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Zināmi Jēkabpils novada
domes Goda rakstu 
saņēmēji 2015. gadā

Jēkabpils novada pašvaldība līdz 2015. gada 16. oktobrim aicināja ie-
dzīvotājus izvirzīt kandidātus apbalvošanai ar Jēkabpils novada domes
Goda rakstu 2015. gada Valsts svētkos.

Novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija kopā saņēma un izskatīja
37 pieteikumus (divus no tiem apvienojot vienā, jo par vienu personu bija
iesniegti divi pieteikumi), kā arī, pēc saviem ieskatiem, pievienoja vēl 3 pie-
teikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 97. proklamēšanas
gadadienu un nolēma:

1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu  par ieguldīto
darbu Jēkabpils novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē 19 personas:

V rds, uzv rds Nomin cija Pagasts 
Inga un Ingus 
St rma i 

imene Dign jas  

ina un Aldis Rudz ši imene be u 
Sandra un ris Radi i imene Rubenes 
Vilnis St r tis Skolot js be u 
Ing na Klauc ne Skolot js Zasas 
J nis Kokins Skolot js Zasas 
Ilga V vere Skolot js Dign jas 
In ra Kant ne Jubil rs Rubenes 
Zenta Skuji a Akt v kais pension rs Leima u 
Ieva eid ne Jaunietis Zasas 
Eva Strika Jaunietis Zasas 
P vels Strašnovs Uz m js be u 
J nis Misters-Mistris Uz m js Kalna / izvirz ja 

komisija 
Hardijs Kortmans Sabiedriskais 

darbinieks 
Zasas 

Valija Flandere Sabiedriskais 
darbinieks 

Dunava / 
izvirz ja komisija 

Antons Breidaks Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

a/s “Latvijas 
valsts meži” 

Ina S le Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Leima u  

Valija Graudi a Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Rubenes 

Maruta Cankale Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Kalna 

 
2. Apbalvot ar Swedbank balvu 1 personu: 

Daiga eid ne Skolot ja  Zasas 

2. Apbalvot ar Swedbank balvu 1 personu:

Sveicam 
Valsts 

svētkos!
Es brīnos 
Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka —
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!

Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!

Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!

Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!
— Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?

(Antons Bārda)

Klāt ir mūsu mīļās zemes – Latvijas laiks.
Latvijas Republika šogad svin 97.dzimša-
nas dienu, bet drosmīgie latvju strēlnieki,
kas izcīnīja tās brīvību – 100.gadskārtu.
Katrs šos svētkus atzīmējam savādāk, bet
tomēr - vienoti. Tieši kopā būšana ir tas
spēks, kas lika mūsu senčiem nepadoties,
ļāva izturēt tumšajos un stindzinošajos
rudens un ziemas vakaros, kad apkārt zib-
snīja lodes un lielgabalu plandīti rībēja
meži, tieši kopā būšanas spēks ļāva mums
noticēt, vienoties kopīgai idejai un izcīnīt
Latvijas neatkarību, pašiem savu valsti.

Tāpēc sanāksim kopā, būsim vienoti
šajās svētku dienās, neaizmirsīsim par
mūsu līdzcilvēkiem un tuviniekiem, mūsu
zemi un tās vērtību, vienosimies kopīgās ie-
cerēs un kopīgi degsim patriotisma liesmu
mūsu sirdīs, lai tā izgaismo ceļu jauniem sa-
sniegumiem un ļauj mums katram kļūt par
varoni savai zemi - mūsu mīļajai Latvijai!

Jēkabpils novada pašvaldība
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V rds Nomin cija Pagasts 
Laima Šnikere Skolot js Zasas 
Raisa Krasovska Jubil rs be u 
Anto ina Potapova Akt v kais pension rs Dign jas 
Ausma Vaivode Akt v kais pension rs Zasas    
Mirdza Gr nvalde Akt v kais pension rs Zasas    
Valts Urt ns Jaunietis be u 
Laura Briede Jaunietis Zasas 
Evija Kor ejeva Jaunietis Zasas 
Reinis Balodis Uz m js Dunava / 

izvirz ja komisija 
Inta Stroža Sabiedriskais 

darbinieks 
Dign jas 

Aija Alekseja Sabiedriskais 
darbinieks 

be u 

Rita Skr j ne Sabiedriskais 
darbinieks 

Rubenes 

J zeps Šnikers Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Zasas / LVM 

Anna Gu e Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Dunavas 

Valent na Be ajeva Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Leima u 

L ga Dambr ne Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Rubenes 

Anita ikute Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Zasas 

Ausma L se Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Zasas 

Ed te Ar ja Pašvald bas un valsts 
iest žu darbinieks 

Dign jas 

3. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu 19 per-
sonas:

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Leimaņu
tautas namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 97. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks
sveikti katra pagasta Valsts svētkiem veltītajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Tiks godināti brīvprātīgie
NVO darbā

Biedrība  „Jēkabpils NVO resursu centrs” 13.  novembrī  no
13:00 – 17:00 Krustpils pils Marmora zālē, Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī,
rīko ikgadējo “Vidusdaugavas reģiona NVO forumu”.

Kā pagājušo gadu, tā arī šogad NVO foruma laikā notiks brīvprātīgo
darbinieku godināšanas pasākums “Gada  brīvprātīgais 2015”. Šogad
biedrības varēja izvirzīt aktīvākos jebkura gada gājuma brīvprātīgos dar-
biniekus godināšanai trīs kategorijās.

Nominācijai “Labā sirds” no Jēkabpils novada izvirzīta Amanda Veide
(biedrība „Ūsiņš”), “Gudrā galva” – Dāvis Jasis (biedrība „Ūsiņš”) un “Čak-
lās rokas” – Gita Namiņa (biedrība „Cirkuži”).

Papildus varēja izvirzīt vienu brīvprātīgo jaunieti nominācijai “NVO ce-
rība” un Jēkabpils novadā šogad nominēta Ieva Haitova (biedrība „Ūsiņš”).

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vēl var paspēt 
piedalīties iedzīvotāju
aptaujā par Jēkabpils
novada administratīvā
centra atrašanās vietu

Cienījamais Jēkabpils novada iedzīvotāj, iz-
saki savu viedokli par novada administratīvā
centra atrašanas vietu!

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriska-
jā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, Jē-
kabpils novada pašvaldība aicina vēl līdz 13. no-
vembrim piedalīties aptaujā un atbildēt uz aptau-
jas jautājumiem. Aptaujas rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots
pašvaldības lēmuma pieņemšanai par novada ad-
ministratīvā centra atrašanās vietas noteikšanu,
skatot Jēkabpils novada attīstības programmas
aktualizāciju.

Anketu iespējams lejupielādēt un izdrukāt no-
vada mājaslapā un iesniegt pašvaldības adminis-
trācijai, vai aizpildīt vietējā pagasta pārvaldē. Elek-
troniski aizpildītas un parakstītas anketas var sūtīt
uz epastu: novads@jekabpilsnovads.lv.

Aptaujas mērķauditorija:
Jēkabpils novada iedzīvotāji,
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā

teritorijā reģistrētu nekustamo īpašumu īpašnieki,
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā re-

ģistrētas juridiskās personas,
personas, kuru darba vieta atrodas Jēkabpils

novada pašvaldībā.

Aptaujas veikšanas laiks: no 2015. gada 13. ok-
tobra līdz 2015. gada 13. novembrim.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Starptautiskās programmas
“Eiropa Pilsoņiem” projekta
“Youth, come back to home-
towns” /Jaunatne nāc mājās/
ietvaros pārstāvji no Zasas un

Rubenes pagastiem 2015. gada 26. septembrī devās uz Kretin-
gas pilsētu, kur piedalījās projekta noslēguma dienas aktivitātēs.

Mūs pārstāvēja jauniešu deju kolektīvi “Laude” un “Solis”,
savukārt biedrības “Ūdenszīmes” brīvprātīgā darba veicēji un
biškopis Atis Prauliņš tirdziņā prezentēja stikla, koka, vaska
sveču izstrādājumus un medus produkciju. Kopā uz Kretingu
devās 45 cilvēki.

Kretingā šajā dienā notika
ne tikai projekta aktivitātes, bet
arī ražas svētki. Mūsu dejotāji
koncerta programmu kuplināja
ar raitām tautas dejām, kas
pasākuma apmeklētājiem ļoti
patika. Tika izrādīta arī liela in-
terese par mūsu novada tau-
tas tērpiem, un klātesošie lab-
prāt vēlējās arī ar mūsu dejo-
tājiem iebildēties. Kā skaidroja
vietējie, Lietuvā tautas dejas
pārsvarā ir folkloras kopu lau-
ciņš, un nav sevišķi izplatīta
parādība.

Ļoti pārsteidza laipnā uz-
ņemšana un draudzīgā vietējo
attieksme. Apmeklējot Kretin-

gas ražas tirgu, mūsu jaunieši iepazina, kā tiek darināts slave-
nais lietuviešu kārums – skudru pūznis jeb šakotis. Bija prieks
satikt arī citus latviešus. Pārsteigums bijām arī par lielajiem pil-
sētas izmēriem, jo mūsu pār-
stāvji Kretingu bija iedomāju-
šies kā ciemu vai nelielu pilsē-
tiņu, taču tā nebūt nav! Kretin-
gas pašvaldībā kopā dzīvo ap
40 000 iedzīvotāji, no tiem ap-
tuveni 20 000 dzīvo tieši pilsē-
tā, un, kā izrādās, pilsētā dar-
bojas ap 20 jauniešu organi-
zācijas.

Dienas otrajā pusē mūsu
jaunieši piedalījās arī radošajā
darbnīcā “Izaicinājumi jaunat-
nei”. To vadīja Kretingas pa-
švaldības stratēģiskās plāno-
šanas un investīciju nodaļas
speciāliste Giedre Ringaite.
Katram projekta partnerim bija
jāsagatavo neliela prezentāci-
ja par situāciju jaunatnes jomā pašvaldībā, ko mēs arī veiksmīgi
parādījām un izskaidrojām.

Bez Jēkabpils novada projektā piedalījās Līgatnes, Kokneses,
Viļakas pašvaldības, 3 partneri no Lietuvas, savukārt projekta ie-
sniedzējs bija Kretingas rajona pašvaldības administrācija. Kā
uzzinājām diskusiju gaitā darbnīcās, situācija Latvijas pašvaldī-
bās ir stipri līdzīga – jo tālāk no lielajām pilsētām, jo vairāk tiek
uzsvērtas ceļu problēmas un jaunatnes organizāciju trūkums.

Brauciena laikā ieguvām jaunu pieredzi, draugus, iepazinām
kaimiņu valsts tradīcijas, tikāmies ar citu Latvijas pašvaldību
pārstāvjiem un mājās atvedām vērtīgu pieredzi. Par iespēju pie-
dalīties šādā projektā mums jāpateicas Jēkabpils novada pa-
švaldības projektu speciālistei Guntai Dimitrijevai.

Brauciena dalībnieku iespaidi:

Inta Tomāne: „Projekta
„Jaunatne, nāc mājās” ietva-
ros 26. septembrī grupa no Jē-
kabpils novada pašvaldības
devās braucienā uz Kretingas
pilsētu Lietuvā. Lai gan ceļš
bija tāls un nogurdinošs, pasā-
kuma apmeklējums atstāja po-
zitīvas atmiņas. Kretingā noti-
ka projekta noslēguma pasā-
kums, Kretingas pilsētas ražas
svētki ar plašu amatnieku un
mājražotāju tirgu un kultūras
programmu.

Draudzīga, omulīga gaisot-
ne, viss pilsētas Rātsnama
laukums pakārtots un nofor-
mēts ražas svētkiem. Plašs
mājražotāju piedāvājums, varēja iepazīties ar Lietuvas un arī
Latvijas ražojumiem. Uz divām skatuvēm mūzika un dejas. Īpaši
patika lietuviešu tautas mūzika un arī mūsu tautas dejas, jo Lat-
viju pārstāvēja jauniešu deju kolektīvi no četrām pašvaldībām.
Apskatījām arī pašu pilsētu. Pilsētas centrā iespaidīgs Sv. Ma-
rijas baznīcas ēku ansamblis, senatnīgais parks ar Lurdas grotu,
kam tiek piedēvētas brīnumainas spējas.

Sirsnīga uzņemšana no lietuviešu puses, labas atmiņas par
šo pilsētu, cilvēkiem un saulaino dienu, ko pavadījām Kretingā.
Lietuviešu tauta tur lielā cieņā šo tradīciju- Ražas svētkus, kas
ir pateicības svētki, kurus atklāja ar lūgšanu un pateicās par ba-
gātīgo ražu.”

Biškopis Atis Prauliņš: „Brauciens man ļoti patika un bija
ļoti noderīgs. Pieprasījums pēc medus, ziedputekšņiem medū
un vaska svecēm pārsteidza, iztirgoja visu līdzpaņemto pro-
dukciju! Ja būs vēl iespēja piedalīties līdzīgos pasākumos, to
darīšu labprāt.”

Priekšsēdētājs Edvīns Meņķis: „Salīdzinot ar to, kā šādi svēt-
ki un tirgus tiek organizēti mūsu pašvaldībās, Kretingā varēja
daudz ko pamācīties – kā šādi svētki jānoformē, un kā jāpie-
saista cilvēki. Lai gan Kretinga tomēr ir samērā paliela pilsētā,
kur šis jautājums par tirgus apmeklētību nav tik aktuāls, bet cil-
vēku aizrautība, un māka arī prezentēt savu preci ir apbrīnoja-
ma. No viņiem varēja daudz mācīties. Ja mūsu amatnieki būtu
piedomājuši vairāk pie sava stenda noformējuma un cilvēku pie-
saistīšanas, droši vien produkciju būtu izdevies realizēt daudz
veiksmīgāk. No Kretingas varējām mācīties to, ka saražot preci
ir viena lieta, bet to reklamēt, it īpaši šādos svētkos, ir ļoti node-
rīga prasme.

Protams, esmu ļoti lepns, ka arī mūsu pašdarbnieki pārstā-
vēja novadu – jo daudzveidīgākus priekšnesumus mēs snie-
dzam, jo svētki ir krāšņāki!”

K.Sēlis
Autora foto

Jēkabpils novada pārstāvji Kretingas pilsētā Lietuvā
gūst jaunu pieredzi un draugus
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Projekta ietvaros ir izstrādāts virtuāls tūrisma maršruts

Jēkabpils novadā
jauni kultūras

darbinieki
Ņemot vērā Zasas kultūras nama va-

dītājas Anitas Ķikutes un Dignājas pagas-

ta kultūras pasākumu organizatores Ievas
Dreimanes iesniegumus ar lūgumiem at-
brīvot viņas no darba, sakarā ar vēlēša-
nos izmēģināt spēkus citās darbības sfē-
rās, tika izsludināti konkursi par pieteikša-
nos uz vakantajiem amatiem.

Izskatot pieteikumus, Jēkabpils nova-
da dome ar 2015. gada 1. oktobri Zasas
kultūras nama vadītājas amatā nolēma
apstiprināt Kristu Cankali, bet, sākot ar

novembri, Dignājas pagasta kultūras pa-
sākumu organizatora amatā Gintu Sa-
viču.

Novēlam jaunajiem darbiniekiem veik-
smi un izdošanos! Vienlaicīgi izsakām arī
milzīgu “PALDIES!” Anitai un Ievai par
ilgo darbu, kas ieguldīts kultūras dzīves
organizēšanā Zasā un Dignājā.

K.Sēlis

LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTĀS ZEMGALES
KULTŪRAS PROGRAMMAS 2015 līdzfinansētais projekts „Pa
Jēkabpils novada literāro dižgaru bērnības takām” Nr.15/1-
14.2/K 17 ir īstenots. Projektu uzsākām 2015.gada 1.jūnijā, tā
beigu datums ir š.g. 31.oktobris. Projekta mērķis – popularizēt
Jēkabpils novadā dzimušo literātu – Raiņa, J. Akuratera un A.
Grīna vārdus, uzlabot pieejamību viņu bērnības takām un atstā-
tajam literārajam mantojumam organizējot gleznošanas plenēru
un izveidojot virtuālo maršrutu.

Atbilstoši plānotajam, ir īstenotas visas aktivitātes: organizēts
gleznošanas plenērs un izveidots virtuāls maršruts. Vasarā pie
mums viesojās Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Sa-
ules skola” audzēkņi, kuri jauno talantu dienu “Pa Raiņa, A.
Grīna un J. Akuratera bērnības takām …” ietvaros apmeklēja
šo literātu dzimšanas un bērnības vietas Kalna, Dunavas un
Ābeļu pagastos. Plenērs noslēdzās ar pasākumu“ Par Raini,
A.Grīnu un J. Akurateru šodien”, kurā tika izstādīti jauno talantu
darbi. Izstādes, kuros šie darbi ir apskatāmi, ceļo pa Jēkabpils
novadu. Līdz 7.novembrim izstāde apskatāma Rubenes kultū-
ras namā, tad tā ceļos uz Kalna pagasta kultūras namu Dubultu
ciemā, bet 2016.gada janvārī izstāde būs pieejama Ābeļu pa-
gasta Tautas namā. 2016.gads mums būs literāta J. Akuratera
zīmē saistībā ar viņa 140.dzimšanas dienu.

Projekta kopējais budžets EUR 2186,00, piešķirtais KKF līdz-
finansējums EUR 800,00. Ar projekta īstenošanu ir veicināta Sēlijas
un visas Zemgales specifiskā kultūras matojuma daudzveidības
saglabāšana vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā.

Projekta vadītāja G. Dimitrijeva
K.Sēļa foto

Attēlā Ievas Lozjukas glezna: Raiņa dzimšanas vieta –
ozols un piemiņas akmens

Mācīties ir grūti, īpaši, ja neesi vairs bērns. Taču cilvēki no
marta līdz septembrim nāca uz Rūmi mācīties aust un strādāt
ar mālu. Atrada laiku, uz pusi dienas aizmirstot savu saimniecī-
bu rūpes un ikdienas iztikšanas ķibeles.

Dzīvo pilsētā vai laukos, strādā ofisā vai zemnieku saimnie-
cībā, lai gars būtu paēdis, tam nevajag sarežģītas lietas. Dažreiz
pietiek iztaisnot muguru, sēžot stellēs, iesiet paša izgatavotā
zvanā skanošu ‘tingu’, saņirbināt pirkstos smalkas, košas pērlī-
tes un sagaidīt ziemu, aizdedzot gaismiņu māla lukturī.

No marta līdz septembrim Rūmē darbojās aušanas un kera-
mikas studijas. Klētī, lielajās stellēs, tapa lupatu celiņi un ļoti
smalkā tehnikā austās pērļu rokassprādzes. Studijas dalībnie-
ces apguva arī celošanas tehniku. 

Keramikas studijā dalībnieki veidoja gan izstāžu darbus, gan
sīkus priekšmetus, kas noder dāvanām vai saimniecības vaja-
dzībām. Dalībnieki uz studijām bija sabraukuši no Zasas, Lei-
maņiem, Rubeņiem, Elkšņiem, Dignājas un Skrīveriem. Cilvēki
no ļoti tālām malām atbalstīja mūsu studiju darbu, jo, izrādās -
reti kur piedāvā šo amatu apmācības.

Visu oktobri Rūmē varēja apmeklēt aušanas un keramikas
studiju izstādi, bet no 6. novembra līdz 30. decembrim Gārsenes
pilī ir atvērta keramikas studijas izstāde „Rudens ogle”, kurā ap-
lūkojami gaismas ķermeņi un lampas, kas īpaši piedien rudens
tumšajam laikam.

Oktobra pēdējā sestdienā
darbu Rūmē uzsāka skoliņa pa-
visam maziem amatniekiem – 3
līdz 5 gadu vecumā. Šajā skoli-
ņā bērni apgūst radošo pro-
grammu, kas palīdz vingrināt
mazos pirkstiņus, ieraudzīt krāsas un rīkoties ar dažādiem rī-
kiem un instrumentiem. Ceram, ka šīs iemaņas noderēs arī tālāk
- skolā un, varbūt kāds no šiem bērniem izaugs par amatnieku!

Daina Alužāne
Autores un K.Sēļa foto

Rudens raža Rūmē
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Šo darbīcu organizēja Augšzemes lauku NVO apvienība, par
projekta  finansiālo  atbalstu sakām paldies  Jēkabpils novada
pašvaldībai. 

27. oktobrī divdesmit seši pārstāvji no pieciem ciematiem –
Dignājas, Vandāniem, Sudrabkalna, Dunavas, Leimaņiem,
Kaldabruņas, Bebrenes, Ancenes, Asares, Gārsenes un
Aknīstes Latvijas lauku foruma komandas vadībā šo dienu
veltīja savu ciematu attīstības plānošanai. 

Pasākuma dalībniekus laipni uzņēma mājīgā Dignājas pa-
matskola, arī par kafijas pauzi jāsaka paldies vietējiem uzņēmē-
jiem – SIA “Sprīdītis A”. Spraigās diskusijās tapa 6 plāni, jo vai-
rākas apdzīvotās vietas apvienojās vienā komandā. Darbojās
pat vesela novada – Aknīstes komanda. Dalībnieku zināšanu lī-
menis par attīstības plānošanu, bez šaubām, bija ļoti dažāds.
Piemēram, Bebrenei jau ir pirms pāris gadiem izstrādāts Cie-
mata attīstības plāns. Tāpat – pašvaldības pārstāvji, kas  ar plā-
nošanu nodarbojas ikdienā, iespējams, jaunus atklājumus ne-
piedzīvoja. Taču pārējiem pasākuma dalībniekiem diena izvēr-
tās spraiga un vērtīga – iznāca gan domāt un pamatot savu vie-
dokli, gan saņemt kritiku un kritizēt, gan arī saņemt uzlavas un
slavēt. Mums kā organizatoriem patīkami bija tas, ka Jēkabpils
novada nevalstisko organizāciju aktivitātēm pievienojas arī kai-
miņu novadi – Aknīste un Ilūkste, tātad – mums ir ko dot un pa-
rādīt.  Priecēja arī Leimaņu ciema pārstāvju aktīvā gatavība tie-

šām izstrādāt nopietnu ciemata plānu, un to arī realizēt. Tāpat
ceram, ka lielākajai daļai darbnīcas dalībnieku gūtie iespaidi un
secinājumi noderēs kā pamatojums gan finansējuma piesaistē,
gan dažādu aktivitāšu organizācijā savā ciematā.

Ieva Jātniece
K. Sēļa foto

Nākotnes plānošanas darbnīcā  “Piedalies savā dzīvē!”
radīti ciematu attīstības plāni

Platību maksājumi

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis
Vienotā platību maksājuma avansa iz-
maksu 70% apmērā (37.80 eiro/ha).
Šobrīd pakāpeniski VPM avansa maksā-
jumus saņems visi tie lauksaimnieki,
kuru iesniegumos nav konstatētas prob-
lēmas. Lauku atbalsta dienests atgādina,
ka avansa maksājumus nevarēs piešķirt
gadījumos, ja nebūs saņemtas atbildes
uz LAD vēstulēm un nebūs atrisinātas
problēmas, piemēram, kad vairāki lauk-
saimnieki atbalsta saņemšanai ir pietei-
kuši vienu platību u.tml. Saņemot avan-
sa maksājumu, lauksaimniekam ir iespē-
ja uzlabot savu finansiālo situāciju un
veikt ieguldījumus saimniecības turpmā-
kā attīstībā. Sākot ar 15. novembri, LAD
sāks maksājuma par apgabaliem ar
dabas vai citiem specifiskiem ierobežo-
jumiem avansa izmaksu 85% apmērā,
un ar šī gada 1.decembri- brīvprātīgā sa-
istītā atbalsta par slaucamām govīm iz-
maksu pilnā apmērā ( 147 eiro par
dzīvn.) lauksaimniekiem, kuri izpilda at-
bilstības nosacījumus. Pārējo tiešo mak-
sājumu izmaksu plānots veikt 2016.
gada pirmajā ceturksnī.

Pārejas posma valsts atbalsts par
zīdītājgovīm

Līdz 15. novembrim LAD jāiesniedz
iesniegums.

Atbalstu var saņemt par šādām zīdītāj-
govīm:

*gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgo-
vi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes
dzīvnieku;

*govi, ja to neslauc, bet izmanto teļu
zīdīšanai (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā,
Šveices, Norvēģu Sarkanā, Tiroles Pelē-
kā u.c. šķirnes);

*telīti, kas uz iesnieguma iesniegšanas
brīdi sasniegusi astoņu mēnešu vecumu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:
*dzīvniekus reģistrē, apzīmē (20 dienu

laikā pēc piedzimšanas un pirms tas at-
stāj ganāmpulku, kurā piedzimis) un par
tiem regulāri sniedz informāciju normatī-
vos aktos paredzētā kārtībā;

*lauksaimnieks LDC ir deklarējis  mi-
nētās govis kā zīdītājgovis ( pie atneša-
nās) pirms minētā iesnieguma iesniegša-
nas LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē;

*2015. gadā no 15. maija līdz 15. no-
vembrim ir iesniegts iesniegums LAD re-
ģionālajā lauksaimniecības pārvaldē;

* iesniegumā PPVA par zīdītājgovīm
saņemšanai 2015.gadā norāda zīdītāj-
govju skaitu, kas nav mazāks par 60% no
kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku
skaita attiecīgajā gadā (kopējo maksāju-
mam pieteikto dzīvnieku skaitu veido pa-
pildu valsts tiešajam maksājumam par zī-
dītājgovīm pieteiktās govis un teles).
Maksājumam pieteikto telīšu skaits ne-
drīkst pārsniegt 40% no kopējā maksāju-
mam pieteikto dzīvnieku skaita;

*saglabā ganāmpulkā iesniegumā no-
rādīto dzīvnieku skaitu un to proporciju

vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma
iesniegšanas dienas.

Dīzeļdegviela

No 30. oktobra lauksaimnieki sev pie-
šķirto lētāku dīzeļdegvielu var iegādāties
tikai marķētu jeb krāsotu. Pašreiz ir pie-
ejami 85% no piešķirtā daudzuma.

Zemnieku balle

Šogad pasākums notiks Rubeņos
11.decembrī plkst.19.00. Dalības maksa
(klātie galdi) - 7 eiro. Laipni aicināti gan
novada uzņēmēji, gan lielie un mazie
lauksaimnieki. Lūgums pieteikties savlai-
cīgi, naudu varēs atstāt arī pagastu pār-
valdēs. 

Novada amatnieku un mājražotāju
Ziemassvētku gadatirgus

15. decembrī Zasas kultūras namā no-
tiks mūsu novada amatnieku un mājražo-
tāju tirgošanās pirms Ziemassvētkiem.
Lūgums pieteikties rokdarbnieces, amat-
niekus, biškopjus, lauksaimniekus un
visus pārējos, kas ir ieinteresēti pārdot
savu saražoto. Būs iespēja iegādāties
Ziemassvētku dāvanas, vienlaicīgi atbal-
stot sava novada ražotājus.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 
konsultante

Tel. 26312414

Uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Uzņēmēji izvēlas atjaunošanai nozīmīgākos ceļus 
Jēkabpils novadā

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.
gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infras-
truktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uz-
ņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākuma ietva-
ros tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu būvniecība vai pār-
būve. 

Jēkabpils novada pašvaldībai ir piešķirta 1,95 milj. euro liela
kvota, kura noteikta ievērojot aprēķina metodiku ar šādu propor-
ciju: pašvaldības kopējais grantsceļu garums (40%), reģistrēto
lauksaimniecības dzīvnieku skaits (30%) un laukaugu platība
(30%). Atbalsta intensitāte 90%, 10 % pašvaldības budžeta līdz-
finansējums. 

Sakarā ar piešķirto līdzfinansējumu, pašvaldība no 14. – 21.
oktobrim visos pagastos rīkoja tikšanās ar vietējiem uzņēmē-
jiem, lai varētu apzināt un novērtēt iespējamos izbūvējamos un
pārbūvējamos ceļus un ceļu posmus, kurus iekļaut projekta pie-
teikumā, atbilstoši Jēkabpils novada teritorijas plānošanas do-
kumentos noteiktajām prioritātēm, izveidojot pagasta uzņēmēj-
darbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu sarakstu prioritārā
secībā.

Sanāksmes ar uzņēmējiem tika organizētas saskaņā ar Mi-
nistra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”. 

Finansējuma sadalījums pa pagastiem:

Finansējums = 1950000 EUR ES fondi (90%) + 216667 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums (10%)

* Pieņemot, ka 1 km rekonstrukcija izmaksās vidēji 50 000 EUR

6 deputātiem balsojot ‘’par’’, 1 ‘’pret’’ un 2 atturoties, Jēkab-
pils novada dome nolēma :

apstiprināt grants ceļu sarakstu būvniecības vai pārbūves projektu
gatavošanai Eiropas Savienības atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, saskaņā ar pielikumu;

uzdot teritoriālās plānošanas speciālistei Dz.Nartišai
sagatavot grozījumus Jēkabpils novada Attīstības programmas
2012. - 2018.g. Investīciju plānā 2015. – 2017.g., iekļaujot
pašvaldības ceļu projektus.

PIELIKUMS

Jēkabpils novada grants ceļu saraksts būvniecības vai
pārbūves projektu gatavošanai Eiropas Savienības 

atbalsta pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”

Jēkabpils novada pašvaldība

PAGASTS Kop  finans jums t. sk. ES finans jums t.sk pašvald bas 
finans jums (10%) Rekonstr. km *

be u pagasts 315563 284007 31556 6,3 
Dign jas pagasts 165076 148568 16508 3,3 
Dunavas pagasts 363385 327047 36339 7,3 
Kalna pagasts 292260 263034 29226 5,8 
Leima u pagasts 210531 189478 21053 4,2 
Rubenes pagasts 464917 418425 46492 9,3 
Zasas pagasts 354935 319442 35494 7,1 

Kop  2166667 1950000 216667 43,3 

N.p.k. Ce a Nr. Ce a nosaukums Pagasts 
1. 7-1 Vidsala - Spuldzenieki Kalna 
2. 5-1 Zasa - r ni Zasa 
3. 3-3 Daugava-Lapas-Auz ni- rg i Dunava 
4. 4-11 Alkš i – Mukt ni Rube i 
5. 6-2 V rpi as - Lapas Leima i 
6. 1-11 res - Lindi i be i 
7. 2-2 Ka v res purvs – Me is Dign ja 
8. 7-6 Dzintari - Des res Kalna 
9. 4-13 B rzakrogs – Stagari Rubene 

10. 3-6 T livaldes –Piesaules - Krusts Dunava 
11. 5-3 Krustceles - Dign ja Zasa 
12. 2-1 Lauci i – Dign jas kapi Dign ja 
13. 6-12 Kal ji - Š rst ni Leima i 
14. 1-4 Jaunrozes - K avas be i 
15. 4-8 Bok ni – Dronkas Rubene 
16. 1-12 Kuplejas – R ši be i 
17. 2-3 Krustceles - Dign ja Dign ja 
18. 3-5 Dunava – L i - Strazdi i Dunava 

Septembra domes sēdē:
l Par publiskās apspriešanas organizēšanu par Jēkabpils

novada administratīvā centra atrašanās vietu 
l Par grozījumiem 19.12.2014. Jēkabpils novada domes lē-

mumā Nr.306 „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un dar-
binieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilsto-
ši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

l Par Zasas kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā
l Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās

izglītības iestāžu izmaksām uz vienu audzēkni apstiprināšanu
vPar Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vi-

dējās izglītības iestāžu direktoru amatalgu apstiprināšanu
l Par piemaksu noteikšanu skolu direktoriem par pirmssko-

las grupām

l Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vi-
dusskolā un Ābeļu pamatskolā

l Par finansējumu Zasas vidusskolas pirmsskolas izglītības
programmas realizācijai

l Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalīšanu no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.de-
cembrim

l Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības
iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2015.gada 1.septembra
līdz 2015.gada 31.decembrim

Jēkabpils novada domes septembra un oktobra sēdēs
skatītie jautājumi
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l Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iz-
dalīšanu interešu izglītības programmām un mērķdotācijas sa-
dali interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada
31.decembrim

l Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ābeļu
pagastā

l Par finansējuma piešķiršanu Rubeņu pamatskolas skolēnu
pārvadājumu autobusa remontam

l Par dalību un līdzfinansējuma nodrošināšanu LIFE pro-
grammas projektā „Inovatīvie risinājumi un pakalpojumi ūden-
sapgādes un kanalizācijas sistēmās novados”

l Par saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Grozījumi 2015.gada
26.maija saistošajos noteikumos Nr.8/2015 „Par Jēkabpils no-
vada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam”” apstiprināšanu

l Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 „Grozījumi 2015.gada
26.maija saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Par Jēkabpils no-
vada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam”” apstiprināša-
nu

l Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā” apstiprināšanu

l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Dunavas pa-
gastā

l Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Ābeļu pagastā
l Par medību tiesību piešķiršanu
l Par objektu atlases kritēriju noteikšanu Latvijas Lauku at-

tīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un
par sanāksmju rīkošanu ar Jēkabpils novada uzņēmējiem un
lauksaimniekiem par lauku ceļu infrastruktūras attīstību

l Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brodos, Ābeļu pagastā
- ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

l Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu sais-
tībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes gro-
zījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā

l Par finansējuma piešķiršanu ziemas gaisa balonu festivāla
LOVE CUP 2016 organizēšanai

Oktobra ārkārtas domes sēdē:
l Par iedzīvotāju anketēšanu

Oktobra domes sēdē:
l Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja prombūtni
l Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām novada izglītības

iestāžu pedagogiem
l Par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils novada pedagogu ap-

balvošanai
l Par naudas balvu apmēra noteikšanu Jēkabpils novada

pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 
l Par papildus finansējuma piešķiršanu Ābeļu pamatskolai
l Par komunālo parādu daļēju segšanu Ābeļu pagastā
l Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma

un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Leimaņu
pagastā

l Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Kalna pagastā

l Par Jēkabpils novada pašvaldības automašīnas UAZ
315201 atsavināšanu  

l Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā pārdošanu izsolē
l Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Par ģimenes vai at-

sevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznod-
rošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”
apstiprināšanu

l Par atļauju pieņemt lēmumus – izpildrīkojumus par noka-
vēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrī-
dus kārtībā

l Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekoša-
nas plāna 2015.-2021.gadam apstiprināšanu

l Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēmas statusu piešķiršanu meliorācijas sistēmām Dunavas pa-
gastā

l Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots
piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistē-
mas status Ābeļu pagastā

l Par prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pašvaldības
grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei Eiropas Savienības atbal-
sta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros Jēkabpils novadā

l Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zasas pagastā
l Par medību tiesību nomu Leimaņu pagastā
l Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā  „Pa-

gastmāja”, Brodos, Ābeļu pagastā
l Par telpu nomu nekustamajā īpašumā „Slate”, Rubenes

pagastā
l Par īres tiesību piešķiršanu Zasas pagastā
l Par atvaļinājuma piešķiršanu Jēkabpils novada domes

priekšsēdētājam
l Par līdzekļu piešķiršanu informatīvi izglītojošas filmas uz-

ņemšanai un translācijai
K.Sēlis

Saistošie noteikumi Nr.12/2015
2015. gada 24. septembrī

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils novada domes 

24.09.2015. sēdes lēmumu Nr.236 (protokols Nr.12)

Par nekustamā īpašuma nodokli 
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 3.punktu 

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos ob-
jektus Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek.

3. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
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Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1.Saistošo noteikumu 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Likuma „Par nekustam  pašuma nodokli” 1.panta otr s da as 9.1 punkts; 
9.panta 2.da a.  
Likuma „Par nekustam  pašuma nodokli” 1.panta otr s da as 9.1 punkts 
paredz pašvald bu dom m ties bas pie emt saistošos noteikumus par 
dz vojamo m ju pal g ku neaplikšanu ar nekustam  pašuma nodokli, ja 

kas plat ba p rsniedz 25 m2, iz emot gar žas; bet min t  likuma 9.panta 
2.da a pieš ir ties bas pašvald b m, pie emot saistošos noteikumus, 
noteikt nodok a maks šanas pazi ojumu piespiedu izpildes termi u, kas 
nep rsniedz septi us gadus no nodok a samaksas termi a iest šan s br ža    

2. ss satura izkl sts Saistošie noteikumi ”Par nekustam  pašuma nodokli J kabpils novada 
pašvald bas administrat vaj  teritorij ” nosaka k rt bu, k d  ar nekustam  
pašuma nodokli apliek dz vojamo m ju pal g kas, k  ar  nosaka nekustam  
pašuma nodok a maks šanas pazi ojumu piespiedu izpildes termi u. 

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

Saistošo noteikumu stenošana neietekm s pašvald bas budžetu. 
 
   

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

Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekm  uz m jdarb bu 
J kabpils novada administrat vaj  teritorij . 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošos noteikumus public  pašvald bas m jaslap , izdevum  „ audis un 
darbi” un tie tiek izlikti redzam  viet  pašvald bas k s. 

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

Saistošo noteikumu izstr des gait  nav notikušas konsult cijas ar 
priv tperson m. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Atgādinām, ka nekustamā
īpašuma nodokļa ceturtais
maksājums veicams līdz

2015. gada 15. novembrim
        

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī
ne vēlāk kā 31. martā, 15.maijā, 15. au-
gustā un 15. novembrī, vienas ceturtda-
ļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības
norēķinu punktā, bankā, internetbankā,
kā arī portālā www.epakalpojumi.lv.
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot  internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, vai pār-
skaitījums adresēts pašvaldībai, kas iz-
sūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas norādīti saga-
tavotajā maksāšanas paziņojumā. Mak-
sājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa
maksātāja personīgā konta numurs par
zemi un personīgā konta numurs ēkām,
īpašuma adrese vai kadastra numurs,
par kuru tiek veikts maksājums. Pašval-
dību pārstāvji nodokļu jautājumos norā-
da, ka drošākais veids nomaksāt nekus-
tamā īpašuma nodokli ir portālā
www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski pa-
rādās visa nepieciešamā informācija.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi,
jo saskaņā ar likumu par laikā neveik-
tu maksājumu tiek aprēķināta nokavē-
juma nauda 0,05% apmērā no nesa-
maksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar no-
dokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā
www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādi-
nājumu saņemšanai par nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmaksas termiņa tuvoša-
nos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo
tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz
norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas
dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa sa-
maksas dienā.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību,
ka katru gadu sagatavojot nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa
maksāšanas paziņojumus papīra formā
un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek
patērēts milzīgs papīra apjoms un, pro-
tams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos
resursus varam ietaupīt, nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem atsakoties no
maksāšanas paziņojuma piegādes papī-
ra formā, to aizstājot ar maksāšanas pa-
ziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz
šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vai-
rāk kā 12% NĪN maksātāju. Aicinām no-
dokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespē-
ju saņemt maksāšanas paziņojumu e-
pastā! Elektroniskajam maksāšanas pa-
ziņojumam iespējams pieteikties portālā
www.epakalpojumi.lv.

Airīte Liepiņa

Novada izglītības iestāžu pedagogi
šogad saņems lielākas naudas balvas

Pēc deputātu ierosinājuma, šogad skolotāji par ieguldīto darbu novada izglītī-
bas iestādēs saņems lielākas ikgadējās naudas balvas. Iepriekš šī likme bija EUR
150.

Kā izteicās deputāte I.Blumberga - skolotāji šodien ir apdalīti. Algas jau tā ir
mazas. Citiem darbiniekiem šī ikgadējā ‘’prēmija’’, iespējams, būtu pat jāsamazi-
na, bet skolotājiem noteikti jāpaceļ. Viedokli atbalstīja arī deputāts A.Vanags, ie-
sakot, ka tie varētu būt 50% no minimālās skolotāja likmes – tātad EUR 210.

Visiem klātesošajiem balsojot ‘’par’’, Jēkabpils novada dome nolēma:
1. Piešķirt naudas balvu EUR 210 apmērā par sasniegumiem kvalitatīva izglī-

tības procesa nodrošināšanā un labiem mācību rezultātiem par pilnu pedagoģisko
slodzi un pilnu nostrādātu gadu. 

2. Naudas balvu par nepilnu slodzi un nepilnu nostrādāto laiku aprēķināt pro-
porcionāli tarificētajām stundām un nostrādātajam laikam.

3. Līdzekļus naudas balvu izmaksai, pamatojoties uz aprēķinu tabulu EUR
17574,49 piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un sadalīt sekojoši:

4. Piešķirtos līdzekļus iekļaut budžeta grozījumos.

K.Sēlis

Nr.p.k. Izgl t bas iest des 
nosaukums 

Summa 
EUR 

DD valsts soci l s 
apdrošin šanas 
oblig tie maks jumi 
EUR 

Kop  
EUR 

1. be u pamatskola 3159,00 745,21 3904,21
2. Dign jas pamatskola 1894,00 446,79 2340,79
3. Dunavas pamatskola 1565,00 369,18 1934,18
4. Rubenes pamatskola 3148,00 742,61 3890,61
5. Zasas vidusskola 4454,00 1050,70 5504,70
 Kop  14220,00 3354,49 17574,49

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2015
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23. oktobrī, Jēkabpils novada Zasā, veikala „Noviki” telpās,
tika atklāts astotais no kopumā piecpadsmit bankomātiem, ko
Swedbank apņēmusies uzstādīt novados, kuros šobrīd nav ne-
vienas bankas bankomāta. Iniciatīva tiek īstenota Swedbank iz-
strādātās Latvijas reģionu attīstības programmas ietvaros. Līdz
gada beigām skaidras naudas pieejamību plānots nodrošināt
arī Amatas, Beverīnas, Ciblas, Garkalnes, Krustpils, Pārgaujas,
Riebiņu un Vārkavas novados.

Šī gada aprīlī Swedbank publiskoja Latvijas reģionu attīstī-
bas programmu, noslēdzot sadarbības memorandu ar Latvijas
Pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšanu Latvijas reģionos. Saskaņā ar parakstīto memo-
randu, papildus bankas fizikās pieejamības paplašināšanai,
Swedbank atbalstīs ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos Lat-
vijas novados, piedāvājot kreditēšanas pakalpojumus, kas īpaši
pielāgoti novadu uzņēmēju un iedzīvotāju prasībām. Tie sevī
ietver gan mikrokredītus nelielu pamatlīdzekļu iegādei vai ap-
grozāmo līdzekļu papildināšanai uzņēmumiem, gan hipotekāros
kredītus ar atvieglotiem nosacījumiem mājokļa iegādei ģime-
nēm ar bērniem, gan arī ēku energoefektivitātes finansēšanu.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis
stāsta: „Jēkabpils novadā bankomāts līdz šim nav bijis. Lai bez
starpniekiem apskatītu konta bilanci vai izņemtu skaidru naudu,
iedzīvotājiem parasti bija jāmēro vairākus desmitus kilometru
garš ceļš uz kādu no blakus esošajām pilsētām. Nu šāds ban-
komāts pieejams tepat uz vietas, novadā. Tas palīdzēs arī elek-
tronisko norēķinu popularizēšanai novadā, jo pēc algas nebūs
jādodas uz pilsētu. Šis bankas sniegtais pakalpojums lauku ie-
dzīvotājiem ir nepieciešams ikdienā un ir viens no retajiem, kas
vērsts ērtākai dzīvei lauku virzienā. Var tikai uzteikt uzņēmuma
„Swedbank” sniegto atbalstu un vēlmi šādu pasākumu īstenot
tieši lauku reģionos.”

Jēkabpils novadā šobrīd reģistrēti 5138 iedzīvotāji, no kuriem
896 dzīvo tieši Zasas pagastā. Novadā darbojas aptuveni 60
SIA, 10 individuālie komersanti, aptuveni 200 ekonomiski aktī-
vas zemnieku saimniecības un 400 piemājas saimniecības.
Galvenie darbības virzieni ir lauksaimniecība - graudkopība,
piena un gaļas lopkopība, tai skaitā bioloģiskā - un mežsaim-
niecība. Lielākie uzņēmumi ir SIA „Mikor” un SIA „Alko”, graud-
kopībā: SIA „CMC Ozoli”, z/s „Laši”, z/s „Liepas”, z/s „Kalnāres”,
z/s „Lejas Jērāni”, z/s „Stabiņi”, z/s „Dzērves”, z/s „Cielavas”,
lopkopībā: z/s „Krasti”, z/s „Raiņi”, z/s „Strautiņi”, z/s „Auziņas”,
z/s „Ābelītes” un z/s „Mežāres”.

V.Savicka (Swedbank ārējās 
komunikācijas vadītāja) un K.Sēlis

Plašāka informācija laikraksta „Brīvā Daugava”
27. oktobra numurā

Swedbank Zasā atklāj
pirmo bankomātu 
Jēkabpils novadā

Aizvadīts ikgadējais 
pasākums “Atnāc ar savu

dziesmu” Zasā
Jau vairākus gadus Zasā kupli apmeklēts un gaidīts pasā-

kums – koncerts ir  ”Atnāc ar savu dziesmu”. Katru gadu tas
skatītājus pārsteidz ar jauniem talantiem un interesantiem
priekšnesumiem.

Šogad  skatītājus priecēja 17 muzikāli priekšnesumi un to
vērtējums  iedalījās trīs kategorijās: bērni, jaunieši, pieaugušie.
Koncertu vadīja un muzikālo priekšnesumu sniedza Gints Rat-
nieks un Sandis Ulpe, kuri pirms dažiem gadiem šajā pasāku-
mā piedalījās kā dalībnieki un plūca uzvaras laurus. Savukārt
par muzikālo pavadījumu pasākumā un ballē rūpējās  grupa
“Daugavieši”.

Koncertā piedalījās un uz
skatuves drosmīgi kāpa paši
mazākie dalībnieki: Sindija no
Zasas, māsiņas Sindija un
Megija no Jēkabpils, Elza no
Asares, Edgars no Leima-
ņiem un Raitis no Zasas. Kā
skatītāju simpātija un uzvarē-
tāji šajā grupā bija Egija un
Raitis, kas izpildīja dziesmu
“Smilšu rausis”.

Jauniešu grupā skatī-
tājus priecēja māsīcas
un brālēna tandēms – Vi-
neta un Salvis, ilggadē-
jais pasākuma dalīb-
nieks Lauris Golubickis,
EKA Bandas meitenes

Laura, Nikola, Guna, dziedošā Korņejevu ģimene, no kuras
Laura uzstājās arī viena pati, Anete un Gita. Šajā grupā par
uzvarētāju kļuva Artūrs Taube no Asares, izpildot Aināra Mie-
lava dziesmu “Mūžīgais piedāvājums”.

Pieaugušo grupā piedalījās Zaiga no Dunavas un meitenes
no Jēkabpils – Zane, Jana un Inga. Savukārt skatītāju simpā-
tijas šajā grupā izcīnīja Indra un Ināra no Jēkabpils, izpildot un
sagatavojot īpašu priekšnesumu dziesmai “Div` dūjiņas”.

Zasas kultūras nama vadītāja saka lielu paldies dalībniekiem,
pasākuma vadītājiem Gintam un Sandim, grupai “Daugavieši”,
Zasas pagasta pārvaldei, Anitai Ķikutei un, protams, skatītājiem
par veiksmīgu sadarbību, lai šis pasākums notiktu. Paldies!

Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties novada drau-
giem.lv lapā.

Krista Cankale,
Zasas kultūras nama vadītāja

Kaspara Sēļa foto
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Rubenes kultūras namam šis ir jubileju gads. 1. maijā atzī-
mējām kultūras nama darbības 50 gadus. Pašreiz gatavojamies
lielam notikumam – divu kolektīvu jubilejas koncertam, kuru vel-
tīsim Latvijas dzimšanas dienai. Koncerts notiks Rubenes kul-
tūras namā 14. novembrī plkst. 19.00.

Ejot uz darbu, baudu rudens lapu krāšņumu, un domas rai-
sās tālā pagātnē- pirms 35 gadiem, kad sāku strādāt par deju
kolektīva vadītāju Raiņa kolhoza kultūras namā. Mani, jaunu
speciālisti, uzrunāja Anna Kancāne, kura strādāja toreizējā Kal-
dabruņas klubā. Viņa bija izveidojusi meiteņu deju kolektīvu-
Ilona, Inta, Sandra , Ligita, Ilze, Sandra, Inese…. kurš vēlāk pār-
tapa par jauniešu deju kolektīvu jau Raiņa kolhoza kultūras
namā Rubeņos.

Cik skates, cik svētki, sadanči, koncerti, Dziesmu un Deju
svētki aizvadīti! Katrs pasākums ar savu raksturu, atmiņām.
Gatavotas koncerta programmas 3 jubilejas koncertiem- 15,
20, 30 gadi. Šogad esam apstājušies pie 35 gadu darbības
sliekšņa. Dod, Dieviņ, spēku, uzsākot jauno darba sezonu!
Mūsu kolektīva pūrā ir daudz deju, kuras esam gatavi izdejot
šajā koncertā- 15.

Esmu veidojusi arī savas horeogrāfijas, taču uzskatu, ka ne
visai veiksmīgi, tāpēc šajā koncertā būs tikai viena mana deja.

Tā, gadiem ejot, laiks aizsteidzies, dalībnieki mainījušies,
un jau 11 gadus esam vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rasa”.
Man prieks, ka jau gadiem ilgi kolektīva pamatsastāvs ir ne-
mainīgs.

Izsaku vislielāko pateicību visiem „Rasas” dejotājiem, kuri
atrod laiku un gribasspēku, lai ikdienā uzturētu dzīvu šo tautas
tradīciju, vienlaikus gūstot nozīmīgu prieka avotu sev un vairojot
to apkārtējā sabiedrībā. Paldies par dāvāto uzticību Ligitai un
Modrim, Regīnai un Norbertam, Vijai un Agrim, Kristīnei un
Jurim, Andrai, Santai, Lailai, Jolantai, Sandai, Andrim, Raivim,
Tomam, Uldim, Jurim.

Aicinu bijušos dejotājus un visus, kam tuva tautas deja, at-
nāciet, lai kopā svinētu svētkus un vienkārši satiktos.

Inta Tomāne, Rubenes KN un VPDK „Rasa” vadītāja

„Kantilēnai”- 30! Jubilejas koncerti ir kā pieturas, lai mirkli
atvilktu elpu straujajā gadu skrējienā. Skaisti! Grūti pat noti-

cēt, ka jau 30 gadi aiztraukuši kopš rudens, kad jaunā mūzi-
kas skolotāja Iveta Rubenes kultūras namā pulcināja pagasta
dziedātājas un izveidoja sieviešu vokālo ansambli, kam
dažus gadus vēlāk tika dots skanīgais Kantilēnas vārds. Pir-
mie koncerti, skates, mēģinājumu vakari, klausītāju atzinība-
viss veidoja draudzīgu kolektīvu, kurā dziedātājas ne tikai vel-
dzējās dziesmās, bet atrada sapratni, atbalstu un padomu
gan līksmos, gan grūtos dzīves brīžos. Ivetas Januševskas
vadībā „Kantilēna” izauga par spēcīgu, radošu ansambli. Pal-
dies Ivetai par skanīgajām, sirsnīgajām dziesmām un Rubeņu
kultūras dzīvei dāvātajiem gadiem!

Daudz melodisku, dziedātāju un klausītāju iemīļotu dzies-
mu „Kantilēnas” pūrā atstājis ansambļa vadītājs Ārijs Kaktiņš.
Uz tālajiem Aizsaules dārziem aizskan mūsu pateicība par
sirsnību, vienkāršību un smaidu. Ārija rakstīto nošu lapas
glabā mūsu atmiņas par kopā aizvadīto laiku, bet dziesmas-
tās skanēs vēl igi…

Ir atkal rudens. Darbdienas novakare. „Kantilēnas” dziedā-
tājas ierastā taka ved uz kultūras namu. Garajās mēģinājumu
stundās apgūts daudzveidīgs repertuārs- gan tautas dziesmas,
gan latviešu un ārzemju komponistu oriģināldziesmas. Laiku pa
laikam kolektīvs savus klausītājus pārsteidz ar kādu radošu
ideju- te pārtop šerpās suitu sievās, te šķelmīgās raganiņās.
Koncertos, skatēs, tuvākos un tālākos izbraukumos gūta skatu-
ves pieredze, audzis prasīgums pret sevi un nostiprinājusies
pārliecība, ka dziesma ir ceļš no sirds uz sirdi, kurā zaudētāju
nav. Dziesma vienmēr palīdzējusi raudzīties nākotnē ar cerību,
ļaujot dzīvē un cilvēkos saskatīt labo un skaisto.

Sirsnīgs paldies Inesei, Mārītei, Sandai, Ilonai, Irēnai, Pār-
slai, Albīnai, Antijai un Edītei par dziesmotajiem gadiem, pal-
dies, ka mēs viena otrai esam neizsmeļams prieka un optimis-
ma avots!

Mīļie dziesmu draugi, bijušie un topošie dziedātāji! Uz tikša-
nos „Kantilēnas” jubilejas koncertā! Ceram, ka mūsu dziesmās
ievītās dvēseles stīgas ieskandinās prieku arī klausītāju sirdīs,
ļaujot sapņot, cerēt un mīlēt.

Sandra Radiņa, „Kantilēnas” vadītāja
Autores un K.Sēļa foto

„Ar dziesmu un deju es eju…”

25. septembrī visā Latvijā norisinājās “Olimpiskā diena 2015”,
un šogad tās devīze bija “Nebrīnies. Piedalies!”. Tā tika veltīta
Olimpiskā sporta veida – basketbola popularizēšanai.

Paralēli sporta aktivitātēm, kurās varēja piedalīties ikviens in-
teresents, Latvijas Olimpiskā komiteja rīkoja arī radošo darbu
konkurss par tēmu „Basketbols ir mana spēle”. No katras pašval-
dības vietējie koordinatori izvēlējās 1 labāko foto, 1 zīmējumu un
1 eseju. Pēc tam šie darbi tika nosūtīti tālāk uz Rīgu vērtēšanai.

Jēkabpils novadu konkursā pārstāvēja Zasas vidusskola, no-
sūtot Nika Baloža (4. klase) zīmējumu un Kaspara Sēļa foto.
Vairāk kā 70 pašvaldību konkurencē par labāko tikai atzīta
Zasas vidusskolas bilde.

Fotogrāfijas vērtēja profesionāls fotogrāfs – Ilmārs Znotiņš:
„Veiksmīgais attēls ir fotografēts no netradicionāla skatupunkta,
tā sauktā „putna lidojuma”. Krāsainā cilvēku grupa labi izceļas
uz oranžsarkanā fona. Bumbas forma (aplis) atkārtojas piecas

Zasas vidusskolai atkal panākumi 
„Olimpiskās dienas” konkursā
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reizes, tas rada interesantu vizuālo efektu. Attēla dinamiku pa-
lielina baltās grafiskās līnijas uz laukuma.”

„Tāpat kā basketbols ir komandas spēle, tā arī fotogrāfijas
tapšana bija komandas darbs. Idejas autore bildei bija Zasas vi-
dusskolas sporta zāles pārzine Iveta Aišpure, bet basketbola
bumbu no ziediem, ar 7. un 12. klases palīdzību, veidoja vizuā-
lās mākslas skolotāja Inese Kalniškāne. Pašus basketbolistus
attēloja teju viss Zasas vidusskolas kolektīvs, bet par tehnisko
izpildījumu un gala rezultātu bija jāatbild man,” teic Jēkabpils
novada sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis, „ja Zasai
nebūtu tik lieliska sporta skolotāja kā Jānis Kokins, kas ik pa lai-
kam uzmundrina un liek pārspēt pašam sevi, tad droši vien ne-
būtu arī tā entuziasma, lai bilde tiešām izdotos. Fotogrāfija tika
uzņemta no gaisa, izmantojot bezpilota lidaparātu, bet, tā kā ārā

bija samērā vējains laiks, pasākums draudēja izgāzties. Par
laimi, debesis pret mums bija labvēlīgas, un gala rezultātā
mums ir viena lieliska bilde! ”

23. oktobrī Latvijas Olimpiskajā komitejā notika laureātu ap-
balvošana. Zasas vidusskolai šie jau ir trešie panākumi „Olim-
piskās dienas” konkursā, 2012. gadā saņemot atzinību par la-
bāko foto (autore Iveta Dābola) un 2013. gadā par labāko video
(autors Kaspars Sēlis).

Milzīgs paldies Zasas vidusskolas kolektīvam par sportisko
garu, radošo izdomu, kuplo dalībnieku skaitu un Jēkabpils no-
vada pārstāvēšanu Latvijas līmeņa konkursos!

Jēkabpils novada pašvaldība
K.Sēļa foto

“Gaismas pārgājiens” Červonkas baznīcā
22. oktobra vakarā Červonkas luterāņu baznīcā notika ie-

vērojams literatūras un mūzikas notikums - „Gaismas pārgā-
jiens”, kurā dzeju lasīja Agnese Rutkēviča un muzicēja Rai-
monds Macats. 

Visi tika aicināti ierasties ar savu gaismu un svecēm, jo Raiņa
kristību baznīcā ir pieejama tikai dabiskā gaisma. Pēc pasāku-
ma viesi tika laipni aicināti uz tējas tasi un sarunām biedrības
„Ūdenszīmes” mājvietā Kaldabruņas skolā. 

Šis notikums “izauga” plenēra „Raiņa pirmais ceļojums” laikā.
Plenērā grupa radošu cilvēku – Agnese un Madara Rutkēvičas,
Artūrs Lūsis, Liene Rūce, Kārlis Kazāks, Jānis Ķīnasts, Alise
Upmale un daudzi citi – braucām izpētes braucienā pa Raiņa
pirmo dzīves gadu vietām. Ceļš veda no Tadenavas līdz Čer-
vonkas baznīcai, kurā mazais Jānis Pliekšāns tika kristīts. Baz-
nīca ir piedzīvojusi daudzveidīgus laika griežus – gan aktīvu
draudzi, gan minerālmēslu noliktavas laikus. Atmodas laikā ar
ārzemju latviešu ziedojumu palīdzību tika uzsākti atjaunošanas
darbi, taču – finansējuma un draudzes enerģijas tomēr pietrūka.
Šobrīd Červonkas baznīca vairs netiek izmantota; iekštelpas ir
skarbi kailas, tomēr tā saglabājusi brīnumainu gaisotni, kas jau
pietiekami ilgi ir gaidījusi, lai to pamana un atklāj no jauna. 

Plenēra diskusiju daļā, kur izstrādājām tūrisma maršrutu

„Raiņa pirmais ceļojums” Agnese Rutkēviča ierosināja domu,
kas, kā izrādās, jau kādu laiku bija mitinājusies gan Čevonkas
luterāņu draudzes, gan plenēra organizatoru – biedrības
„Ūdenszīmes” – sapņos: „Rudenī sarīkot Červonkas baznīcā
koncertu!”. Ideja aizrāva daudzus – draudze kopā ar Rubenes
pagasta pārvaldi strādāja pie baznīcas un apkārtnes sakopša-
nas, kā arī koncerta organizēšanas – dekorācijām, tehniskā no-
drošinājuma un cienasta sagādāšanas.

Nākamajā rītā pēc koncerta norises –23. oktobrī Kaldabruņas
skolā notika diskusiju grupa, kurā vienojāmies par tūrisma mar-
šruta „Raiņa pirmais ceļojums” norādes zīmju dizainu un mar-
šruta aprakstu. Tad šis darbs tika nodots talantīgās mākslinie-
ces Solvitas Kukles rokās, un – ceram, ka nākamvasar šai ce-
ļojumā varēs doties ikviens interesents. Pie tam – šķiet, ka
„Gaismas pārgājiens” nebūt nebūs pēdējais pasākums Červon-
kas baznīcā.

Projektu „Raiņa pirmais ceļojums” īsteno biedrība „Ūdenszī-
mes”, par finansiālo atbalstu sakām paldies Zemgales kultūras
programmai un Jēkabpils novada pašvaldībai.

Ieva Jātniece
Autores foto
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Dunavas bibliotēka piedalās video apsveikuma 
„Latvijai 97! Vārdi” veidošanā

31. oktobrī, Dunavas pagasta bibliotēkā valdīja rosība. Šeit
Latvijas Televīzijas projekta ietvaros tika filmēts apsveikuma
klips, kas veltīts Latvijas Republikas 97. proklamēšanas gada-
dienai. 

Jau ceturto gadu producentu apvienība „HansaMedia” īsteno
ideju apsveikt Latviju dzimšanas dienā, veidojot video sveicienu.
Šogad radošā grupa  apsveikumu ”Latvijai 97! Vārdi” veido kā
veltījumu latviešu literatūrai, valodai, grāmatniecībai, bibliotē-
kām un pirmklasniekiem. Iecere - 97 bibliotēkas dažādās Latvi-
jas vietās, 97 grāmatas, kas izdotas laikā no 1918. līdz 2015.
gadam, 97 pirmklasnieki, kas lasa fragmentu no grāmatas 18.
lappuses. No dažādiem vārdiem, kas izlasīti, rakstnieks Pauls
Bankovskis izveidos apsveikumu. Ilgtermiņa mērķis ir dokumen-
tēt Latvijā dzīvojošus pirmklasniekus un grāmatas, kas simboli-
zē 97 gadus Latvijas vēsturē. 

Dunavu godam pārstāvēja Estere Kusiņa, viņai bija jālasa
neliels fragments no 2005. gadā izdotās grāmatas par Atmodas
laiku - „Baltijas brīvības ceļš”. Šo un citas grāmatas izvēlējās
Latvijas Nacionālā bibliotēka, tās filmēšanas grupai ceļoja līdzi
no Gaismas pils. 

Ņemot vērā saspringto filmēšanas grafiku, filmēšanas grupa
pateicās Dunavas pagasta bibliotekāram Sandim Ruļukam, Es-
terei Kusiņai un viņas vecākiem par sapratni šo darbiņu paveikt
sestdienā.

Ar interesi gaidīsim rezultātu - video apsveikuma pirmizrāde
11.novembrī Latvijas Televīzijas raidījumā „Panorāma”. 

Astra Liopa
Sanda Ruļuka foto

Katrs pašdarbnieks ir pelnījis, ka
viņa darbu novērtē. Ar šādu domu
2015. gada 17. oktobrī Kalna pagasta
kultūras namā Dubultos tika atzīmēts
novada pašdarbnieku aizvadītās sezo-
nas noslēgums. Pasākumu apmeklēja
vairāk kā 250 cilvēki, un to finansēja
Jēkabpils novada pašvaldība.

Pašdarbniekiem īpašu koncertu vel-
tīja brāļi Puncuļi un deju studijas „Inda“
dejotājas. Sēžot pie plašajiem vakariņu
galdiem, katrs kolektīvs tika aicināts
uzrakstīt savu vēlējumu uz simboliskas
rudens lapas un atstāt to kopējā veltī-

jumu kokā, kas joprojām apskatāms
Kalna kultūras namā.

Pateicības vārdus, kā arī dažādas
veltas no pašvaldības puses dāvāja Jē-
kabpils novada domes priekšsēdētājs
Edvīns Meņķis, uzsakot to nesavtīgo
darbu, ko katrs kolektīvs ieguldījis sevis
pilnveidošanā un mūsu kultūras sagla-
bāšanā. Vēlējumus no saviem vadītā-
jiem un kolēģiem saņēma arī paši ko-
lektīvi. Saviesīgā daļa pēc koncerta pā-
rauga lustīgā gaisotnē, un pašdarbnieki
nodevās savai sirdslietai – dejām, mū-
zikai un aktierspēlei, ballējot līdz pat rīta
gaismai.

Lielākā vakara varone, protams, bija

pati kultūras nama vadītāja San -
dra Vecumniece, kas šo pasā-
kumu organizēja, un pateicībā
izpelnījās arī lielas ovācijas.
Jācer, ka šī tradīcija neizzudīs,
un turpināsies arī nākamgad, ai-
cinot pašdarbniekus un kultūras
darbiniekus ar jaunu sparu uz-
sākt nākamo sezonu!

K.Sēlis

Ar foto galeriju no 
pasākuma var iepazīties
novada draugiem.lv lapā

Aizritējis kārtējais pašdarbnieku vakars



132015. gada oktobris/novembris

25. septembrī Jēkabpils novada seniori pulcējās Zasas
kultūras namā, lai svinētu ikgadējo Jēkabpils novada Se-
nioru dienu.

Visā pasaulē Starptautiskā senioru diena kopš 1991. gada
tiek atzīmēta 1. oktobrī, mudinot jaunāko paaudzi atcerēties
savas mammas un tētus, vecmammas un vectēvus, atcerēties
kopā pavadīto laiku un kopā paveikto. 

Arī pirms Jēkabpils novada izveides katrā pagastā bijusi tra-
dīcija svinēt šo dienu, un prieks, ka tā nav pazudusi.

Zasā senioriem bija sarūpēts īpašs koncerts ar devīzi „Būt kopā
ir tik labi”, ko sniedza Zasas kultūras nama bērnu amatierkolektīvi
– bērnu vokālais ansamblis „Smaidiņi” (vad. Anita Ķikute), bērnu
dramatiskais kolektīvs „Maskas” (vad. Ingūna Klaucāne) un piec-
gadīgo-sešgadīgo deju kolektīvs „Solītis” (vad. Daiga Ģeidāne).

Pieredzes bagāto paaudzi uzrunāt bija ieradies novada domes
priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, pateicoties visiem novada senio-
riem par radīto kopības sajūtu un aktīvo dalību šāda veida pasā-
kumos: „Lai jums stipra veselība, sirdī esiet mūžam jauni, un tur-
piniet būt aktīvākā sabiedrības daļa visās novada norisēs! Lai jums
patīkams šis vakars, lai raisās skaistas domas un labas atmiņas!”

Arī pats Meņķa kungs pavisam nesen iesoļojis septītajā gadu
desmitā, un, kā pats saka: „Nav aiz kalniem tā diena, kad arī es
sēdēšu pie jūsu (senioru) galda ne kā novada priekšsēdētājs,
bet jau kā seniors, daļa no jūsu ģimenes.”

Pavisam uz saviesīgo pasākumu bija ieradušies teju 120 se-
niori. Pirms koncerta klātesošie tika aicināti ar klusuma brīdi go-
dināt tos, kas šodien uz mums noraugās no mākoņa maliņas.

Atlikušo dienas daļu par jautru un muzikālu atmosfēru gādāja
dziedātājs Kaspars Antess, kurš aicināja pasākuma viesiem jus-
ties brīvi un dalīties priekā ar citiem: „Šis ir jūsu vakars, jūsu deju
placis, un šie ir mūsu kopīgie svētki, kad varam dziedāt visi. Pa-
reizi vai nepareizi, galvenais – dziedam, dejojam un jūtamies labi.”

Varam tikai priecāties, ka mums ir tik aktīvi seniori, kas nesēž
mājās, bet aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, spēj rast prieku
dziesmās un sarunās, nebaidās arī pa reizei uzdejot un vienmēr
spēj asprātīgi pajokot.

Par Jums, mūsu seniori! Vēl ilgu mūžu nodzīvot un daudz jo
daudz mums iemācīt!

K.Sēlis
Autora foto

Jēkabpils novadā svin senioru dienu

1. oktobrī, Starptautiskajā senioru dienā septiņās Latvijas pil-
sētās norisinājās pirmā Senioru datorprasmju olimpiāde. Rīgā,
Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā, Jelgavā un Cēsīs to rī-
koja Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas Pieslēdzies, Lat-
vija! kursu dalībniekiem.

Jēkabpilī pirmo vietu ieguva Zenta Skujiņa (67 gadi), savu-
kārt otro un trešo vietu dala Vēsma Safronova (77 gadi) un Jev-
gēnija Gasiņa (77 gadi).

“Gan kursus, gan zināšanu pārbaudīšana
olimpiādē seniori uztver ne tikai kā mācības, bet
arī kā atkalredzēšanās iespēju, tāpēc šodien pie
mums Jējabpilī valdīja ļoti pozitīva gaisotne. Lai
arī sākumā senioriem bija uztraukums par vei-
camajiem uzdevumiem, to ātri nomainīja aizrau-
tība un visbeidzot pacilātības sajūta par paveik-
to,“ stāsta Pieslēdzies, Latvija! pasniedzēja no
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehno-
loģiju centra Inga Grīnberga.

Senioru datorprasmju olimpiādē dalībnieki veica gan indivi-
duālos uzdevumus, gan strādāja komandās. Lielāko azartu sa-
gādāja netradicionālais programmēšanas uzdevums, kas vei-
dots sadarbībā ar programmēšanas pulciņu sākumskolēniem
Learn IT. Tā laikā senioriem ar datora palīdzību bija jāpanāk, ka
speciāls Lego krokodils izpilda noteiktas darbības – virina muti,
čāpstina, “apēd” cepuri u.c. Savukārt individuālajos uzdevumos
pēc iespējas ātrāk un precīzāk bija jāizpilda noteiktas darbības,
atbilstoši mācību laikā apgūtajam. Tostarp jāsameklē Dailes
teātra izrādes Frankenšteins norises datumi un jāprot atrast bi-
ļešu iegādes veidi, internetā jāatrod autobusu saraksts, jāspēj
strādāt ar Google Maps, jāizpilda uzdevumi no Pieslēdzies, Lat-

vija! mācību programmas un jāveic citas darbības.
Kopš 2008./2009.mācību gada, kad Lattelecom sāka Pieslē-

dzies, Latvija! iniciatīvu, ar pašvaldību un skolu atbalstu apmā-
cīti jau vairāk nekā 28 tūkstoši senioru. Šogad mācības norisi-
nās Rīgā un citās pilsētās, kur līdz šim bijusi aktīvākā senioru
interese – Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā, Jelgavā un
Cēsīs. Pieslēdzies, Latvija! septītajā mācību gadā iniciatīvas

realizācijā iesaistīta Rīgas Aktīvo senioru
alianse (RASA). Biedrības biedri reģistrē ini-
ciatīvas dalībniekus, koordinē mācību grupas
un nodrošina mācības Rīgā.

Līga Bite
Lattelecom Sabiedrisko attiecību nodaļas

projektu vadītāja
Autores foto

Seniorei no Leimaņu pagasta pirmā vieta reģiona 
datorprasmju olimpiādē
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Kad rudens nāk apgleznot Latviju
Oktobrī, kad kokiem sāk dzeltēt lapas,kad jūt rudens dvesmu

un ir padarīti lielie rudens darbi - var arī lauku cilvēki veltīt laiku
atpūtai.

Rubeņu kultūras nama interešu kopas „Gardēdis“ un rokdar-
bu pulciņa dalībnieces devās pieredzes ekskursijā, lai smeltos
idejas jaunajam darba cēlienam.

Pirmā pietura ir Dunavas pagasta „Lazdās” pie ilggadēja me-
dību trofeju kolekcionāra Jāņa Ķimša. Acis priecē plašā un
daudzveidīgā kolekcija, pat mašīna, ar kuru braukts, strādājot par
mežsargu un arī medībās. Jānis par mežsarga darbu un medī-
bām varētu stāstīt visu dienu. Paldies par sirsnīgo uzņemšanu.

Dunavas centrā pie biedrības ”Dzīves prasme” mūs sagaida
Anita Ozoliņa.

Tiekamies ar biedrības dalībniecēm, skatāmies audumus,
apgleznotas zīda šalles, adījumus, tamborējumus, dažādus ap-
gleznotus traukus un vēl daudzus rūpīgi izstrādātus darbus.
Anita stāsta par vingrotājām, par trenažieriem. Baudām viesmī-
ligo dalībnieču sagatavoto cienastu.

Tālāk dodamies uz Dignāju, vērojam gleznainos Daugavas
krastus.

Pasta mājā ir izvietota ekspozīcija, ko gadiem ilgi ir uzkrājusi
un noformējusi Inta Stroža. Telpā vienu sienu aizņem profesio-
nāli veidots dzimtas koks, albūmi izlikti apskatei,un simtiem no-
zīmīšu (veselai dienai ko skatīt!). Šajā telpā vēsture runā par cil-
vēkiem, dzimtām, notikumiem ne tikai Dignājā, bet arī Slatē,
Zasā, Dunavā un Rubeņos.

Var tikai apbrīnot Intas darbaspējas, precizitāti un uzņēmī-
bu,prasmi saglabāt pagātnes vērtības. Paldies!

Nākošā apstāšanās vieta - Zasa. Sātīgas pusdienas Zasas
ēdnīcā. Paldies saimniecēm!

Tad dodamies skatīt biedrības “Noskaņa“ veikumu. Tā dar-
bojas jau 13 gadus, un ar katru gadu ir rosīgāka, radošāku pie-
eju. Pēc remonta skaistās, plašās, gaumīgi iekārtotās telpās
mūs sagaida vadītāja Vija Roze un rokdarbnieces. Uzzinām
daudz par biedrības darbu.

Skatām daudzveidīgās tehnikās darinātos rokdarbus, uzdo-

dam jautājumus par interesantiem darbiem. Dalībnieces stāsta,
ka arī viņas guvušas pieredzi no citām biedrībām tuvākā un tā-
lākā apkārtnē. Paldies čaklajām rokdarbniecēm!

Amatniecības centrā „Rūme“ apskatām keramikas un auša-
nas studiju izstādi. Priecājamies par veikumu.

Tālāk dodamies uz Zasas pagasta Liepām. Tur mūs sagaida
bibliotekāre Ināra Valaine un vēlāk pievienojas biedrības „Pū-
pols“ vadītāja Līvija Štolniece. Apmeklējam ne tikai bibliotēku,
Meža muzeju, bet arī cimdu un zeķu izstādi, klausāmies Līvijas
stāstījumu par biedrības veikumu un iecerēm. Nobaudījām un
tad lūdzām receptes, kā no kabačiem cept sātīgas kotletes, no
plūškoka un citronliānas ogām gatavot veselīgu dzērienu.

No katra ceļojuma atgriežamies katrs ar saviem iespaidiem,
pārdomām, pieredzi.

Ir tāds brīnumvārds, kura nekad nav par daudz, jo tas spēj
sasildīt gan saņēmēju, gan teicēju. Paldies Intai Tomānei par
brauciena organizēšanu,Guntai Vanagai par pīrāgu cepšanu,
šoferim Jānim Okmanim par precīzu nokļūšanu katrā no pie-
turvietām.

Valija Bogdāne,
brauciena dalībniece

Autores foto

Draudzēties - tas vienmēr ir labi, gan ar cilvēku, gan ar valsti,
gan, protams, skolai ar skolu. 

Mēs, Zasas vidusskolas kolektīvs, esam raduši jaukus drau-
gus Lietuvā – Rokišķos Juozas Tubelis proģimnāzijā. 21. sep-
tembrī tikām uzaicināti viņus apciemot un kopā svinēt Baltu vie-
nības dienu. Dāvanā veidojām koncertu ar mūsu tautas dejām
un dziesmām skolotāju D.Ģeidānes un V.Ziemeles vadībā.
Steigšus gatavojām dokumentus, lai varētu izbraukt uz ārze-
mēm. Daudzi bērni devās pāri robežai pirmo reizi un priecājās
par skaisto pilsētu, muzeju, skolu. 24 skolēnu un 6 skolotāju
grupa tika ļoti mīļi sagaidīta skolā. Skolas direktors Zenons Po-
šiunas bija noorganizējis mums ekskursiju pa pilsētu, parku, no-
darbības muzejā un pusdienas ar lietuviešu nacionālo
ēdienu - cepelīniem.

Raivo: Mēs braucām uz parku. Man tur patika mazā
bibliotēka.

Niks Daniels: Mēs sadalījāmies divās grupās. Viena
varēja veidot piespraudes un gredzenus, kamēr otra
mala miltus, ēda linsēklas, rakstīja uz senas tāfeles un
apskatīja vecas mājas.

Edgars: Tur mēs varējām aplūkot dažnedažādus rak-
stus no ziediem un apskatīt mūsdienu mākslinieku gleznas.

Baltu vienības dienas būtība ir veicināt latviešu un lietu-
viešu, šodien pasaulē vienīgo baltu valodu runātāju, tuvinā-
šanos un draudzību, kā arī sekmēt visu to, kas vieno Latviju
un Lietuvu. Svētku koncertā dziedājām Latvijas un Lietuvas him-
nas, izskanēja apsveikumu runas un priekšnesumi. Dejas,
dziesmas un kopā izdziedātā dziesma “Pūt vējiņi” priecēja mūs
visus un skatītājus zālē. Tad sekoja iepazīšanās ar skolu un

savā starpā. Skolēni
sazinājās, izmantojot
angļu, krievu un lie-
tuviešu valodas
prasmes. Skolo-
tāji dalījās pie-
redzē un ap-
spriedās par
nākamo tikšanos

jau Latvijā.

Šī tikšanās paliks mūsu atmiņās un fotogrāfijās. 

Zasas vidusskolas direktora vietniece I.Kalniškāne
Skolas arhīva foto

Zasas vidusskola Baltu vienības dienā Lietuvā
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Baltu vienības diena ir mūsu sabiedrībai kā atgādinājums –
tikai kopīgi visām kaimiņu tautām sadarbojoties, var risināt prob-
lēmas. 1236. g. 22. septembrī apvienotais lietuviešu un zemgaļu
karspēks Saules kaujā sakāva Vācu krustnešus - Zobenbrāļu
ordeni. Lai arī šī kauja tikai aizstāvēja Senlatvijas iekarošanu,
tas pierāda kopīgo spēku. Tradicionāli Aknīstes vidusskolas
skolēni piedalās Baltu vienības dienas svinībās. Pagājušajā
gadā to atzīmējām Aknīstes (Susējas) pilskalnā, bet šogad de-
vāmies uz Dignājas (Dunavas) pilskalnu. Mēs - Aknīstes vidus-
skolas, Dignājas un Dunavas pamatskolu skolēni, iekūrām
ugunskuru tieši plkst. 18.40, tādā veidā simboliski sasaucoties
ar citiem Sēlijas pilskalniem. Ugunskuram degot, klausījāmies

skolotājas M.Pērkones stāstu par Saules kauju. Par Dignājas
pilskalnu stāstīja tā saimniece Valija Flandere. Dziedājām dzies-
mas kopā ar folkloras kopu „Dignojīši”’, ēdām cīsiņus un sēņu
zupu un vienkārši atpūtāmies un izbaudījām skaisto skatu uz
naksnīgo Daugavu. Pateicamies Jēkabpils novada Leimaņu pa-
gasta autobusa šoferītei Valentīnai Beļajevai, kura piekrita vest
Aknīstes vidusskolas vēstures pulciņa skolēnus uz Dignājas
(Dunavas) pilskalnu. Liels paldies skolotājām Mārītei Pērkonei
un Janīnai Krasovskai, par to ka atbalstīja šo pasākumu. 

Aknīstes vidusskolas 8.klases skolniece Elīna Bērziņa
K.Sēļa foto

Pilskalnu sasaukšanās Dignājā

Ābeļu pamatskolas 8. klase 9. oktobrī,
labo darbu nedēļā, devās uz Jēkabpils
pilsētas patversmi palīdzēt patversmes
īpašniekiem un dzīvniekiem.

Mēs secinājām, ka tobrīd Jēkabpils
patversmē atradās kādi 13 suņi un vairāki
kaķi. Patversmē mēs palīdzam uzkopt, iz-
staidzināt dzīvniekus, esam šeit jau otro
reizi. Dažus no suņiem mēs atceramies
kā  sauc: Cēzars, Bagira un Reksis. Šie
suņi bija vismīlīgākie un draudzīgākie.
Bija arī tādi suņi, kuri, kā saimnieki stās-
tīja, ir ķerti pat ar policijas palīdzību. Pie
tiem suņiem viņi mūs nelaida. Ābeļu pa-
matskolas skolniece Viktorija ļoti pieķē-
rās sunim Cēzaram, ka pat noteica, ja
vecāki ļautu vēl vienu suni, tad viņai pa-
šlaik mājās būtu divi suņi. Viktoriju tas
noveda līdz pat asarām. Bija vēl viens
suns, kuram gan patversmes īpašnieki
vārdu nezināja, bet 8. klases skolniece
Samanta izmēģināja dažādus suņu mei-
teņu vārdus un vienīgais vārds par laimi
uz, kuru kucīte atsaucās bija Čiepiņa.
Tāpēc mēs ļoti ceram, ka pēc mūsu ap-
meklējuma īpašnieki ir priecīgi, ka mēs

izdomājām, kāds varētu būt kucītes
vārds. Kaķu vārdus mēs, gan neatcera-
mies, jo to bija ļoti daudz, taču mums
ļāva, kādu kaķīti izņemt ārā no būrīša un
paglaudīt.

Es domāju, ka mēs esam paveikuši
labu darbu grābjot lapas patversmē un
aizvedot pārtiku gan suņiem, gan kaķiem.

Izveidoja: Laura Nikola Pinne (8.kl.)

Jaukā pēcpusdiena dzīvnieku patversmē
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30. oktobrī  biedrības “Ūdenszīmes” mājvietā Kaldabruņas
skolā norisinājās siena skulptūru sadedzināšanas talka. Pēc tam
notika arī Stāstnieku pēcpusdiena kopā ar folkloristu Gunti Pa-
kalnu.

Uz šo notikumu tika aicināti gan lieli, gan mazi uguns, dūmu
un stāstu mīļotāji. Talkas dalībnieki pulcējās skolas zālītē, kur
vietējās sievas spēkam bija sarūpējušas gardas brokastis. Pirms

atvadīties no siena skulp -
tūrām uz mūžu, apmeklē-
tāji varēja tās vēl pēdējo
reiz apskatīt, iebildēt un
kādu no mākslas darbiem
paņemt sev līdzi uz mājām
glabāšanai. Iestiprināju-
šies, talcinieki ķērās pie
darba. Kopā vairāk nekā
ducis cilvēku. Pateicoties
siena skulptūru savdabīga-
jai formai un dažādajiem
tajās atveidotajiem tēliem,
katrs talcinieks darba pro-
cesā varēja izdzīvot Visu
svēto dienas cienīgas si-

tuācijas – dažādu mošķu dedzināšanu, inkvizīcijas tiesu, rāpša-
nos stikla kalnā, gaiļa kaušanu, trīs sivēntiņu un vilka cienīgus
skatus vai pat jēriņu glābšanu, paslēpjot tos Červonkas siena
baznīcā no apkārt klīstošo ”ļauno piromānu” acs. Galvenais bija
ļauties fantāzijai! Visnaskākie, kā izrādījās, uz darbu bija tieši
bērni, kas, protams, priecē.

Pēc šīs neparastās talkas, droši vien, katram galvā bija ra-
dies kāds neparasts stāsts, ar ko pēc tam arī dalīties Stāstnieku
pēcpusdienā. Arī šī gada stāstu tēma dienas aktivitātēm bija pa-

teicīga - “Veiksme,
laime un necerētas
likteņa dāvanas”.
Vērojot "mākslas
ugunskurā" izdzies-
tam pēdējās sārtās
ogles, katrs apmek-
lētājs varēja klusībā
ierakstīt sevis iedo-
māto stāstu rudens
miglā, lai, kā Ieva
saka: ,,Veiksme no-
briest līdz pavasarim
un laime sadzird!''

Jāsaka liels paldies Ievai par spēju kārtējo reiz ikdienišķu
rudens lauku aktivitāti pārvērst neparastā piedzīvojumā visiem
apkārtnes iedzīvotājiem. Uz tikšanos jaunu siena skulptūru ra-
dīšanā Siena dienās jau nākamvasar; lai izdodās!

K.Sēlis
Autora foto

Dvēseļu svētki
Varbūt pār kopiņām klusām dvēseles priekā dejos,

Zinot, ka neaizmirst tie, kuri turpina dzīvot.
Iededziet sveces tiem, pie kuriem neviens vairs nenāk,
Gaišāks lai dvēselēm ceļš, šonakt lidojot ciemos.

Ar līdzīgiem vārdiem 31. oktobrī,  Kalna pagasta “Ērgļu” kap-
sētā aizsākās svecīšu vakars. Svecīšu vakara tradīcijas Latvijā
ir ļoti senas, turklāt pati svece kalpo kā dzīvības simbols. Svece
sadegot dod gaismu un siltumu, taču kļūst arvien īsāka, līdz
izdeg un nodziest. Ar svecīšu liesmām mēģinām ienest siltumu
un gaišumu kapsētās kā zīmi, ka ticam tam, ka tur nav galējais
noslēgums, bet drīzāk esam cerību pilni atkal satikties un re-
dzēties ar aizgājējiem.

Pagasta ļaudīm šī nav sena tradīcija, to aizsāka pagājušā
gadā neliels entuziastu pulciņš, paldies viņām par to. To vārdos
pat nevar izstāstīt, kādas izjūtas valda svecīšu vakarā. Tas nav
sāpju, nav asaru vakars, tas ir kaut kas tāds, kas dvēseliski

iedod tādu paliekošu gaismu. Cilvēki vēl pusnaktī piebraucun
apskatās, citi staigā un neiet prom no kapiem, tas ir brīnumaini.

Atmiņas par aizgājējiem piepilda un bagātina mūsu dzīvi un,
iespējams, veido mūsu tikumus un vērtības, ko nodot tālāk nā-
kamajām paaudzēm. Pirms kāda laika, dzejnieks Imants Ziedo-
nis jautāja: “Vai jūs esat bijuši kapsētās? Nevis bērēs, bet tāpat
staigājuši latvju kapsētu klusumā un vērojuši? Kapsēta dažkārt
stāsta vairāk par dzīvajiem nekā par mirušajiem – vai jūs to esat
ievērojuši?” Jā, tā iekārtots, ka cilvēka dzīve un arī piemiņas
vieta uz šīs zemes ir publiska. Kapsēta, būdama sabiedriska un
publiski pieejama visiem, mudina tuviniekus sakopt kapavietas,
jo apbedījuma vietu var aplūkot attālāki radinieki, seni draugi,
skolasbiedri, bijušie kaimiņi... Pat ikviens garāmgājējs. Priecē,
ka ļaudis pagastā sarosījušies, atliek tikai cerēt, ka nākamgad
kapu uzzkopšanā būs vēl lielāka atsaucība.

Paldies par šo jauko tradīciju! Neaizmirsīsim, ka līdz ar dzī-
vību mūsu rokās dota nemirstības uguns. Mūsu pienākums dot
to tālāk, kā to esam saņēmuši no saviem senčiem.

Kalna pagasta svecīšu vakara apmeklētāji

Rudens talka Kaldabruņā

Koka karkass noderēs nākamā gada skulptūrām
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Ābeļu skolēni
Latvijas jubileju

gaidot
Latvijas dzimšanas dienu gaidot,

Ābeļu skolas matemātikas pulciņa dalīb-
nieki, ņemot vērā vēsturiskos Latvijas tap-
šanas faktus, aprēķināja, cik no šiem ga-
diem Latvija bija brīvvalsts.

1. posms: no 1918.g. 18.novembra līdz
1940.g. 17.jūnijam – 22 gadi (7824 dienas)

2. posms: no 1991.g. 21.augusta līdz
mūsu dienām - 24 gadi (8856 dienas)

Aprēķinot pilnu dienu skaitu uz jubile-
jas  svinēšanu iegūsim 16680 dienas.

Rotājot skolu svētkiem, rosinājām
skolēnus uz sarunu, ko viņi saprot ar jē-

dzienu- brīva Latvija.
1.klase- brīva no kara, zagļiem, slik-

tiem cilvēkiem (teroristiem), daudz savu
svētku dienu, skaista daba, kurā var at-
pūsties.

4.klase - bez cittautiešiem, bez stihi-
jām, bez kariem, neceļ naidu ar citam val-
stīm, valstī tikai viena pamatvaloda, labas
tradīcijas, jūtas droši šeit dzīvojot, vese-
līgs klimats, ir savas mājas, mīlestības
pilna valsts, ir augsta kultūra un māksla,
daudz radošu cilvēku, iespēja iegūt  labu
izglītību, dzīvo darbīgi un izpalīdzīgi cilvē-
ki, sportiska, zilo ezeru zeme, ekoloģiska
vide, nav toksisku atkritumu, joprojām mīt
aizsargājamie dzīvnieki, putni un augi.

8.klase-brīva, jo nav atkarīga ne no
viena, pati pieņem un pilda savus liku-
mus, svin pašas noteiktus valsts svētkus,
cilvēki brīvi izvēlas sev atbilstošu darbu,

nav saspīlēta atmosfēra, nekaro, izpalīdz
citām valstīm, kas nonākušas nelaimēs,
cilvēki var brīvi pārvietoties, un izteikt
savu viedokli.

Mēs lepojamies ar savu valsti Latviju
un visiem tās iedzīvotājiem novēlam
skaistu Latvijas jubileju!

Skolēnu domas apkopoja  Silva Zepa

26. septembrī Vecumniekos notika Latvijas
Kausa izcīņas 5. posms, kurā piedalījās arī
sportisti no Jēkabpils apkārtnes.

2. vietu vīriešu grupā, svara kategorijā līdz
73 kg, izcīnīja Valērijs Cvetkovs. Nepārspēta
svara kategorijā līdz 63 kg palika Zane Viliška,
izcīnot 1. vietu gan jauniešu, gan junioru grupā.

Nākamais, kā arī noslēdzošais Latvijas
Kausa posms notika 24. oktobrī Jēkabpils 3.
vidusskolā.

Jauniešu grupā 2. vietu izcīnīja Artjoms Kor-
ničuks, svara kategorijā līdz 68 kg. Junioru
grupā 3. vietu izcīnīja Artūrs Voitehovičs, svara
kategorijā līdz 78 kg un Ruslans Klevinskas,
svara kategorijā līdz 95 kg. Savukārt, veterānu
grupā 1. vietu izcīnīja Antanas Klevinskas.
Zane Viliška gan jauniešu, gan junioru grupā,
svara kategorijā līdz 63 kg ieguva 1. vietu, uz-
stādīja jaunu Latvijas rekordu, kā arī ir Latvijas
Kausa uzvarētāja. Zane izcīnīja arī iespēju

startēt Pasaules
Čempionātā, kurš
notiks no 25. no-
vembrī Īrijā, Dub-
linā.

Jēkabp i l ieš i
piedalījās arī ko-
mandu stafetē,
un ieguva 3.
vietu. Komandu
pārstāvēja Artjoms Kornijčuks, Henrijs Sido-
renkovs, Artūrs Voitehovičs un Kristaps Zemī-
tis.

Latvijas Kausa kopvērtējumā Jēkabpils ie-
rindojās 3. vietā.

Jāņa Āboliņa sporta klubs izsaka pateicību
Jēkabpils 3. vidusskolas direktoram un Jēkab-
pils Sporta Centram.

Ņikita Sekretovs
Jāņa Āboliņa sporta kluba foto

Novadniece Zane Viliška uzstāda jaunu
Latvijas rekordu un piedalīsies Pasaules

Čempionātā Īrijā

Pateicība
Dignājas ev. Lut. Drau-

dze izsaka pateicību
Jānim un Albertam Vil-
dnēriem, Almai Pusbar-
niecei, Mārtiņam Vuškā-
nam par ziedojumiem Dig-
nājas baznīcas remonta
turpināšanai, kā arī Jē-
kabpils novada pašvaldī-
bai un Dignājas pagasta
pārvaldei par zvanu an-
sambļa „Accelerando” un
kora Daugavas balsis
(Inta Teterovska vadībā)
koncertiem atvēlētajiem
ziedojumiem.

Ļoti gaidām visus labas
gribascilvēkus uz Dignājas
baznīcas dievkalpoju-
miem, kā arī ceram uz at-
balstu sava dievnama la-
biekārtošanā un atjauno-
šanā. Ceram uz jebkādu
atbalstu (darba, materiālu
vai naudas līdzekļu veidā).

Dignājas draudzes 
vadītāja

kontakttelefons
26348252
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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.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-
daļā septembra un oktobra mēnešos

izdarītie miršanas reģistri:

Margarita Liepiņa
03.04.1939. – 08.09.2015.

Inārs Baltmanis
12.08.1938. – 19.09.2015.

Valdis Vietnieks
20.12.1946. – 05.10.2015.

Geļa Menķe
25.12.1928. – 09.10.2015.

Dainis Andrejs Zaharevskis
25.11.1942. – 29.10.2015.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Ābeļu pagasts

10.11. Mārtiņdienas skolas gadatir-
gus Ābeļu pamatskolā un labākā tirgotā-
ja noskaidrošana.

12.11. plkst. 18.00 tradicionālais Lāc-
plēša dienas skrējiens (pulcēšanās pie
Ābeļu kapsētas).

16.11. plkst. 16.00 Ābeļu pamatskolā
svinīga pēcpusdiena, veltīta Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 97. gadadienai
(sadarbībā ar Ābeļu tautas namu).

Dignājas pagasts

11.11. Dignājas pamatskolā Lāčplēša
dienai veltīts pasākums:

plkst. 9.00 Tikšanās ar Zemessar-
dzes 56. kājnieku bataljona komandieri,
pulkvežleitnantu Ventu Kodoru;

plkst. 15.00 Dignājas pamatskolā te-
matiska pēcpusdiena „Daugavas krasti
teic Lāčplēša slavu” – viktorīna, sadzie-
dāšanās, apkārtnes izgaismošana un
karsta tēja pie ugunskura.

13.11. plkst. 19.00 Dignājas pa-
matskolā Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienai veltīts pasā-
kums. Svētku koncerts (piedalās Dig-
nājas amatierkolektīvi). Pēc tam balle,
spēlē Aīda un Jānis.

Dunavas pagasts

11.11. plkst. 14.30 Dunavas pagastā
tradicionālais lāpu gājiens (rīko Dunavas
pamatskola).

17.11. plkst. 14.00 Dunavas skolā -
tradīciju zālē Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97. gadadienai veltīta svinīga
pēcpusdiena (sadarbībā ar Dunavas pa-
matskolu).

Kalna pagasts

11.11. plkst. 15.00 Kalna pagasta
doktorātā svinīgs pasākums veltīts Lat-
vijas Republikas proklamēšanas gada-
dienai;

plkst. 16.00 Lāpu gājiens uz Alek-
sandra Grīna piemiņas vietu. Lāčplēša
dienai veltīts piemiņas brīdis. Noslēgu-
mā - tradicionālā Lāčplēša dienas
zupa. 

29.11. plkst. 17.00 Kalna kultūras
namā pirmās adventes pasākums.

Leimaņu pagasts

11.11. Leimaņu kapsētā notiks pie-
miņas brīdis latviešu karavīriem:

plkst. 16:30 pulcēšanās pie Leima-
ņu Tautas nama;

plkst. 17:00 lāpu gājiens līdz Leima-
ņu kapiem;

plkst. 18:00 Latvju zīmju dārzā degs
piemiņas ugunskurs un viesiem būs ie-
spēja sasildīties ar karstu tēju.

17.11. plkst. 19.00 Leimaņu Tautas
namā Jēkabpils novada svinīgs pasā-
kums, veltīts Latvijas Republikas
proklamēšanas 97. gadadienai. Pro-
grammā: svētku koncerts, Jēkabpils no-
vada Goda rakstu pasniegšana. Pēc tam
balle.

Rubenes pagasts

11.11. plkst. 14.30 pie Rubeņu pa-
matskolas Lāčplēša dienai veltīts pasā-
kums.

14.11. plkst. 19.00 Rubenes kultūras
namā Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienai veltīts pasākums. Svētku
koncerts „Ar dziesmu un deju es eju…”
(Sieviešu vokālajam ansamblim - 30,
VPDK „Rasa” - 35);

plkst. 22.00 svētku balle. Spēlē grupa
„Rasa” (Jēkabpils).

28.11. plkst. 14.00 Danskovītes ko-
mēdija „Pareizuo stidzine”. Viesojas Bal-
tinavas teātris „Palādas” 

Zasas pagasts

11.11. plkst. 14.30 pie Zasas vidus-
skolas Lāčplēša dienai veltīts pasākums
(jaunsargu zvērests, skolas izgaismoša-
na, lāpu gājiens).

17.11. plkst. 14.00 Zasas kultūras
namā Latvijas Valsts proklamēšanas 97.
gadadienai veltīts svinīgs pasākums
(kopā ar Zasas vidusskolu).

Izstādes:

10.11. - 25.11. Kalna pagasta kultūras
namā izstāde „Pa Jēkabpils novada lite-
rāro dižgaru bērnības takām”(Daugav-
pils dizaina un māķslas vidusskolas au-
dzēkņu darbi)

Gaismas akcija “Sēlijas gaisma
Latvijai” Jēkabpils novadā 11. no-
vembrī

Godinot brīvības cīņu varoņus, iedeg-
sim gaismas simbolus (svecītes) ikvienā
logā.

Informāciju par pasākumiem 
apkopoja I.Tomāne

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

Jēkabpils novada kultūras pasākumi
2015. gada novembrī

2015. gada oktobris/novembris

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu
nodaļā oktobra mēnesī reģistrētas
8 dzimšanas:

Enija, Marika, 
Valters, Matīss, Marta, 
Jūlija, Estere, Nikija

Sirsnīgs sveiciens jaunajiem 
vecākiem!
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