpildes 
izmai m vai atteikumu  

2015.gada j nijs Dome, domes 
priekšs d t js, 
juriskonsults 

7.  L muma par novada administrat vo 
centru izskat šana 

2015.gada j nijs Dome, juriskonsults 

8.  Zasas pagasta p rvaldes 
reorganiz cijas ar 2016.gada 
1.janv ri l muma izskat šana 

2015.gada j lijs Dome, 
izpilddirektors, 
juriskonsults 

9.  Darbinieku br din šanas un 
vienošanos sl gšanas uzs kšana 
un pabeigšana 

2015.gada 
1.septembris l dz 
1.oktobris 

Domes 
priekšs d t js un 
izpilddirektors 

10.  Vec ku inform šana par Zasas 
vidusskolas pirmsskolas izgl t bas 
grupu p rcelšanu un darb bas 
p rtraukumu  

l dz 2015.gada 
1.augustam 

Zasas vidusskolas 
direktore 

11.  Zasas vidusskolas pirmsskolas 
izgl t bas grup m pl noto telpu 
sagatavošana  

Lielo b rnu grupa: 
2015.gada 
21.augusts l dz 
septembra  1.ned. 
Mazo b rnu grupa: 
septembris (ar k du 
ned u br vlaiku) l dz 
1.oktobrim 

Zasas vidusskolas 
direktore, pašuma 
noda a 

12.  Vienot  klientu apkalpošanas centra 
izveide 2016.gada 2.pus  

 Dome, projektu 
speci lists, 
izpilddirektors 

13.  Jaut juma, par nomet u vietas un 
invent ra perspekt vo izvietošanu 
un att st bu, izskat šana l dz 
2015.gada 1.augustam.  

2015.gada j lijs 
 

Dome, projektu 
speci lists, 
izpilddirektors 

14.  Telpu sagatavošana administr cijas 
p rvietošanai (t.sk. telefoni, 
internets, telpu nodal jumu 
izveidošana, gar ža) 

2015.gada 
septembris - oktobris 

Izpilddirektors, 
pašuma noda a 

15.  Br vpr t ga pirmstermi a darbinieku, 
kuru darbu netrauc  administr cijas 
darbinieku p rvietošana, 
p rcelšan s ar beigu termi u  

L dz 2015. gada 
30.novembrim 

 

16.  Zasas pagasta p rvaldes amata 
vietu izmai u apstiprin šana dom   

L dz 2015.gada 
septembrim 

Izpilddirektors, 
Finanšu un 
ekonomikas noda a, 
izpilddirektors 

17.  Iest žu, sadarb bas partneru, 
l gumsl dz ju u.c. inform šana  

L dz 2015.gada 
1.novembrim 

Lietved bas noda a, 
Finanšu un 
ekonomikas noda a 

Jēkabpils novada dome
saņēmusi atklāto vēstuli

no iedzīvotājiem

Jēkabpils novada pašvaldība saņē -
musi atklāto vēstuli, kuru parakstījuši 79
Jēkabpils novada iedzīvotāji, pārsvarā no
Ābeļu un Kalna pagastiem, kas, pēc
vēstulē paustā, iepazinušies ar
[iepriekšējā rakstā tekstuāli atstāstīto]
Vidus daugavas televīzijas maija sižetu.
Iedzīvotājiem radušies daudzi neskaidri
jautājumi deputātiem, kā arī vēstulē
izteikts protests pret lēmumu pārcelt
novada admi nistrāciju uz Zasu. Dome
komiteju sēdēs ir iepazinusies ar vēstules
saturu un šajā sakarā rīkos iedzīvotāju
sanāksmi Dunavas skolā, 19. jūnijā plkst.
15:00, lai vēlreiz spriestu par pārcelšanās
jautājumiem. Tikšanās ar lauksaimnieku
apvienību paredzēta mēneša beigās.

Veicot ātro
aptauju novada
draugiem.lv lapā
„Vai atbalstāt
ieceri novada
administrāciju
pārcelt uz Zasu?”
26 cilvēki jeb 43%
bija „par”, 35
cilvēki jeb 57% -
„pret”.

Informāciju
sagatavoja

K.Sēlis

Pašvaldības domes
sēdes būs jāieraksta
audio no 2015. gada 

jūlija

Priecīga ziņa iedzīvotājiem - no šī
gada 1. jūlija pašvaldībām būs obligāti
jānodrošina domes sēžu ierakstīšana
audioformātā un tā ievietošana pašval-
dības interneta vietnē. Tā pausts 2014.
gada 19. jūnija Saeimā atbalstītajos
Vides un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) grozījumos likumā „Par paš -
valdībām“.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par šīs
normas ieviešanu praksē, VARAM, kon-
sultējoties ar Datu valsts inspekciju, plā-
nojusi sagatavot vadlīnijas saistībā ar per-
sonu datu aizsardzības nodrošināšanu, kā
arī audioierakstu glabāšanas termiņiem.

Jēkabpils novadā testa režīmā pirmie
domes sēžu audio ieraksti novada mā-
jaslapā varētu parādīties jau jūnijā, kā
arī, papildus tam, sēdes varētu tikt ierak-
stītas video formātā. Tehnika audio ie-
rakstu veikšanai tika iegādāta jau
pagājš vasar, taču līdz šim pašvaldība
ierakstus veikusi, galvenokārt, protoko-
lēšanas vajadzībām.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
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l Par Finanšu komitejas sastāvu
l Par zemes nomas līguma pagarināšanu Kalna pagastā 
l Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Zasas,

Rubenes, Dunavas un Kalna pagastos
l Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā nodošanu

atsavināšanai
l Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās

lauksaimniecībā izmantojamās zemes Dunavas pagastā nomas
tiesību apstiprināšanu

l Par Valsts rezerves zemes fondā ieskaitītās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības Dunavas
pagastā nomas tiesību apstiprināšanu

l Par zemes nomas līgumu slēgšanu Kalna pagastā
l Par zemes gabala sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu

Kalna pagastā
l Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
l Par telpu un iekārtu nomu zobārstniecības prakses

sniegšanai Zasas pagastā
l Par projekta „Siltumapgādes sistēmas pārbūve (būvdarbi)

Jēkabpils novada Dunavas pagasta, Dunavas ciemā” prioritāti
un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

l Par saistošo noteikumu Nr.8/2015 „Grozījumi 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par Jēkabpils

novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam””
apstiprināšanu

l Par saistošo noteikumu Nr.9/2015 „Grozījumi 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2015 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam””
apstiprināšanu

l Par debitoru parādu norakstīšanu
l Par finansiālu atbalstu Latvijas Lakrosa federācijai –

Latvijas sieviešu lakrosa izlases spēlētājai 
l Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu

un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu
l Par 25.09.2014. Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.226

„Par amatu samazināšanu pagastu pārvaldēs un jaunu amatu
izveidošanu pašvaldībā” 3.punkta izpildes apturēšanu”

l Par Rīcības plāns Jēkabpils novada administratīvā centra
izvietošanai „Astrās”, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā,
apstiprināšanu

l Par nolikuma „Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas
zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu

l Par Dunavas ūdenssūkņa un tam nepieciešamā
aprīkojuma iegādi

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Jēkabpils novada domes maija sēdē skatītie jautājumi

Kā jau tika solīts, sakarā ar Bērzgala skolas slēgšanu un
pagasta esošā autobusa tehniskajiem trūkumiem, Leimaņu
pagasts ir iegādājies busiņu Mercedes-Benz Sprinter, ar ko
pārsvarā tiks vadāti bērni, kas mācījušies Bērzgala
pamatskolā, uz kaimiņu pagastā esošo Zasas vidusskolu.
Protams, busiņš tiks izmantots arī dažādām citām
vajadzībām.

Busā kopā ir 20 sēdvietas (ieskaitot vadītāju).
K.Sēļa foto

Leimaņu pagastam
jauns autobusiņš

Jēkabpils novada novad-
pētniecības muzejs Zasā mu-
zeju naktī piedāvāja būt kopā
ar novada dižgaru Raini dze-
joļos, multfilmās un dziesmās,
kā arī tīri burtiski - nofotogra-
fēties ar dzejnieku, rīkojot fo-
tokonkursu. Labākās bildes
īpašniekam bija iespēja tikt pie
gardām veicināšanās balvām.

Dažādās radošo aktivitāšu
darbnīcās bērniem bija iespē-
ja iepazīt Raiņa dzejoļus, ilus-
trēt tos, iejusties dzejnieka
ādā, kā arī uzzināt dažādus in-
teresantus faktus no Raiņa
biogrāfijas. Paralēli tam, ik-
viens varēja iepazīt arī pašu
muzeju un tā dažādās ekspo-
zīcijas – novada dižgari, pa-
gasti, senlietas, Ulmaņlaiku
periodika, Sēlijas zemnieks un
amatnieks, Zasa agrāk un
tagad fotogrāfijās, zāļu tējas,

rokdarbnieču un mākslas sko-
las skolēnu darbi.

Tikmēr turpat esošajā
amatniecības centrā „Rūme”,
ar mākslinieku palīdzību, ik-
viens varēja izveidot savu
personīgo kreklu, apgleznot
to un uzvilkt sev mugurā
kādu Raiņa dzejoļa fragmen-
tu. Vēlāk sekoja ekskursija
pa sēļu amatniecības centru

un gardas gaiļa zupas baudī-
šana.

Ceram, ka pasākuma laikā
apmeklētāji guva  vērtīgas zi-
nāšanas, kas noderēs nākot-

nē, kā arī labi pavadīja laiku.
Milzīgs paldies muzeja vadītā-
jā Edītei Balodei par čaklo
darbu pasākumu organizējot,
Zasas vidusskolai par dažādu
aktivitāšu rīkošanu un biedrī-
bai “Sēļu pūrs” par lielisko va-
kara noslēgumu!

Atgādinām, ka līdztekus
Rainim, šogad ievērojamu dzī-
ves jubileju – 120 gadus – at-
zīmēs arī novadnieks Alek-
sandrs Grīns. Sakarā ar lielo
notikumu, Kalna pagastā
A.Grīna piemiņas vietā 15. au-
gustā notiks plaša mēroga pa-
sākums ar dažādu Latvijā zi-
nāmu mākslinieku piedalīša-
nos. Plašāka informācija jau
drīzumā.

Informāciju sagatavoja
K.Sēlis

Autora foto

Muzeju naktī piedāvā iepazīt Raini 
un uzvilkt mugurā dzejoli
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Leimaņu pagastā
atvērusies 

padomju laika 
sadzīves lietu 

privātkolekcija
Ir pagājuši tikai 25 gadi… Bet vai tu at-

ceries lelli Baibu un talonus sadzīves
preču iegādei? Krimplēna kleitas un “Som-
dara” somas, pionieru kaklautus un kom-
jauniešu nozīmītes… Ja vēlies to visu vēl-
reiz atsaukt atmiņā, tad esi aicināts uz Pa-
domju laiku sadzīves lietu muzeju!

Adrese: “Kalnāres”, Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads. Obligāta iepriekšēja pie-
teikšanās pa tālr. 29657216

Arnita Pore
Autore foto

27. maijā Zasas vi-
dusskolu apmeklēja Ro-
kiškis Juozas Tubelis
proģimnāzijas delegāci-
ja 8 cilvēku sastāvā,
kuru pārstāvēja skolas
direktors Zenonas Po-
šiunas un skolotāji. Sa-
darbība ar šo skolu iz-
veidojās jau rudenī,
Zasas vidusskolas ko-
lektīvam viesojoties pie
viņiem un iepazīstoties
ar mācību iestādi un
darba pieredzi.

Viesi bija iepriecināti
par skaisto koncertu, ko

skolotāju D.Ģeidānes, A.Jurgevičas, V.Ziemeles vadībā bija sa-
gatavojuši 3. - 5. klašu deju kolektīvs, mūsdienu deju grupa un
dziedātāji E.Kuzmenko, R.Daudzvārds un Korņejevu ģimene.
Tika apskatīti skolas kabineti, sporta zāle, pirmsskolas grupu
telpas. Neskatoties uz lietaino laiku, viesi devās nelielā ekskur-
sijā pa Zasas parku un ar interesi klausījās S.Upenieces stāstī-
jumu. Skolotāji paviesojās arī amatniecības centrā „Rūme”, kur

D.Alužāne prezentēja Raiņa dzejoļu grāmatu, kuras tapšanā
piedalījušies arī mākslinieki no Lietuvas. Pēcpusdienā pie kafi-
jas tases notika pārrunas par iespēju darboties projektā, lai ie-
saistītu savu pārstāvēto skolu kolektīvus izglītības procesa uz-
labošanā un pilsoniskās izglītības veicināšanā. Kopā ar lietuvie-
šu kolēģiem tika izlemts par skolas kolektīvu tikšanos 21.sep-
tembrī Rokiškos koncertā un sacensībās, svinot Baltu vienības
dienu un veicinot sadarbību, nostiprinot draudzību skolēnu vidū.
Gaidīsim jauno mācību gadu, lai varētu doties uz Lietuvu un pie-
dalīties svētkos.

Zasas vidusskolas direktore: O.Spēka
I.Aišpures foto

Zasā vidusskolā viesojas Lietuvas
proģimnāzijas delegācija

Zasas vidusskola – baltā pērle parka
ielokā Tevi aicina, vasaras saulgriežus
gaidot, atnākt 21. jūnijā uz tikšanos sa-
lidojumā “Zasas vidusskolai - 75”.

Skolas kolektīvs strādā, lai piepildītu
Zasas vidusskolas pārziņa Ādama Kluča
1939. gada 8. oktobrī, iesvētot Zasas seš-
gadīgo pamatskolu, izteikto vēlējumu:

„Lai pati skolas ēka apmierinātu visas
prasības, lai skolā mājotu vienprātība, sati-
cība, mīlestība un darba griba starp skolo-
tājiem un skolēniem, lai būtu sasniegti visi
skolas augstie prasījumi sirds, prāta, nacio-
nālās un veselības attīstības ziņā, lai skola
būtu visas apkārtnes ļaužu pulcinātāja, au-
dzinātāja un vadītāja, lai no šīs skolas plūs-
tu radoša, laimi nesoša gaisma!”

Vadot mācību procesu, tiek paturēti
prātā Raiņa vārdi uz piemiņas akmens pie

skolas „Krāj gaismu sev, lai citus gaismā
vadīt spētu.”

Atnāc, lai satiktos, dalītos atmiņās par aiz-
gājušajiem skolas gadiem, skolasbiedriem,
skolotājiem, notikumiem, lai izstaigātu atmiņu
takas ap balto skolu un Zasas parkā, lai pie-
minētu tos, kuri vairs nepiedalīsies kopīgajās
tikšanās reizēs, lai smeltos spēku rītdienai.

Šo dienu ieplāno, lai varētu apmeklēt:
15.00 - aizlūgumu Zasas luterāņu baz-

nīcā Zasas vidusskolai, skolotājiem, darbi-
niekiem, absolventiem un vidusskolas ka-
roga iesvētīšanu;

16.00 - reģistrēšanās, skolas apskate,
vietu ieņemšana norādītajās vietās;

Zasas vidusskola aicina uz salidojumu!
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Tuvojas Siena dienas
2015

Tradicionālais siena skulptūru plenērs „Siena dienas”
Jēkabpils novada Kaldabruņā šogad norisināsies no 30. jū-
nija līdz 4. jūlijam.

Plenēru organizē biedrība „Ūdenszīmes”, un tas notiek jau
astoto gadu pēc kārtas.

Tradicionālā plenēra darba kārtība ir:
30. jūnijā no plkst. 10:00 – iebraukšana, iekārtošanās un

siena skulptūru veidošana.
Tāpat skulptūras veidojam 1., 2., 3. jūlijā.
Sestdien, 4. jūlijā plkst. 13:00 – Plenēra noslēguma pa-

sākums – skulptūru izstādes atklāšana, labāko darbu auto-
ru apbalvošana, koncerts. Šogad koncertu sniegs Kārlis
Kazāks, mazākos plenēra dalībniekus iepriecinās Rokišķu
leļļu teātra uzvedums.

Kas jādara, lai nokļūtu plenērā?
Jāatbrauc! (Ceļu ieteicams palūkoties kartē vai

google/maps). Vēlams savs transports, tīri teorētiski ir iespē-
jams nokļūt arī ar sabiedrisko transportu, taču tas būs sarežģīti.
Ar stopiem? Var mēģināt, cilvēki Sēlijā  jauki un atsaucīgi.

Ja esat lielāka braucēju kompānija, vēlams iepriekš piezvanīt.
Dalība plenērā ir bezmaksas, ir iespējams ierasties uz vienu

vai vairākām dienām – kā nu izdevīgāk.
Nakšņošanas iespējas – ir telšu vietas; tātad – braucam ar

savu telti. Agrākie atbraucēji varēs iekārtoties arī biedrības telpās
bijušajā Kaldabruņas pamatskolā. Ir pieejama virtuve, duša un
sauna, kā arī neliels jauks dīķītis peldēm. Jāņem gan vērā, ka
visas šīs labās lietas ir vienā eksemplārā, un, ja dalībnieku būs
daudz, var sanākt gan gaidīšana, gan grūstīšanās. 

Iespēju robežās nodrošināsim arī limonādi, tēju, iespējams,
arī kādu cepumu vai biezputras katlu; tomēr – par sava vēdera
labsajūtu, kā arī atbilstošām drēbēm, medikamentiem, higiēnas
precēm katram dalībniekam jāgādā pašam. Pie tam – savlaicīgi,
jo tuvākie veikali, aptiekas, degvielas uzpildes stacija atrodas
apm. 6 kilometru attālumā no pasākuma norises vietas; kā arī –
ne visur būs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm,
skaidra nauda būs drošāka vērtība.

Organizatori nodrošina:
l SIENU!
l kokmateriālus karkasu izveidošanai;
l skrūves, auklas, diegus, u.c. materiālus skulptūru izgata-

vošanai (tomēr – būsim priecīgi par komandām, kas ieradīsies
ar saviem instrumentiem un materiāliem);

l padomu un palīdzību skulptūru izveidošanā;
l sapņaini skaistu vietu – akmens ēkā, kas pārsniegusi savu

simtgadi, ir iekārtots Pļavas muzejs, dažādas radošās darbnī-
cas; āra teritorijā jau bez minētā jaukā dīķīša ir ārstniecības
augu dārzs, baskāju taka, brīvdabas virtuvīte, un – Šķūņa māk-
slas galerija...

l pats galvenais – brīnišķīgu, vasaras esences un radošas
kopābūšanas piesātinātu vidi, kur labi jūtas ikviens – gan mazu-
lis, gan mākslas students, gan vecmāmiņa, gan dauzonīgs tīnis.

Šī gada skulptūru tēmas:
Šīsvasaras skulptūru dārzam ir izraudzītas divas tēmas

– viena par zvaigznēm un otra - par praktisko dzīvi....
Tātad – tā pirmā ir „Raiņa daiļrade”. Protams, šogad lielā jubi-

leja un Rainis, galu galā, ir dzimis tepat Tadenavā – Jēkabpils
novadā. Tas nozīmē – jāpārlasa gan dzejas, gan lugas, utt... Jo
– ne jau tikai „kaķenītei bērni bija” var izveidot kā siena skulptūru.
Jāzeps ar visiem brāļiem? Stikla kalns? Dziļi mitoloģiskās „Uguns
un nakts” ainas, „Gala un sākuma” filozofiskie vainagi, utt...

Tomēr, ja nu kādam bijība vai bailes pie Raiņa ķerties, tad ir
absolūti droša otrā tēma „Lauku kūts iemītnieki”. Šis darbs tikai
šķietami ir mazāk nozīmīgs – mājlopi tomēr būs jāveido dabiskā
lielumā, lai būtu pa īstam. Pie tam – šīs tēmas mākslas darbiem
paredzams ilgāks mūžs (kā jau praktiskām lietām), jo vasaras
nogalē mājdzīvnieki omulīgi iekārtosies īstā kūtiņā.

Vairāk informācijas:
Ieva Jātniece, t.29548967;  ieva.jatniece@gmail.com

Solvita Kukle, t. 20336669;  soluciite@inbox.lv
www.facebook.com/Udenszimes www.udenszimes.lv

Vides izglītošanai un ekoloģiskās izpratnes veidošanai tiks vei-
dotas 3 atšķirīgas nometnes, atbilstoši jaunieša interesēm, ak-
tuālām attīstības vajadzībām un ģimenes/jaunieša vērtībām: 

1. Daba – iedvesmas, radošuma un spēka avots - 30. jūnijs
līdz 5. jūlijs, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes,
kā, izmantojot dabas un mākslas potenciālu, gūt papildus enerģiju
un stresa pārvarēšanas prasmes savu dzīves mērķu īstenošanai.

2. Daba – mūsu mājas un izaicinājums - 22. jūlijs līdz 27. jū-
lijs, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas un prasmes vērot un
sadzirdēt dabu, sadzīvot ar dabu nenodarot tai pāri (divas dienas
vajadzēs dzīvot brīvā dabā). 

3. Latvijas daba kā latviešu dzīvesziņas pamats – 4. augusts
līdz 9. augusts, šajā nometnē jaunieši apgūs zināšanas par vidi
un dabu izmantojot latviešu dzīvesziņas, simbolu, tradīciju un ri-
tuālu izpratni un pielietošanu.

Nometnēs tiks sniegtas zināšanas un veikta apmācība ikdienā

īstenojamu un vides aizsardzību sekmējošu prasmju apguvei:
atkritumi (zināšanas par faktoriem, kas sekmē sadzīves un

bīstamo atkritumu daudzuma pieaugumu, „zaļā” pieeja iepakoju-
ma problēmai, atkritumu šķirošanas prasmes);

bioloģiskā daudzveidība (zināšanas par vietējām aizsargājamām
dabas teritorijām, vērtīgiem zālājiem un mežaudzēm, lauku putnu
populāciju un šo faktoru novērošana dabā, aprakstīšana/zīmēšana);

gaisa piesārņojums, izmeši un klimata pārmaiņas;
ūdeņi (dzeramā ūdens resursi, notekūdeņi, peldvietas, ūdens

kā dzīvībai nepieciešams resurss un rekreācijas līdzeklis).
Aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 13 līdz 15 ga-

diem rakstot pieteikuma vēstuli uz e-pastu
martinafonds1991@inbox.lv ar norādi EKO nometnei līdz 21. jū-
nijam. Vēstulē jānorāda kurā nometnē vēlas pieteikties, kāpēc
izvēlies tieši šo nometne un pastāstīt nedaudz par sevi.

Mārtiņa Fonds  29288220

Mārtiņa Fonds aicina uz EKO nometnēm rehabilitācijas
centrā „Dūjas”

18.00 - veltījuma koncerts skolas 75 gadu salidojumam
Zasas kultūras namā;

21.00 - dejas no plkst. Zasas kultūras namā spēlēs grupa
„Leivēri” no Madonas.

24.00 - akcija „Samīļo un izgaismo savu skolu!”

Dalības maksa - ziedojums 5 eiro (būsim pateicīgi un priecīgi, ja
radīsiet iespēju ziedot lielāku summu - gan pasākuma organizēša-
nas izdevumu apmaksai, gan skolas tālākai attīstībai.) Uz tikšanos!

Zasas vidusskolas direktore O.Spēka
K.Sēļa foto
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„Jo tālāk pagātnē lūkojies, jo tālāku nākotni
spēsi redzēt”. Šos Vinstona Čērčila vārdus
Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs ir izvē-
lējies par moto ekskursiju projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. 

Šis konkurss notiek jau otro gadu un šogad
tas uzrunāja 165 dalībskolas no visas Latvijas.
Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, Vītolu fonds at-
balstīja 80 nominantus, starp kuriem bija arī
Ābeļu pamatskolas izveidotais  ekskursijas mar-
šruts „Pilskalni Daugavas krastā”. 

Pilskalnu vēsturiskā taka izveda mūs pa Asotes – Jersikas –
Dignājas - Kaupres pilskalniem.

400 eiro piešķirtais finansējums 31 skolēnam deva iespēju
pārvērst šo ekskursiju par interesantu un neaizmirstamu mācību
stundu, pašiem aktīvi iesaistīties izpētes materiālu sagatavoša-

nā un pasniegšanā, kā arī radošajās
darbnīcā s veidot senās rotaslietas un
darba rīkus un „izdzīvot” viduslaiku
bērnu spēles. 

Projekta sagatavošanu un tā norisi
nodrošināja 3 skolotāju komanda: Iveta
Bērziņa, Gaļina Kļičeva un Tatjana Do-
nāne.

Projekta ieguvums mērāms ne tikai
piešķirtajā finansējumā, bet galveno-
kārt gūtajā pieredzē un dziļākā apjaus-

mā par savas tautas vēsturi.
Ēriks: „Es uzzināju daudz ko jaunu, it īpaši vēsturē, bet ek-

skursija bija saistīta ar vairākiem mācību priekšmetiem”.
Diāna: „Bija interesanti uzzināt, kā dzīvoja agrāk”.

Projekta skolotājs/konsultants – Iveta Bērziņa

Noslēdzies ekskursiju projektu konkurss 
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”

Katrs jauns darba gads biedrībā Latvijas Mazpulki sākas janvārī.
2015. gada 23. janvārī Dignājas mazpulcēni viesojās Neretā,

kur notika Zemgales reģiona mazpulku vadītāju un mazpulcēnu
seminārs - tikšanās pie Baltās grāmatas“ oazeiša ar līlim rogīm“!

13. februāri kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Latvijas Maz-
pulku biedru konference „Augsim Latvijai”, kurā katrs mazpulks
piedalījās ar iepriekšējā gadā paveikto darbu atspoguļojumu.
Dignājas mazpulku konferencē pārstāvēja mazpulka priekšnieks
Kristers Krēsliņš un Ritvars Kusiņš. Konferences sākumā maz-
pulcēnus un mazpulku vadītājus sveica Latvijas Republikas Iz-
glītības un Zinātnes ministre Mārīte Seile un Saeimas deputāts
un Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs Augusts Brig-

manis. Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule apbalvoja tos
mazpulku vadītājus, kuri mazpulkus vada jau vismaz 15 gadus
un sagādāja viņiem pārsteigumu – ekskursiju uz Briseli, lai pa-
viesotos Eiropas Parlamentā. Apbalvojumu un ekskursijas pie-
dāvājumu saņēma arī Dignājas mazpulka vadītāja Arta Pavāre.
Pēc mazpulku vadītāju apbalvošanas, ar muzikālu sveicienu uz-
stājās Rīgas Doma Kora skolas audzēkņi.

Konferences otrajā daļā gan mazpulcēni, gan mazpulku va-
dītāji tikās darba grupās – mazpulcēni, lai apspriestu katrā maz-
pulkā paveikto pagājušā gada laikā, bet mazpulku vadītāji, lai
apspriestu tādas tēmas kā Alumni klubs, Mazpulku svinīgais so-
lījums, Latvijas simtgades kultūras programma un citas.

Dignājas mazpulks 2015. gadā
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Visi ceļi ved pie ģimenes
Sestdien, 16. maijā, par godu Starptau-

tiskajai ģimenes dienai, septiņas Latvijas
dižģimenes tika godinātas vērienīgā kon-
certuzvedumā „Manas ģimenes ceļš” Šlo-
kenbekas muižas parkā Milzkalnē, Engu-
res novadā. Viņu starpā arī ģimene no Jē-
kabpils novada.

Visa Latvija caurausta līkumainiem ce-
liņiem un šaurām takām. Tie aizvijas pār
pakalniem, caur piebriedušas labības lau-
kiem un viensētām, gar ezeru krastiem un
tumšu egļu mežiem. Tie iestiepjas pilsētu
mūros un virmo skrejošu soļu dunā. Pa
šiem ceļiem ik dienu staigā ļaudis, kuru
likteņi sazarojas tāpat, kā Latvijas ceļi.
Spēcīgas dzimtas, bagāti radu raksti un
tradīcijas, bērni un vecāki, darbs, tikums,
tradīcijas un vērtības, atbildība un rūpes.
Bet visa šī ceļa sākumā un pamatā - ģi-
mene.

Pirms koncertuzveduma tika godināti
cilvēki, kuri savu ģimenes ceļu ir iemūžinā-
juši skaistās foto gleznās un parādījuši
visai Latvijai - fotokonkursa „Manas ģime-
nes ceļš” laureāti. Konkursu aprīlī rīkoja
VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Latvijas Ceļu
muzejs, Labklājības Ministrija, SIA „Ap-
gāds Zvaigzne ABC“,” kā arī A/S „Latvijas
valsts meži”, sadarbībā ar portālu mam-
mamuntetiem.lv. Konkursa ietvaros dalīb-
nieki iesūtīja fotogrāfijas, kurās iemūžināts
ceļš, kas caurvij kādas ģimenes dzīvi. At-
saucība bija diezgan liela, portāla redakci-
ja saņēma vairāk kā 120 fotogrāfiju, un tās
visas bija skaistas un neatkārtojamas.
Foto attēlos atspoguļojās ieskati ģimenes
godos, tradīcijās, notikumos, bet fonā ceļš,
kas caurvij ģimenes kopā būšanu cauri lai-
kiem un pat gadsimtiem.

To visu klātienē varēja redzēt uz lielā
ekrāna. Tika godināti 5 fotokonkursa
„Manas ģimenes ceļš” laureāti, kuri iegu-
va žūrijas augstāko vērtējumu. Galvenā
sadarbības partnera un fotokonkursa no-
drošinātāja, portāla mammamuntetiem.lv
redaktore Audra Šauere atzīst, ka „orga-
nizējot šo konkursu, mēs īsti nezinājām,
ko sagaidīt no dalībniekiem, kādas būs
šīs bildes. Īstenībā, mēs bijām ļoti pār-
steigti, cik dziļi dalībnieki ļāva mums ie-
skatīties viņu ikdienā, tradīcijās, pārdzī-
vojumos un pavisam vienkāršos notiku-
mos. Mūsu izvēlētā balva tika bildei, kura
liek aizdomāties par to, ka, gan kultūra,
gan arī mūsu pašu dzīve, ģimene un tas,
kā mēs to veidosim un attīstīsim, ir mūsu
pašu rokās.” Bildes autore un uzvarētāja
ir Endija Razminoviča no Rubenes pa-
gasta, kas tika arī godināta klātienē.

Koncertuzvedums atklāja septiņu diž-
ģimeņu likteņus, par kuriem ir izveidoti
dokumentāli videostāsti. Pasākuma ap-
meklētāji tos varēja vērot uz lielā ekrāna
muižas parkā un kopīgi izdzīvot katras
ģimenes un dzimtas stāstu.

Sēliju pārstāvēja Mārītes Zaicevas
ģimene no Leimaņu pagasta. „Dauga-
vas kreisajā krastā, kur Jēkabpils, Nere-
ta, Viesīte un Ilūkste, mūsu skaistā likte-
ņupe met līkumu līkumus. Tā ir Sēlija,
kur ļaudis viens otram mīlīgāk saka darīt
labu manīm, un tevīm, Skaistās viensē-
tas, kalni un ezeri savijuši dažādu cilvē-
ku likteņus, savedot kopā gan mazus un
lielus. Iespējams, ka ne uz visu mūžu, ie-
spējams uz laiku, kas nepieciešams
kādam mazākam ķiparam vai arī lielā-

kam delverim, un arī dižmammas Mārī-
tes ģimenē no Leimaņu pagasta šobrīd
aug 6 bērni. Savu palīdzīgu roku un pa-
domu sniedz arī pašas Mārītes 3 meitas.
Kas zina, kā likteņupe aizvīsies katram
no viņiem tālāk, taču pie mātes bieži ie-
griežas arī citi pasaules brīvajos ceļos
aizdevušies putnēni. Draudzība, mīlestī-
ba, cieņa pret darbu un labestība – tā jā-
teic par daudzbērnu ģimeni no Sēlijas,
no stipra novada ar stipriem ļaudīm!” –
tā tika pieteikti mūsu novadnieki. Ģimeni
klātienē godināja arī labklājības ministrs
Uldis Augulis.

Sakām milzīgu paldies mūsu stipra-
jām ģimenēm par uzņēmību un sirds sil-
tumu, ko spējat dāvāt ne tikai sev, bet arī
citiem. Lai Jūsu darbs, sasniegumi un
mīlestības dzirksts spīd tālu pasaules
plašumos, un kļūst par iedvesmu un va-
duguni arī citām ģimenēm tuvu un tālu.
Paldies Jums no visas sirds, un, lai vien-
mēr ir kāds ceļš, pa kuru atgriezties
mājup, pie ģimenes!

K.Sēlis
Endijas Razminovičas foto

Martā un aprīlī mazpulcēniem ir atbil-
dīgs posms, jo jāizvēlas savām iespējām
un interesēm atbilstoša darbošanās joma,
kuru īstenot līdz nākamajam rudenim, lai
veiksmīgi padarītā darba augļus varētu
prezentēt savā mazpulkā un novada fo-
rumā.

Mazpulcēnu projekti var būt gan par
lauksaimniecības, gan amatniecības, gan
novadpētniecības un citām tēmām. Ik-
viens var brīvi izvēlēties, kādu projektu
veikt. Mazpulcēniem tiek piedāvātas pēt-
niecību, biznesa prasmes un valstiskumu
veicinošas projektu iespējas sadarbībā ar
dažādiem uzņēmumiem un organizāci-
jām.

Šogad mazpulcēniem ir iespēja īstenot
šādus projektus:

„Gudrie zirnīši” sadarbībā ar APP
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas insti-
tūtu;

„Sarkanie sīpoli” sadarbībā ar uzņē-
mumu „Kurzemes sēklas”;

„Gadalaiki.lv” sadarbībā ar Latvijas
Universitātes zinātniekiem;

„Latviešu karavīrs laikmetu griežos”
sadarbībā ar biedrību „Latvijas ģenerāļu
klubs”.

Šajā pavasarī 16 Dignājas mazpulcēni ir
pieteikuši projektus: Kliņģerītes, Burkāni,
Sīpoli, Truši, Kāposti, Tomāti, Majoru re-
ceptes, Ķiploki, Gudrie zirnīši. Vasarā viņi
čakli strādās iecerēto projektu īstenošanā.

30. aprīlī Staļģenē mazpulcēni pieda-
lījās Latvijas Mazpulku sporta spēlēs.

Dignājas mazpulku pārstāvēja Megija
Daģe, Ralfs Daģis, Ieva Leiskina, Linda
Mīkule. Ievai vislabāk patika pārbaudījumi
dažādās takās: prāta takā, veiklības takā,
prasmju takā, bagātību takā, drosmes
takā u.c. Lindai šķita interesanti jaunsar-
gu sagatavotie pārbaudījumi: šaušana,
iešana pa trosi, u.c. Tā kā Linda tikai
šogad ir sākusi darboties mazpulkos, tad
viņai patika pirmo reizi kopā ar visiem
mazpulcēniem dziedāt mazpulku himnu.

Vasarā visus darbīgos mazpulcēnus
biedrība Latvijas Mazpulki aicina uz vasa-
ras semināriem par dažādu kultūraugu
audzēšanu, vides saudzēšanu, dabai
draudzīgu dzīvošanu. 

Visgaidītākais notikums šajā vasarā,
kurā aicināts piedalīties ikviens mazpul-
cēns, būs nometne Malnavā jūlija beigās.

Dignājas mazpulcēni saka paldies Jē-
kabpils novada pašvaldībai, Izglītības un
kultūras pārvaldes speciālistei kultūras un
interešu izglītības jautājumos Ludmilai
Bērziņai par finansiālu atbalstu un doto ie-
spēju piedalīties sporta spēlēs.

Lai darbīga un jauka vasara!
Linda Mīkule,
Ieva Leiskina

Autoru foto
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2015. gada 27. un 28. maijā Daugavpilī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvi-
jas Pašvaldību savienību (LPS) un Norvēģijas Vietējo un reģio-
nālo varas iestāžu asociāciju (KS) organizēja stratēģisko par-
tnerību veidošanas (kontaktbiržas) semināru un pieredzes ap-
maiņas pasākumu. Aktivitāšu mērķis bija Latvijas un Norvēģijas
pašvaldību pārstāvjiem tikties klātienē, izzināt sadarbības inte-
reses, nodibināt jaunus kontaktus, iegūt informāciju par kopīgu
sadarbības projektu finansēšanas iespējām, kā arī dalīties pie-
redzē un uzzināt vairāk par labās prakses piemēriem kopīgu
projektu īstenošanā. 27. maijā semināru atklāja Norvēģijas Ka-
ralistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens un Daugavpils
pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Pasākuma laikā
klātesošiem bija iespēja uzzināt par finansējuma piesaistes ie-
spējām kopīgu starptautisku projektu īstenošanai. Piemēram,
par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmām, Nordplus
programmu, kā arī Bilaterālās sadarbības iespējām EEA/Nor-
vēģijas finanšu instrumentu ietvaros. Notika arī interaktīva pa-

švaldību kontaktbirža un 2 tematisku objektu Daugavpils uni-
versitātes un sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Cinīši”
apmeklējums.

28. maijā ar labās prakses piemēriem starptautisku projektu
īstenošanā dalījās Jēkabpils novada pašvaldība. Savukārt pār-
stāvis no Norvēģijas stāstīja par  Aremark, Marker,
Rømskog un Spydeberg pašvaldību līdzšinējo kopīgo sadarbību
ar vairākām Vidzemes reģiona pašvaldībām Latvijā. Dalībnieki
tika aicināti darba grupās pārspriest jautājumus par sadarbības
interesēm, formām un soļiem uz sadarbību. Pasākuma noslēgu-
mā dalībnieki atzinīgi vērtēja notikušo pasākumu, kas sniedz ie-
spēju pašvaldībām dibināt jaunus kontaktus un stiprināt jau esošo
pašvaldību sadarbību, kā arī dalīties pieredzē. Vairāk informācijas
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=19717 (In-
formācija no VARAM preses relīzes)

No Jēkabpils novada pašvaldības seminārā piedalījās domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Vanags un projektu speciāliste G.
Dimitrijeva. 

Piektdien, 5. jūnijā Leimaņu pagastā, Jēkabpils novada So-
ciālā dienesta struktūrvienībā - Sociālās aprūpes namā “Mežvi-
jas”, svinīgi tika atklātas  izremontētās jaunās telpas. 

Pasākumu ieskandināja Leimaņu Tautas nama sieviešu vokā-
lais ansamblis “Skara”, un Leimaņu kultūras nama vadījs G.Au-
dzītis. Skanot dziesmām par cilvēka mūžu un sapņiem, svinīgi tika
griezta sārtā lenta, un pa gabaliņam tika katram nama iedzīvotā-
jam un darbiniekam, kā arī būvdarbu veicējiem - SIA “LC Būve”
pārstāvjiem - un Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvjiem.  

Pasākumā piedalījās, novada domes priekšsēdētājs E.Meņ-
ķis, izpilddirektors J.Subatiņš, sociālā dienesta vadītāja R.Ru-
bina, sociālās aprūpes nama “Mežvijas” vadītāja L.Zeltiņa, Lei-
maņu pagasta pārvaldes vadītājs A.Tropiks, deputāts A.Va-
nags, kā arī aprūpes nama darbinieki. Kā viesi tika aicināti visi
Jēkabpils novada deputāti ,  SIA “LC Būve” valdes priekšēdētājs
D.Dzērvītis, būvdarbu vadītājs V.Kuzminovs, Jēkabpils novada
būvinženiere L.Koržeņevska un  īpašuma nodaļas vadītāja
I.Feldmane. 

Visi klātesošie novēlēja lai, ikviens iemītnieks justos pēc ie-
spējas mājīgāk, būtu apmierināts, lai telpās ir laba aura. Sociā-
lās aprūpes nama “Mežvijas”  iemītnieki netrūka pateicības
vārdu projekta īstenotājiem, sprēgāja joki, anekdotes,un dzies-

mas, ko ar mandolīnu
rokās izpildīja Evalds
Ņērbulis.

Plānošanas darbi tika
uzsākti 2013. gadā, būv-
niecība ritēja 2014.
gadā un 2015. gada pir-
majā ceturksnī telpas
tika nodotas ekspluatā-
cijā. Jaunās telpas ir iz-
vietotas daudzdzīvokļu
mājas vienā ieejā trijos
stāvos. Lai iemītniekiem
būtu ērtāka pārvietoša-
nās, jo vecuma un vese-
lības dēļ ir problēmas ar
staigāšanu, ir izveidots
un uzstādīts pacēlājs,
kurš ikvienu var nogādāt no 1. līdz 3. stāvam. 

Iemītnieku vajadzībām ir piejamas 11 gaišas mēbelētas is-
tabas, labierīcības. Ir kabineti vadītājai, darbiniekiem, plaša at-
pūtas telpa. 

Lai jaunajās telpās iemītnieki jūt un paši izstaro labestību,
sapratni un patīkamu gaisotni!

R.Rubina un K.Sēlis
Autoru foto

Jēkabpils novada  pašvaldības pieredzi  sadarbības
jomā prezentē starptautiskā seminārā

Sociālās aprūpes namā “Mežvijas” 
atvērtas jaunās telpas
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4. jūnijā laukumā pie Dunavas pamatskolas vietējie iedzīvo-
tāji un viesi pulcējās uz senioru aktīvās atpūtas dienas pasāku-
ma atklāšanu - deju kopu koncertu „Lai sirdī būtu prieks”. Pasā-
kuma ievadā klātesošos uzrunāja Jēkabpils novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis un šī pasākuma organi-
zatore – Dunavas KN vadītāja Anita Ozoliņa. 

Saulei sildot, bet vējam atvēsinot, pasākuma nosaukumu
visā pilnībā attaisnoja seši kolektīvi ne tikai no Jēkabpils novada,
bet arī labi draugi no tālākām vietām. Lai dejā ieskandinātu va-
saru, dejas valdzinājumam ļāvās „Draiskās peonijas” (Rubenes
KN), „Ābelietes” (Ābeļu TN), „Daugavietes” (Jēkabpils TN), ”Ru-
dzupuķes” (Bebrenes TN), „Saulespuķes” (Dvietes TN) un „Cie-
lavas” (Dunavas KN). Šādas kopā sanākšanas un sadejošanās
reizes pie mums Dunavā ir kļuvušas par tradīciju. 

Kolektīvi parādīja dažāda rakstura dejas, kas apgūtas no
jauna. „Jautrā deja”, Zili brīnumi”, „Sirsniņu deja”, „Mugurdan-
cis”- šīs un daudzas, daudzas citas dejas tika izdejotas, krāš-
ņiem svārkiem un kleitām, un zīda šallēm vējā plīvojot. Deju
kopu repertuārs ir ļoti plašs - raiti dejas soļi gan pašmāju mūzi-
kas pavadījumā, gan citu tautu ritmos. Koncerta noslēgumā visi

kolektīvi vienojās kopīgā dejā, ko ierādīja „Daugaviešu” un „Ābe-
liešu” vadītāja Maija. 

Dunavieši šai dienā uzņēma daudz ciemiņu, tāpēc pasākumu
vadīja nopietnā Madāma (Inese Vilcāne) un atraktīvā meita
Grēta (Helēna Liepiņa) no dramatiskās kopas „Sateka” (vadītāja
Silvija Krēsliņa). Zinātājiem bija jaušams, ka abas redzētas iz-
rādē „Čaukstenes” (pēc A.Brigaderes motīviem). 

Šis pasākums vēlreiz apliecināja, ka seniores ir aktīvas un
radošas, labprāt dodas koncertēt. Apbrīnojams ir viņu dejot-
prieks un enerģija. Kopā būšana un dejošana viņām ir svētki,
atelpa no ikdienas darbiem, tā liek aizmirst pat par veselības
problēmām. Lai raits dejas solis arī turpmāk!

Pasākuma turpinājumā visu Jēkabpils novada pagastu ko-
mandas un pasākuma viesi savus spēkus un veiklību varēja
pārbaudīt un apliecināt dažādās sportiskās aktivitātēs un baudīt
gardo skābeņu zupu, par kuras tapšanu rūpējās Dunavas pa-
vārītes Regīna un Vilma, savukārt skābeņu lasīšana bija uzti-
cēta kolektīva “Cielavas” dalībniecēm, paldies par atsaucību!

Astra Liopa un Anita Ozoliņa

Jēkabpils novada senioru aktīvās atpūtas diena Dunavā

Rakstnieks Aleksandrs (īstajā vārdā
Jēkabs) Grīns ir no Sēlijas. Viņš dzimis
1895. gada 15. augustā Biržu pagasta
(tagad Kalna pag.) “Ziedos”, kas toreiz
pieder kroņa muižai, vēlāk tēvs mājas ie-
pērk par dzimtu. Tēvs Jēkabs pārņem
mājas 1889. gadā trīsdesmit gadu vecu-

mā. Rakstnieka māte Anna Svilumbērza
nāk no Dignājas Slates gala Miglāniem.

Mācās Grīns Muižgala skolā, Jēkab-
pils tirdzniecības skolā, Rūjienas proģim-
nāzijā, Cēsu proreālskolā, ko beidz 1914.
gadā. Kara apstākļu dēļ viņš spiests atlikt
iecerētās studijas Tērbatā, iestājas kara
skolkā Maskavā (1915) un pēc dažu mē-
nešu apmācībām karodznieka dienesta
pakāpē tiek nosūtīts uz fronti. Visu laiku
esot iekšā karavīru dzīves mutulī. Savos
romānos, stāstos un novelēs Grīns pats
ir viens no strēlniekiem.

1918. gadā Grīnu mobilizē Padomju
Latvijas armijā, bet tās atkāpšanās laikā
viņš dezertē, pāriet Bauskā pie vācie-
šiem, tad nonāk Jelgavā Baloža brigādē
un ar to ieiet Rīgā. 1920. gadā Alek-
sandrs Grīns demobilizējas kapteiņa die-
nesta pakāpē. Viņš strādā par darbvedi
Aleksandra Augstuma slimnīcā, tad
“Rīgas ziņu”, “Brīvās Tēvijas”, un”Latvja”
redakcijās. 

1928. gadā, žurnālista darbu pametis,
A. Grīns ķeras pie milzīgā darba “Pasau-
les vēsture”, ko 25 burtnīcš publicē izdev-
niecība “Grāmatu draugs”, tulko Remarka
romānu “Rietumu frontē bez pārmaiņām”
un citus darbus. 1933. gadā Grīns atgrie-
žas žurnālista darbā, no 1935. – 1936.
gadam ir jaunā laikraksta “Rīts” redaktors.

Trīsdesmito gadu otrajā pusē saņēmis
vairākus apbalvojumus: Kultūras fonda
godalgas, Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura
ordeni. 1930. gadā atgriezies Latvijas ar-
mijā. 1940. gadā arestēts, pēc tam depor-
tēts uz Astrahaņas cietumu. 1941. gada
25. decembrī Ziemassvētkos izpildīts nā-
vessods. Reabilitēts 1991. gadā.

Aleksandrs Grīns savos darbos aptvē-
ra notikumus sākot no viduslaikiem līdz
pat 20. gs. Kuram gan no mums ir sveši
Grīna “Dvēseļu putenis”, “Nameja gre-
dzens”, “Saderinātie” un daudzi citi darbi?
Asprātīgi ir teicis Jānis Lapiņš, ka “Alek-
sandrs Grīns viens pats ir nokāvis vairāk
vīru nekā visi pārējie latviešu rakstnieki
kopā”.

Rubenes pagasta Slatē, Ļūcānu kapos
1994. gada 13. maijā atklāja tēlnieka An-
dreja Jansona darināto pieminekli uz kura
uzkalts uzraksts “Rakstnieku Jāņa un
Aleksandra (Jēkaba) Grīnu dzimta. Svi-
lumbērzi un Grīni”. Piemineklis Slates Ļū-
cānu kapos bija pirmā piemiņas vieta
visā Latvijā, kas saistīta ar Aleksandra
Grīna vārdu. 

15. augustā A. Grīna piemiņas vietā
Kalna pagastā notiks pasākums, par kuru
detalizēti informēsim jūlija mēnesī.

Novadpētniecības ekspozīciju organi-
zatore Edīte Balode

15. augustā mūsu literātam Aleksandram Grīnam 120
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LAD šī brīža prognoze par projektiem 
(tā gan vēl var mainīties)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un meliorācijā - projektu
iesniegšana no 6.jūlija līdz 4.augustam.

Uzņēmējdarbības sākšanas atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem - izsludinās jūnija vidū, projektu iesniegšana no
jūlija vidus līdz augusta vidum.

Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai - izsludinās jūnija
vidū, būs divi mēneši laika projektu sagatavošanai, projektu ies-
niegšana no augusta vidus līdz septembra vidum.

Mežu pasākumiem- projektu pieņemšana oktobrī.
IMA - ieguldījumu lauksaimniecībā, pārstrāde, meliorācija -

izsludinās oktobra sākumā, projektu iesniegšana novembrī.

Izsludināta projektu kārta ,,Ieguldījumi materiālajos
aktīvos“(IMA)

LAD izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 6. jūlija
līdz 4. augustam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos“
divos apakšpasākumos:

- „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“; 
- „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā“.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“

mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes
efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot
konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas
lauksaimniecības ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu
uzņēmumos. Tiks atbalstītas šādas aktivitātes: investīcijas tādu
jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ar to saistītai jaunu
būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei. Atbalsta pre-
tendents var būt juridiska persona: jau esošs pārstrādes
uzņēmums, gan uzņēmums, kas plāno uzsākt lauksaimniecības
produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu
nodrošinājums, kā arī juridiska persona, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. Iesniegto
projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas
ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek
veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi
- divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu. Plašāka informācija pieejama LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē“.

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā“ fiziskām personām,
juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām
notiks no 6. jūlija līdz 4. augustam un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem
valdītājiem no 6. jūlija līdz 30. decembrim vai līdz laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis“ publicētajam paziņojumam par kārtas
noslēgumu.

Šī apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas at-
tiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības
paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes
uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa
ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko
daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā
arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalsta pretendents šajā apakšpasākumā var būt lauku
saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai
meža zemēs, juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk
kā 50% privātā kapitāla daļu un kura plāno īstenot projektu

lauksaimniecības vai meža zemā, pašvaldība (arī pašvaldības
kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes kopli-
etošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu
lauksaimniecības vai meža zemē, valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs, fiziska persona,
kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža
zemēs vai arī kooperatīvā sabiedrība un lauku saimniecība
lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai - laukumu būvniecībai
vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu
pievadceļu būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma).

Plašāka informācija par atbalsta piešķiršanu meliorācijas
sistēmu atjaunošanu un pārbūvi un nosacījumiem, kad atbalsts
netiek piešķirts, kopprojektu iespējām un citiem jautājumiem
pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā“. Iesniegto projektu īstenošanas beigu
datums, ja tiek veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
pārbūve vai atjaunošana ir divi gadi un seši mēneši no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārraudzība piena govju ganāmpulkos

Sakarā ar saistīto atbalstu platību maksājumu pieteikumos,
daudziem ir radusies doma par pārraudzības atjaunošanu vai
uzsākšanu. Saistītajam atbalstam (147 eiro par govi) govju
skaits nav svarīgs, noteicošais ir izslaukums pēdējā
noslēgtajā laktācijā ( 5500 kg, bet bioloģiskajām
saimniecībām - 4500 kg). Govju skaits ir būtisks, lai saņemtu
valsts subsīdijas- esošā gada 1.martā jābūt vismaz 6 govīm.
Maksā tikai par piena šķirni vai piena šķirņu krustojumu (XP),
noteicošais ir izslaukums pēdējā noslēgtajā normālajā
laktācijā. Saņemtās summas šogad bija no 185 eiro (5000 -
7000 kg) ļīdz 225 eiro (virs 7000 kg) eiro par govi. Normāla,
ciltsdarbā izmantojama laktācija, ilgst no 240 līdz 305
dienām. Ja govs slaucas ilgāk, kaut vai 2 gadus, pienu
turpina, protams, uzskaitīt, bet maksājumu saņemšanai
skaitlis apstājas pie 305.dienas. Tāpēc arī kontroļu izdrukās
ir izslaukums 305 dienās un laktācijā vispār. Svarīgi ir
pievērst uzmanību govs aizlaišanas dienai! Ja dzīvnieks tiek
apsēklots jau 1.mēnesī pēc atnešanās, var rasties situācija,
ka to pēc tam aizlaiž ciet, nesasniedzot 240 laktācijas dien-
as, laktācija nav izmantojama ciltsdarbā, maksājumi par šo
govi nepienākas. Lai saņemtu atbalstu, cietlaišana jāveic
pēc 240.laktācijas dienas. Ganāmpulku īpašniekiem rūpīgi
jāseko līdzi LDC atsūtītajiem ikmēneša datiem, kur visi
ganāmpulka rezultāti ir ļoti labi pārskatāmi. Lai lopkopības
pārraugs izsekotu līdzi visām slaukšanas dienām, neredzot
saimniekam atsūtīto ikmēneša LDC vēstuli, tas prasa milzīgu
laika patēriņu, jo LDC datu bāzē jāver vaļā katras govs dati
un jāmeklē slaukšanas dienas.

Lai uzsāktu piena govju pārraudzību, vispirms jāvienojas
ar tuvāko vai tīkamāko sertificēto lopkopības pārraugu par
pakalpojuma saņemšanu, tad Lauksaimniecības datu centrā
jāaizpilda iesniegums par pārraudzības uzsākšanu. Piena
paraugus govīm jāņem 1x mēnesī.  Normālai laktācijai pirmo
piena paraugu jānoņem 75 dienu laikā pēc atnešanās.
Veidu, kā tas notiek, saimnieks var izvēlēties. Paraugus var
ņemt pārraugs (A sistēma), bet var ņemt arī pats
ganāmpulka īpašnieks, Ciltslietu stacijā saņemot C sistēmas
apliecību un iegādājoties mērinstrumentus parauga
noņemšanai un piena daudzuma noteikšanai. Pēc tam
noņemtos piena paraugus ganāmpulka īpašnieks nodod
pārraugam. Mērinstrumenti obligāti jākalibrē (jāpārbauda):
mērītāji piena vadiem – katru gadu, bet svari - ik pēc 2 gadiem.
Svarus var iegādāties jebkurā veikalā, bet tiem jārāda 100 g
iedaļas. Svarus kalibrēšanai var aizsūtīt arī ar stacijas reisa
mašīnu, tas kopā izmaksā 8 eiro.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Ja ir lielāks ganāmpulks, pārraudzību savā ganāmpulkā var veikt
pēc B sistēmas, apmeklējot mācības LLKC Ozolniekos un
nokārtojot eksāmenu. Parasti vienu dienu mācās un tad citā dienā
kārto pārbaudījumu. Tad sertificētu pārraugu vairs nevajag.

Pārraudzības ganāmpulkos svarīgs nosacījums ir govju
uzņemšana Valsts ciltsgrāmatā. Jau gadiem ilgi runā, ka
pienāks brīdis - subsīdijas maksās tikai par ciltsgrāmatā
uzņemtiem dzīvniekiem. Otrs nosacījums: visām govīm 1. un 3.
laktācijas sākumā vai vecākām – vismaz vienreiz mūžā, jābūt
novērtētām. To dara sertificēts eksperts. Visus vērtējamos
dzīvniekus jau datu bāzē redzu automātiski un reizi ceturksnī
vajadzīgos ganāmpulkus apmeklēju. Ja ir neskaidrības par
pārraudzības darbu, lūdzu, zvaniet. 

Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas
pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības

uzturēšanai zālājos (BDUZ)

LAD vēlas atgādināt, ka piesakoties minētajam atbalsta
maksājumam, atbalsta pretendents:

- uzņemas piecu gadu saistības par katru BDUZ pieteikto
lauku, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;

- katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi pie
lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei;

- saimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas
nosacījumiem - nogana vai nopļauj zālājus.

Ja zālāji tiek noganīti, tad jāņem vērā, ka zālājos ganīt var
ganību dzīvniekus – zālēdājus, kā arī nav atļauta pārganīšana
(nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu
vienības uz 1 ha ganību sezonā no 15.maija līdz 15.septem-
brim). Nepietiekami noganīto platību lauksaimniekam ir
jāappļauj līdz 15.septembrim.

Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā, un nopļauto
zāli ir jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena
gubā) līdz 15.septembrim. LAD uzsver, ka nav atļauta
smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. Pļaušanas
sākuma datums nav noteikts. Nedrīkst veikt iekultivēšanas
pasākumus, samazināt apstiprināto saistību platību, mainīt
lauka atrašanās vietu.

Ir precīzi un savlaicīgi jākārto lauku vēsture katram laukam
atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās ap-
saimniekošanas darbības: ganīšanas periodu, ganīšanai izman-
toto dzīvnieku veidu un skaitu, pļaušanas datumu, siena vai
nopļautās zāles aizvešanas datumu.

Plašāka informācija par visiem nosacījumiem ir pieejama
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Lai klientam būtu vieglāk izpildīt BDUZ saimniekošanas
prasības: pareizi veikt ganīšanu un/vai pļaušanu, kā arī kārtot
lauku vēsturi, LAD ir izstrādājis veidlapas paraugu. Veidlapas
paraugs ir ievietots LAD mājaslapā izvēlnē „Platību maksājumi”
– „Pasākuma „Agrovide un klimats” aktivitāte „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos”” - veidlapas.

Atbalsta apmērs par 1 ha atbalsttiesīgās platības, ko veido
vismaz 0,3 ha lieli lauki, un kurā ievēroti visi atbalsta
saņemšanas nosacījumi ir šāds: 

* 55 EUR par BVZ (zaļa krāsa)
*par ES nozīmes zālāju biotopiem (apsekotie lauki - sadalīti

pa klasēm un krāsām):
- par zālāju ražības 1. klasi – 83 EUR;
-par zālāju ražības 2. klasi – 155 EUR;
-par zālāju ražības 3. klasi – 206 EUR;
-par zālāju ražības 4. klasi – 330 EUR.

Sankcijas:

Šīs nav vienīgās sankcijas vai samazinājumi.

Precizēta valsts atbalsta saņemšanas kārtība
dravniekiem

Lai novērstu situāciju, ka dravnieki divas reizes saņem atbal-
stu par bišu saimi, ir precizēta valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība lauksaimniekiem.

Spēkā esošie noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
noteic: ja biškopja dravā kārtējā gada 1.janvārī ir vairāk nekā 29
bišu saimes, viņš saņem atbalstu 17,07 eiro par saimi. Savukārt
noteikumi par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu
un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
2014. - 2020. gada plānošanas periodā paredz, ka dravnieks,
kura saimniecībā - atbilstoši Lauksaimniecības datu centra
informācijai - laikā no 15. maija līdz 15. septembrim ir vismaz
20 bioloģiski sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var saņemt
atbalstu 40 eiro par saimi.

Lai novērstu dubulta finansējuma iespēju, noteikumu
precizējums paredz: ja dravnieks, kuram ir bioloģiski
sertificēta drava, jau ir saņēmis ES atbalstu par bišu saimēm,
tad viņš valsts atbalstu par šīm pašām saimēm nesaņems. Un
pastāv nosacījums: dravniekam, kurš vēlas saņemt valsts at-
balstu, ir sava saimnieciskā darbība jāreģistrē Valsts
ieņēmumu dienestā, lai Lauku atbalsta dienests par to varētu
pārliecināties.

Ziņas īsumā

Līdz 1. jūlijam jāizņem esošā perioda bezakcīzes
dīzeļdegviela.

No 1. līdz 10. jūlijam Lauksaimniecības datu centrā tām
saimniecībām, kuras neaudzē sivēnmātes, jāiesniedz atskaite
par cūku kustību šī gada pirmajā pusgadā.

No 1. - 31. jūlijam Lauksaimniecības datu centrā jāiesniedz
veidlapa ,,Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē’’, tā nav
jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem,
liellopiem, aitām, kazām, cūkām), bet tikai par putniem, bitēm,
kažokzvēriem, zivju dīķiem u.c.

Līdz 15. jūlijam Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz pieteiku-
ma veidlapa maksājumam par aitu mātēm (10 un vairāk
dzīvnieki).

Pieredzes apmaiņas brauciens

Vasaras otrajā pusē novada lauksaimniekiem tiks organizēts
ikgadējais pieredzes apmaiņas brauciens, šogad - uz Vidzemes
mājražošanas saimniecībām, kuras nodarbojas ar augļu un ogu
pārstrādi. Plānotais maršruts varētu būt Kaldabruņa-Madonas,
Valmieras, Rūjienas novadi: augļu, ogu, ķirbju un kaņepju
audzēšana, pārstrāde realizācijai un tirdzniecība. Varbūt arī
mūsu novada lauksaimniekiem radīsies kādas idejas un
ierosinājumi sava biznesa attīstībai. Varbūt esošie dārzkopji
radīs drosmi savu aveņu vai ķirbju pārstrādei. Šogad braucienu
finansēs LLKC. Lūgums pieteikties savlaicīgi.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 26312414

 
P rk pums Sankcija 
Lauks nav nop auts vai nop auts nepietiekoši 
l dz 15. septembrim 

BDUZ atbalstu par lauku nemaks  un 
saist bas neuz em 

Lauks nav nogan ts vai nav app auts p c 
nogan šanas l dz 15. septembrim 

BDUZ atbalstu par lauku nemaks  un 
saist bas neuz em 

Nav k rtota lauku v sture Kop jo BDUZ atbalstu samazina par 1%, 
BDUZ saist bas tiek uz emtas 

Nav apg tas iema as ES noz mes z l ju 
biotopu apsaimniekošan  

BDUZ saist bas tiek p rtrauktas ar atmaksu 

Gan šan  izmantotais lopu bl vums p rsniedz 
0.9 nosac t s liellopu vien bas vai bl vums 
nep rsniedz 0.9 vien bas, bet plat ba ir 
p rm r gi nogan ta 

BDUZ atbalstu par lauku nemaks  un 
saist bas neuz em 

Ir main ta lauka atrašan s vieta BDUZ saist bas tiek p rtrauktas ar atmaksu 
Pretendents neatbild uz LAD inform cijas 
piepras jumiem vai preciz jumiem 

Par attiec go plat bu atbalsts var tikt atteikts. 
BDUZ saist bas netiks uz emtas.  

BVZ vai ES noz mes z l ju biotops ir izn cin ts 
(uzarts, apb v ts, aprakts uc.) 

BDUZ atbalstu par lauku nemaks  un 
saist bas neuz em. Ja saist bas ir uz emtas, 
tad t s tiek p rtrauktas ar atmaksu.  

Veikta neatbilstoša plat bas 
apsaimniekošana - z l js ir smalcin ts, ir 
nop auts, bet nav nov kts uc. 

BDUZ atbalstu par lauku nemaks , piem ro 
p rdeklar cijas sankciju un saist bas 
neuz em  

Z l js ir boj ts no meža dz vniekiem Ja z l ja atjaunošanas pas kumi ir veikti vai 
uzs kti, atbalsts tiks pieš irts, un saist bas 
tiks uz emtas. 



16 2015. gada jūnijs

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.

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti.
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā maija mēnesī izdarītie
miršanas reģistri:

Eleonora PINTĀNE
11.08.1932. – 21.05.2015.

Anna INDĀNE
25.07.1931. – 25.05.2015.

Domna SUHANOVA
01.07.1914. – 26.05.2015.

Jeļena MAĻECKA
20.06. 1926. – 26.05.2015.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Zasā darbu 
uzsākusi 

zobārstniecība
Ar šī gada 8. jūniju Zasas doktorāta

telpās darbu uzsākusi zobārstniecība.
Tiek sniegti labošanas, protezēšanas un
zobu raušanas pkalpojumi. Bērniem
pakalpojumi pagaidām par pilnu samak-
su. Darba laiks pirmdienās no plkst.
17:00 – 22:00. Pieteikšanās uz pakalpo-
jumu pa tālruni 29433254 - Gunta
(Zvanīt darba dienās no 10:00 – 16:00).

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

Jūnijs
Ābeļu pagasts

22.06. plkst. 19.00 Ielīgošanas pasākums Ābeļos kopā ar pašdarbības
kolektīviem

Dignājas pagasts
27.06. plkst. 19.00 Dignājas estrādē folkloras festivāla „Baltica 2015“ Sēlijas
novada ieskaņas koncerts. Pēc koncerta Pēterdienas balle kopā ar grupu
„Kodols“

Dunavas pagasts
21.06. Dunavā pie Daugavas plostnieku piemiņas akmens:
plkst.12.00 Jāņuzāļu lasīšana
plkst.14.00 Ugunskura rotāšana
plkst.19.00 Vasaras saulgriežu svinēšana
Līgosim kopā ar Nīcas etnogrāfisko ansambli. Vadītāja Laine Zeile.

Kalna pagasts
21.06. plkst. 12.00 pie kultūras nama „Zāļu dienas svinēšana”

Leimaņu pagasts
19.06. plkst. 20:00 Bērzgala pamatskolas salidojums.
22.06. plkst. 20.00 Leimaņu Tautas nama estrādē Jāņu ielīgošana, Jāņuguns
iedegšana. Zaļumballe kopā ar Viesturu. 

Rubenes pagasts
23.06. plkst. 22.00 Slatē, Vecāru šķūnī Līgo nakts balle. Spēlē: Aīda un Jānis
(ugunskurs, dziesmas, danči)

Zasas pagasts
23.06. plkst. 22.00 Zasas muižas šķūnī Līgo balle. Spēlē: grupa „Sveķi” (Ma-
dona)
Izstādes: 
No 01.06. Jēkabpils novada muzejā JMS Zasas filiāles audzēkņu Diplomdarbu
izstāde
No 20.06. Jēkabpils novada muzejā izstāde „ Zasa agrāk un tagad fotogrāfijās”

Jūlijs
Dunavas pagasts

13.07. - 17.07. Dunavā Jauno talantu dienas „ Pa Raiņa, A.Grīna un J.Akurāte-
ra bērnības takām…” (Piedalās Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas
„Saules skola” audzēkņi)
17.07. noslēguma pasākums „Par Raini, A.Grīnu un J.Akurāteru šodien…” Jē-
kabpils novada svētku pasākuma „Braucam ciemos” ietvaros, viesosies Zasas
K.N. pašdarbības kolektīvi.

Kalna pagasts
25.07. plkst. 20.00 kultūras namā Kalna amatierteātra pirmizrāde: A.Kurpniece
- Audits salonā „Maigums un svaigums”.

Leimaņu pagasts
04.07. plkst. 12.00 Leimaņu estrādē (lietus laikā tautas namā) Jēkabpils nova-
da bērnības svētki.

Rubenes pagasts
24.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē mūzikas festivāls „Mazā ziņģe
2015”
Festivālu vadīs aktieris Kristaps Rasims.
plkst. 23.00 Lielā vasaras zaļumballe. Spēlē: „Dvinskas muzikanti”

Informāciju par pasākumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras 
pasākumi 2015. gada 

jūnijā, jūlijā

Lūgums atsaukties novada
vientuļos vecākus!
Aicina  „NARCISES“- 

Vientuļo vecāku biedrība.
Sūtīt Vārdu un Uzvārdu, pagastu kurā

dzīvo uz e-pastu daiga71@inbox.lv

Daiga Minakovska

Nākamais "Ļaudis un Darbi" 
numurs iznāks augusta sākumā.
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