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Notiek iedzīvotāju sanāksmes

cienījamais Jēkabpils novada ie-
dzīvotāj, izsaki savu viedokli kopīgai 
novada attīstībai!

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sa-
biedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar 
pašvaldību, izzinātu iedzīvotāju viedokli par 
dzīvi novadā, Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina piedalīties aptaujā par novada dar-
bību un atbildēt uz jautājumiem. Aptauja ir 
anonīma, un tās rezultāti tiks publicēti tikai 
apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izman-
tots pašvaldības darba uzlabošanai un lē-
mumu pieņemšanai par novada attīstību.

Anketā iespējams izteikt savu vie-
dokli par tādām sfērām, kā:  novada ad-
ministrācija, pagasta pārvalde, Sociālais 
dienests, Bāriņtiesa, izglītība, kultūra un 
infrastruktūra.

Anketas var aizpildīt arī elektroniski, 
lejupielādējot anketas failu novada mājas-
lapā http://jekabpilsnovads.lv/?p=1696, 
aizpildot to un nosūtot uz e-pastu: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv  līdz 30. aprī-
lim.

Aptaujas rezultātu apkopojums būs 
pieejams Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv.

 Jēkabpils novada pašvaldība

Tiek organizētas novada iedzīvotā-
ju sapulces ar deputātu, administrāci-
jas nodaļu vadītāju un speciālistu pie-
dalīšanos.

Sapulces jau aizvadītas 7. aprīlī Ābe-
ļos un 11. aprīlī Dignājā un Dunavā. Pārē-
jos pagastos sapulces plānots rīkot šādos 
laikos:

24. aprīlī (ceturtdien) plkst. 10.00 – Lei-
maņu pagastā (Leimaņu tautas namā);

24. aprīlī (ceturtdien) plkst. 13.00 – 
Zasas pagastā (Zasas kultūras namā);

Jēkabpils novada pašvaldības autoce-
ļu ikdienas uzturēšanas darbus pēc iepirku-
ma, sākot ar 2014. gada 1. aprīli, veic šādi 
uzņēmumi:

1. ceļu planēšana (SIA „Mikor”)
Izmaksas par pārgājiena kilometru:

Pagasts cena eUr 
(bez PVN)

Ābeļu pagasts 7,90
Dignājas pagasts 7,90
Dunavas pagasts 8,30
Kalna pagasts 7,95
Leimaņu pagasts 7,95
Rubenes pagasts 8,30
Zasas pagasts 8,30

2. Grants segumu mehanizēta atjau-
nošana (SIA „Mikor”)

1 m3 grants maksā 18,15 euro (bez 
PVN)

Tiek veikta 
iedzīvotāju aptauja29. aprīlī (otrdien) plkst 10.00 – Rube-

nes pagastā (Rubenes pagasta pārvaldē);
29. aprīlī (otrdien) plkst. 13:00 – Kalna 

pagastā (Dubultu kultūras namā).
 apspriedei paredzētie jautājumi:
1. Novada darbība tagad un rīt; 
2. Pašvaldības pakalpojumu uzlabo-

šana;
3. Par valsts un pašvaldību ceļiem;
4. Dažādi aktuāli jautājumi.

Jēkabpils novada pašvaldība

Ceļu ikdienas uzturēšanas izmaksas Jēkabpils novadā
3. ceļu bedrīšu aizpildīšana (SIA 

„Ošukalns”)
1 m2 aizpildīšana maksā 11,50 euro 

(bez PVN)
4. caurteku ielikšana (SIA „Mikor”)
1 tekošā metra ielikšana izmaksā vidēji 

65,14 euro (bez PVN)
5. ceļmalu pļaušana (VAS „Latvijas 

autoceļu uzturētājs” un z/s „Kalnāres”)
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” veic 

ceļmalu pļaušanu visā novada teritorijā, iz-
ņemot Dignājas pagastu. 1 pārgājiena kilo-
metrs izmaksā 11,26 euro (bez PVN). Dig-
nājas pagastā pļaušanu veic z/s „Kalnāres”. 
Tur 1 pārgājiena kilometrs izmaksā 6,90 
euro (bez PVN).

Par valsts autoceļiem P72  un V783
Jēkabpils novada pašvaldība saņēmu-

si vēstuli no VAS „Latvijas Valsts ceļi’’ valdes 
priekšsēdētāja J. Langes par valsts autoce-
ļiem P72 (Ilūkste – Bebrene – Birži) un V783 
(Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste).

Vadoties pēc vēstulē paustā, valsts 
vietējo autoceļu ar grants segumu pārbūve 
(izbūvējot tiem asfaltbetona segumu) ne-
tiek plānota, savukārt valsts reģionālajiem 
autoceļiem, tā plānota tiem posmiem, kas 
savieno nacionālās un reģionālās nozīmes 
attīstības centrus.

„Iespējas nākotnē plānot Jūs interesē-
jošo valsts autoceļu P72 un V783 posmu ar 
grants segumu asfaltēšanu būs atkarīgas 
no valsts budžeta autoceļu nozarei piešķirtā 
fi nansējuma.” – J. Lange.

Ar pilnu saņemtās vēstules tekstu var 
iepazīties novada mājaslapā: http://jekab-
pilsnovads.lv/?p=1566.

Jāpiebilst, ka šī ir atsauce uz pašvaldī-
bas iepriekš nosūtītu vēstuli. Kā veiksies ar 
martā sagatavoto, aptuveni 1500 iedzīvotā-
ju parakstīto vēstuli valdībai – vēl redzēsim.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Lai Lieldienu saulīte silda Jūsu sirdis, atnes gaišas domas, daudz krāsainu brīžu 
ar saviem mīļajiem ikdienā, mājās un darbā!
         Jēkabpils novada pašvaldība 

No Ābeļiem līdz Jadvigovai
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Jēkabpils novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 4/2014
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumu Nr. 52 (protokols Nr. 4).
Precizēti ar Jēkabpils novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 88 (protokols Nr. 5).

Precizējumi Jēkabpils novada domes 
2014. gada 27. februāra saistošos 
noteikumus Nr. 4/2014 
„Par pabalstiem audžuģimenēm 
Jēkabpils novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta pirmās 
daļas 13. punktu un 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteiku-
miem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014. gada 27. februāra sais-
tošajos noteikumos  Nr. 4/2014 „Par pabalstiem audžuģimenēm 
Jēkabpils novadā” precizējumus saistošo noteikumu tiesiskajā pa-
matojumā ar sekojošo:

1. Svītrot atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 35. panta 3. un 4. daļu;

2. Papildināt ar atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi Nr. 25/2013
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 19.12.2013. sēdes lēmumu Nr. 440 (protokols Nr. 18)
PRECIZĒTI ar Jēkabpils novada domes 30.01.2014. lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 2) 

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, un Ministru 
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu

I Vispārīgie jautājumi

1 Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka:
1.1 kārtību, kādā ar Jēkabpils novada pašvaldību saskaņojama 

tirdzniecības vietas iekārtošana;
1.2 tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 

pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.3 tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4 kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;
1.5 nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.6 gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt 
tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;

1.7 kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.
2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas veikt 

tirdzniecību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
un kurām jāsaņem Jēkabpils novada pašvaldības vai 
pagasta pārvaldes (turpmāk – Iestādes) saskaņojumu ielu 
tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju 
ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības 
vietās vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas 
izveidot tirgu.

II Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un 
atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saskaņotu ar Iestādi ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu 
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un 
saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības 
dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu (1. pielikums), 
kuram pievienoti dokumenti atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai, tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē 
iesniegumu ielu tirdzniecības organizēšanai (2. pielikums), 
kuram pievienoti dokumenti atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.
(Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Jēkabpils novada 
domes 30.01.2014. lēmumu Nr. 31 (protokols Nr. 2))

4 Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas 
iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu 
tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt saskaņojumu un atļauju 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas Iestādē pieņem 
pašvaldības vārdā Jēkabpils novada izpilddirektors, ja 
tirdzniecība paredzēta vairākās Jēkabpils novada pagastu 
administratīvajās teritorijās, un attiecīgās pagasta pārvaldes 
vārdā pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek saskaņota 
attiecīgajā pagasta administratīvajā teritorijā. Iesniegumu par 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu attiecībā par tirdzniecību 
no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, izskata un 
vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pašvaldības vārdā 
pašvaldības izpilddirektors.

5 Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības 
organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva 
par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības 
apstiprinātiem un spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem.

6 Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā 
vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un 
tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par 
katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam 
tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības 
organizators.

7 Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 
nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 
pašvaldības nodevu divkāršā apmērā.

8 Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai 
(3. pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

III Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumi kārtības nodrošināšanai

9 Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai atļaujā ielu tirdzniecībai 
norādītajā vietā.

10 Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram 
jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību 
reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie 
noteikumi.

11 Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir 
atbildīgs par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās 
sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.

12 Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības 
vietas izmantošanas tiesības citai personai.

IV Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
13 Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas 

atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietai.
14 Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot 
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
7. punktā minētās preces.

15 Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko 
darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura veida 
pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības 
izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.

V Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības 
apturēšana uz laiku

16 Iestāde atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai 
tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto 
darbības vietu uz laiku, apturot atļaujas darbību uz laiku 
šādos gadījumos:

16.1 sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem 
remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes 
remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

16.2 sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus 
akceptējusi pašvaldība;

16.3 ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
16.4 ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
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Turpinājums 4. lpp.

17 Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai 
vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz 
laiku vai anulēšanu Ministru kabineta 2010.gada 12. maija 
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 
kārtību” 27. punktā noteiktajos gadījumos, samaksātā 
pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

VI Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

18 Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveidošanai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz 
pašvaldībā:

18.1 iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu 
un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu 
un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, 
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

18.2 zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša 
dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

18.3 tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

19 Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un 
apstiprina tirgus projektu.

20 Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie 
izveidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem 
lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam 
tirgum.

21 Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietu 
un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu 
piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada pašvaldības dome.

VII Uzraudzības kārtība un apstrīdēšanas kārtība
22 Par saistošo noteikumu pārkāpumiem personas saucamas 

pie likumā paredzētās administratīvās atbildības.
23 Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic 

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, domes 
deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji.

24 Jēkabpils novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes izdoto 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jēkabpils 
novada pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā. Jēkabpils novada pašvaldības domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII Noslēguma jautājumi
25 Ielu tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem, 

kas veic ielu tirdzniecību saskaņā ar spēkā esošu ielu 
tirdzniecības atļauju (tai skaitā tirdzniecībai no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta), kas izdota pirms šo noteikumu 
spēkā stāšanās, līdz 2014. gada 1. aprīlim ir jāsaņem jauna 
ielu tirdzniecības atļauja saskaņā ar šiem noteikumiem. 
Iepriekš izsniegtās tirdzniecības atļaujas pēc 2014. gada 1. 
aprīļa tiks uzskatītas par nederīgām.

26 Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Ļaudis un Darbi” un stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas.

 E. Meņķis, 
Domes priekšsēdētājs

Ar noteikumu pielikumiem var iepazīties 
Jēkabpils novada mājaslapā: 

http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/saist_noteikumi/2013/
Nr25_2013_ielu_tirdznieciba.doc

INformācIJa laUkSaImNIekIem UN UzņēmēJIem

Laukstrādnieku ienākuma 
nodokļa maksātāji ar 
ienākumiem virs 70 euro 
būs apdrošināti pensijai 
(Nozare.lv)

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 
grozījumus likumā par valsts sociālo ap-
drošināšanu, paredzot, ka personas, kas 
maksā sezonas laukstrādnieka ienākuma 
nodokli, būs sociāli apdrošinātas pensijai.

Likums paredz, ka darba ņēmējs, 
kurš maksā sezonas laukstrādnieku ienā-
kuma nodokli un kura ienākums pie viena 
vai vairākiem darba devējiem kopā mēne-
sī pārsniedz 70 euro, ir sociāli apdrošināts 
pensijai. No šī gada 1. jūnija augļkopībā 
un dārzeņkopībā nodarbinātajiem sezo-
nas laukstrādniekiem piemēros IIN 15% 
likmi.

Sezonas laukstrādnieka ienākuma 
nodoklis attieksies uz personām, kas 
nodarbinātas augļkoku, ogulāju un dār-
zeņu sējā un stādīšanā, to kopšanā un 
ražas novākšanā, kā arī augļu, ogu un 
dārzeņu šķirošanā. Jauno nodokli va-
rēs piemērot personai, kas no 1. aprīļa 
līdz 30. novembrim pie viena vai vairā-
kiem darba devējiem strādā ne vairāk 
kā 65 kalendāra dienas un kura ienāku-

mi nepārsniedz 3000 euro. Minimālais 
nodokļa maksājums būs 0,70 euro par 
katru nostrādāto dienu, un persona, kas 
maksās sezonas laukstrādnieka ienā-
kuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta 
pensijai, ja no visiem darba devējiem 
saņemtais ienākums mēnesī pārsniegs 
70 euro.

Informācijas apkopošanai par sezo-
nas strādniekiem paredzēts izmantot Lau-
ku atbalsta dienesta informācijas sistēmu, 
tajā reģistrējot arī ienākumu gūšanas die-
nu, noslēgto līgumu formu un sezonas 
laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par 
darbu.

Lai samazinātu administratīvās pro-
cedūras, uzņēmējam, kurš nodarbina 
sezonas laukstrādniekus, ziņojums par 
nodarbinātajām personām, viņu ienāku-
miem un aprēķināto ienākuma nodokli 
Valsts ieņēmumu dienestam būs jā-
sniedz vienu reizi mēnesī.

Aizaugusī 
lauksaimniecības zeme

Ko darīt situācijā, ja lauksaimniecī-
bas zeme netika kopta, ir aizaugusi ar 
krūmiem un kokiem, un ir vēlēšanās to 
pārveidot par mežu? Vispirms jāuzzina, 
vai minētā platība ir meliorēta vai nē. To 
var noskaidrot Valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi’’ Jēkabpils 

sektorā – Jēkabpilī, Jaunajā iela 79c, 1.st. 
Sektora vadītāja lūcija Deināte: tālrunis: 
27844193, e-pasts: lucija.deinate@zmni.
lv. Pieņemšanas laiki: otrdien un ceturt-
dien 9:00-16:30.

Ja zeme ir meliorēta, nepieciešami 
tehniskie noteikumi.

Abos gadījumos, neatkarīgi no tā – 
zeme ir meliorēta vai nav, no pašvaldības 
būs nepieciešama atļauja, ka dotā zemes 
platība atbilst teritoriālajam plānojumam.

Pēc tam jāmeklē meža taksators, 
kurš  konstatēs, vai minētais zemes ga-
bals atbilst mežam vai nē. Ja atbilst, tad 
veiks šī jaunā meža inventarizāciju un in-
ventarizācijas aktu iesniegs Valsts meža 
dienestā. Valsts meža dienests aktu ap-
stiprinās un sagatavos zemes lietojuma 
veida izmaiņu aktu, ko iesniegs Valsts 
zemes dienestā.

SIA „Eko Reverss” 
bez maksas savāc 
agroplēves, polipropilēna 
maisus un plastmasas 
kanniņas (Nozare.lv)

Šķirošanas un apstrādes uzņē-
mums „eko reverss” arī šogad no 
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turpinājums no 3. lpp.
zemnieku saimniecībām visā latvijā 
bez maksas visu gadu savāks agroplē-
ves, polipropilēna maisus („Big ba-
gus”) un plastmasas kanniņas, pretī iz-
sniedzot apliecinājumu par iepakojuma 
nodošanu otrreizējai pārstrādei. 

Viss sašķirotais materiāls tiek vests 
pārstrādei uz Eco Baltia grupas uzņē-
mumu SIA „Nordic Plast”, kas ir viens no 
vadošajiem polimēru pārstrādes uzņēmu-
miem Latvijā. No polipropilēna maisiem 
iegūst augstas kvalitātes PP granulas, bet 
pārstrādājot cieto plastmasu (kannas un 
pudeles), iegūst HDPE ekstrūzijas granu-
las. Būtu vēlams tīklus un auklas atdalīt 
no plēvēm, ja līdz šim tas nav darīts. 

Lai uzņēmums „Eko Reverss” varētu 
pēc iespējas vairāk apzināt saimniecības, 
kuras būtu gatavas nodot bez maksas mi-
nētos iepakojumus, lūgums interesentus 
sazināties pa tālruni +371 26183666, vai 
rakstot uz e-pastu: kristaps.riba@ekore-
verss.lv. 

Papildu informācija: Dace Jansone, 
Korporatīvās komunikācijas direktore, 
Eco Baltia grupa, tālr. 67039816, mob.tālr. 
28655072, dace.jansone@ecobaltia.lv

Zemnieku saimniecības 
likvidācija vai tās 
pārreģistrēšana uz citu 
īpašnieku

Lai z/s pārreģistrētu uz citu īpašnie-
ku, Valsts uzņēmumu reģistrā Jēkabpilī, 
Brīvības ielā 157,

1) jāiesniedz: 
- notariāli apstiprināta jaunā īpašnie-

ka zemes grāmatas kopija;
- brīvas formas iesniegums par s-bas 

nodošanu;
- bāriņtiesā vai uz vietas UR notariāli 

(7,11 euro) apstiprināts paraksts.
2) Uzņēmumu reģistrā jāaizpilda 2 

veidlapas (6. un 7.) par īpašnieka maiņu,
- jāsamaksā par publikāciju – 9,22 

euro;
- jāsamaksā valsts nodeva 14,23 euro. 
Lai likvidētu z/s, UR jāiesniedz brīvas 

formas iesniegums par likvidāciju (par lik-
vidatoru ieceļot z/s īpašnieku) un, ja līdz 
šim UR nebija iesniegts notariāli apstipri-

nāts paraksts, tad tas jāizdara (vai bāŗiņ-
tiesā vai uz vietas UR – 7,11 euro),

UR uz vietas jāaizpilda 8.veidlapa 
un jāsamaksā valsts nodeva 7,11 euro. 
Publikāciju bez maksas sagatavo UR. 
Pēc 3 mēnešiem atkal jādodas uz Ur, 
jāaizpilda 10. veidlapa, jāiesniedz  z/s 
reģistrācijas apliecības oriģināls un  jā-
samaksā valsts nodeva 7,11 euro.

Tad UR sazinās ar VID. Ja ar Valsts ie-
ņēmumu dienestu zemnieku saimniecībai 
saistības ir nokārtotas, problēmu nav, tad 
z/s tiek likvidēta. Ja ir trūkumi, VID norāda 
termiņu.

 
Mēslu krātuves

Šī gada 28. jūlijā beigsies Latvijai 
atvēlētais desmit gadu pārejas periods, 
un pilnībā jāsāk ievērot Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 628 „Īpašās vides prasības 
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnie-
ku novietnēs”. Tas nozīmē, ka dzīvnieku 
novietnēs, kurās ir virs desmit dzīvnieku 
vienībām (jūtīgajās teritorijās – virs 5), 
obligāti jābūt izbūvētām prasībām atbils-
tošām kūtsmēslu krātuvēm. Valsts vides 
dienestam ir cita dzīvnieku aprēķināšanas 
sistēma kā LAD (piem., viena govs ir 0.7 
vienības nevis 1 – kā LAD). Zemkopības 
ministrija radusi iespēju šomēnes atvērt 
vēl vienu projektu pieņemšanas kārtu ES 
fondu modernizācijas programmā tieši 
mēslu krātuvju izbūvei. Ja krātuve nebūs 
izbūvēta līdz 28. jūlijam un saimniecībā vi-
zītē ierodas Valsts vides dienesta inspek-
tori, saimniekiem ir jābūt gataviem uzrādīt 
problēmas risinājuma plānu ar konkrē-
tiem izpildes termiņiem, apliecinot, ka 
krātuve būs izbūvēta gada laikā, tātad – 
līdz 2015. gada jūlijam. Turpmāk uz citām 
Eiropas Savienības investīcijām varēs 
pretendēt tikai tās saimniecības, kas kūts-
mēslu krātuves jau būs izbūvējušas. Gal-
venais, kam Valsts vides dienests pievērš 
uzmanību, lai mēslu krātuvei ir betonēts 
pamats un tās tuvumā nav nekādas vircas 
noplūdes, tātad, ir vircas aka. Īstenojot 
modernizācijas projektu, vispirms viss jā-
izbūvē par saviem līdzekļiem, bet apstip-
rinātā projekta nauda būs dabūjama tikai  
pēc krātuves pieņemšanas. Pirmais solis 
pirms krātuves būvniecības – griezties 
būvvaldē Rīgas ielā 150a (Krustpils nova-
da pašvaldībā), lai pie I. Savinas saņemtu 
būvatļauju, uzzinātu, kāda dokumentācija 
nepieciešama un turpmāko darbības se-
cību. 

Situāciju skaidro LLKC Lopkopības 
nodaļas konsultants – eksperts veterinār-
medicīnā Dainis arbidāns:

– ko darīt lauksaimniekam, kurš 
tikai tagad secinājis, ka viņa izbūvētā 
krātuve neatbilst likumdošanas prasī-
bām?

Būtiski ir jau laikus plānot, kādas 

ir saimnieka iespējas, kā arī to, cik un 
kādiem dzīvniekiem novietne paredzē-
ta. Pēc dzīvnieku skaita tiek aprēķināts 
kūtsmēslu iznākums gadā un uzglabāša-
nas periodā. Piemēram, viena slaucamā 
govs, kas ir 0,7 dzīvnieku vienības, gadā 
saražo 16 līdz 24 tonnas pakaišu kūts-
mēslu vai 22 līdz 30 tonnas šķidrmēslu. 
Taču, aprēķinot paredzamo krātuves ie-
tilpību, tās tilpums, jāparedz par 20 līdz 
25 procentiem lielāks. LLKC sadarbībā ar 
LLU ir izstrādājis tehniskās kūtsmēslu krā-
tuvju skices dažāda lieluma lopkopības 
saimniecībām no 25 līdz 400 govīm. LLKC 
mājaslapā  www.llkc.lv tagad šī informāci-
ja ir pieejama visiem.

– kādas var būt aptuvenās mēslu 
krātuves izmaksas?

Izmaksas var ļoti atšķirties, jo tās at-
karīgas no objekta atrašanās vietas, kon-
krēto būvdarbu sarežģītības pakāpes un 
būvkompāniju konkurences. Vidēji šīs 
izmaksas varētu būt no 280 līdz 375 euro-
par kvadrātmetru.

– Ja noteiktajā termiņā tomēr saim-
niecībā nebūs izbūvēta atbilstoša mēs-
lu krātuve, kādas sankcijas paredza-
mas? 

– Nav iespējams atbildēt konkrēti, jo 
katrs gadījums būs citāds. Cik zināms, ka 
sākumā saimniekus brīdinās, dodot laiku 
trūkumu novēršanai. Taču paredzami arī 
krietni nopietnāki soda veidi. Iespējams 
samazināt platību maksājumu vispirms 
par vienu līdz pieciem procentiem, bet, 
nenovēršot trūkumus noteiktajā laikā, – 
līdz 20 procentiem, vai pielietot platību 
maksājumu saņemšanas aizliegumu pat 
trīs gadu laikā. Pēc īpaši nozīmīga piesār-
ņojuma konstatēšanas vides dienests ir 
tiesīgs pieņemt bargus sodus, kas pare-
dzēti administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Cūku turētājiem
Saistībā ar cūku mēri valstī arvien 

lielāka uzmanība tiks pievērsta cūku ap-
zīmēšanai un uzskaitei. Atgādinājums 
vēlreiz:

1. Sivēnus (un arī pārējās cūkas) 
drīkst pirkt, ja tie ir apzīmēti ar krotāliju. 
Pārvietošana no ganāmpulka uz ganām-
pulku notiek, aizpildot dzīvnieku pārvieto-
šanas deklarāciju, kuras abi eksemplāri 
(pircēja un pārdevēja) iesniedzami Lauk-
saimniecības datu centrā. Pircējs iesniedz 
LDC arī cūku kustības kopsavilkumu par 
pirkšanas gadījumu.

2. Turpmāk cūku kustības kop-
savilkums, ja visi dzīvnieki tiek izmantoti 
pašpatēriņam, jāiesniedz reizi pusgadā.

3. Ja saimniecībā tiek turēta sivēn-
māte, un visi tās sivēni izmantoti pašpatē-
riņam, tiem krotālijas nav nepieciešamas, 
un cūku kustības kopsavilkums LDC ie-
sniedzams reizi pusgadā.
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4. Ja ir sivēnmāte, un kādus sivē-
nus tomēr pārdod, tad sivēnmātei – ob-
ligāti individuālais Nr., bet sivēniem liek 
tikai ganāmpulka  Nr., kad tos pārdod. 
Cūku kustības kopsavilkums šādiem ga-
nāmpulkiem LDC jāsniedz katru mēnesi. 
Tātad, no kūts nedrīks iziet „pārdošanai’’ 
neviens dzīvnieks bez krotālijas, bet paš-
patēriņam cūkas var būt neapzīmētas!

Jebkuras pārbaudes rezultātā atklā-
tās nelikumības turpmāk ir attiecināmas 
uz tiešmaksājumiem, un ietekmē Jūsu 
saņemto maksājumu lielumu. 

Iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācija

Deklarācijas VID jāiesniedz līdz 1. jū-
nijam. Ja būs jāmaksā ienākuma nodok-
lis, tas jāizdara līdz 15.jūnijam: 
Saņēmējs: Valsts kase
reģistrācijas numurs: 90000050138
konta numurs: 
L91TREL1060000110000
Saņēmēja BIc kods: TRELLV22

Bezakcīzes dīzeļdegviela
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrī-

vojumu dīzeļdegvielai, no 2014. gada 
10. aprīļa līdz 1. jūnijam LAD ir jāiesniedz 

iesnieguma veidlapa, kurā norādāmi arī 
ieņēmumi no saimnieciskās darbības par  
2013. gadu. Gada ienākumu deklarācijas 
kopija nepieciešama tiem, kas deklarāci-
ju ir iesnieguši papīra formā un tiem, kas 
degvielu grib izņemt jau jūlijā. EDS sistē-
mā elektroniski iesniegtās deklarācijas iz-
drukāt nav obligāti, bet LAD būs priecīgi, 
ja deklarāciju izdrukātu.

Iepriekšējā perioda dīzeļdegvielu var 
izņemt vēl līdz jūnija beigām.

Platību maksājumi
Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas 

lauksaimniekus šopavasar, kad ziema ir 
nodarījusi lielus postījumus un lauksaim-
niekiem – ziemāju audzētājiem ir nepie-
ciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsē-
šanai, Lauku atbalsta dienests mēģinās 
izmaksāt pārejas posma valsts atbalsta 
(atdalītais PPVA par platībām (APL) un 
atdalītais PPVA par laukaugu platībām 
(ALA)) avansu ātrāk, nekā tas ir citus ga-
dus. Parasti izmaksas tiek veiktas jūlijā, 
bet šogad – maija mēnesī līdz 1. jūnijam.

Lai saņemtu minēto avansa izmaksu 
jau maijā, lauksaimniekiem, kuri vēlas sa-
ņemt šo avansu, līdz šī gada 1. maijam 
ir jāiesniedz platību maksājumu pietei-
kums. Pieteikumus šajā gadījumā var ie-

sniegt tikai LAD Elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā (EPS), lai LAD tos varētu ātri 
izskatīt un uzsākt avansu izmaksas. Ne-
kāda papildus informācija vai iesniegums 
klientiem nav jāsniedz. Pārējiem klientiem 
avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā. 
Avansa apmērs tiek plānots 50% apmērā.

Platību maksājumu kartes, tāpat kā 
iepriekšējos gados, būs saņemamas 
pagastu pārvaldēs (pēc Lieldienām), iz-
ņemot Ābeļu pagastu, kura kartes būs 
Lauku atbalsta dienestā. Elektroniski pie-
teikumus varēs aizpildīt jau pēc 10. aprīļa.

Sākoties platību maksājumu iesnie-
gumu pieņemšanai un bezakcīzes deg-
vielas iesniegumu pieņemšanai, pagas-
tos būšu un iesniegumus pieņemšu:

Zasā – katru pirmdienu;
Rubeņos – 29. aprīlī, 13. maijā un 

Slatē – 6. maijā – no 9.00 līdz 12.00 (vai 
pēdējam apmeklētājam);

Vandānos – 9. maijā, 10. maijā – no 
9.00 līdz 12.00;

Dunavā – 30. aprīlī un 8. maijā – no 
9.00 līdz 12.00;

Leimaņos – 7. maijā no 9.00 līdz 
12.00;

Vidsalā – 7. maijā no 13.00 līdz 16.00;
Brodos – 6. maijā no 13.00 līdz 16.00.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauka attīstības 

konsultante, mob.t. 26312414
ProJekTU NorISeS PaŠValDĪBā

Jēkabpils novada pašvaldībā īsteno 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007. – 2013. līdzfinansētu 
projektu „Bringing old traditions to mo-
dern life“ (Veco tradīciju ieviešana mo-
dernajā dzīvē) Nr. LLIV-275, tā akronīms 
ir „Crafts and Culture”. Iesaistītie pieci 
partneri – Šauļu reģionālās attīstības 

aģentūra – vadošais partneris, Jēkabpils 
novada pašvaldība, Jelgavas novada 
pašvaldība, nevalstiskās organizācijas 
no Luokes un Tytuvenai 3. martā tikās 
pirmajā uzraudzības un darba sanāks-
mēs Šauļos.

Projektā plānotās aktivitātes: amat-
nieku apmācība, starptautisku festivālu 
un amatnieku tirdziņu organizēšana, 
izstāžu veidošana, iegādes, projekta 
administrēšana un publicitāte. Projek-
ta festivālos partneri dosies viens pie 
otra, demonstrēs savu tautas mākslu. 
Projekts veicina pierobežas reģionu sa-
darbību un atpazīstamību. Projekta īste-
nošanas laiks 01.01.2014. – 31.12.2014. 

Kopējais projekta budžets 180 398,28 
euro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 
163 338,54 euro, kas sastāda 85% no 
kopējām izmaksām. Jēkabpils novada 
pašvaldības šī projekta budžets ir 35 
368,70 euro, tai skaitā 30 063,40 euro ir 
ERAF līdzfinansējums, kas sastāda 85% 
no attiecināmajām izmaksām, savukārt, 
5305,31 euro ir pašvaldības līdzfinansē-
jums. 

Projekta ietvaros tiek veikti iepir-
kumi, slēgti līgumi, notiek plānošanas 
darbs, lai plānotie rezultāti tiktu sasnieg-
ti Aprīlī uzsāksim iedzīvotāju apmācības 
amatniecībā. Paredzēts apmācīt 30 inte-
resentus.

Projekta ietvaros Zasā, amatniecības 
centrā „Rūme” notiks nodarbības 5 dažā-
dās amatu darbnīcās: keramikā, aušanā, 
tekstila apstrādē un šūšanā, ādas ap-
strādē un kokapstrādē. Kā jau pats pro-
jekta nosaukums stāsta, strādāsim tā, lai 
senos amatus iedzīvinātu mūsdienīgos un 
praktiskos produktos. Nodarbību laikā iz-
gatavosim gan suvenīrus, gan arī lielākus 
darbus, ar ko varēsim lepoties izstāžu un 
gadatirgu laikā mūsu novadā, reģionā, kā 
arī pie partneriem. Radīsim arī īstus māks-

Aicinām iedzīvotājus pieteikties apmācībām amatniecībā!
las darbus, vienā priekšmetā apvienojot 
divu vai pat vairāku amatu materiālus un 
tehnikas. Nodarbības sāksies aprīlī, dalī-
bas maksa nav paredzēta. Amatu darbnī-
cām aicināti pieteikties novada iedzīvotāji 
gan ar, gan bez priekšzināšanām. Nodar-
bību grafiku centīsimies saskaņot ar iedzī-
votāju iespējām nokļūt Zasā, nodarbības 
notiks ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Au-
šanas darbnīcā visu nodarbību laikā kopā 
strādāsim 24 akadēmiskās stundas, bet 
visās pārējās –144 stundas. 

Apmācībām pieteikties pie amatniecī-
bas centra „Rūme” koordinatores Dainas 
Alužānes līdz 2014. gada 21. aprīlim. Ad-
rese: amatniecības centrs „Rūme”, Zasas 
ciems, Jēkabpils novads. Pieteikties var 
personīgi, piezvanot pa tālruni vai elek-
troniski.  Kontakti: tālr. 22335439, e-pasts: 
daina.aluzane@gmail.com 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienī-
ba.

G. Dimitrijeva,
Projekta koordinatore
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Zasā būvēs klēti

Jēkabpils novada pašvaldībā tiek 
īstenots ELFLA līdzfinansēts Lauku at-
tīstības programmas pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts 
„Klēts – latviskās dzīvesziņas krātuve” Nr. 
13-05-LL13-L413201-000017. Tā mērķis ir 
uzbūvēt sēļu arhitektūras kanonam atbil-
stošu un audēja amatam autentisku klē-
ti, lai popularizētu latvisko dzīvesziņu un 
seno amatu prasmes. Šādas drēbju klē-
tis vasaras sezonā tradicionāli tika izman-
totas kā darba vietas audējiem, mājas 

tekstila (segu, palagu, dvieļu, audeklu), 
sezonai neaktuālā apģērba, audējam ne-
pieciešamo izejvielu (vilnas, dzijas, die-
gu), meitu pūra un audējam nepiecieša-
mo darba rīku glabāšanas telpas. Drēbju 
klētīs žāvēja arī zāļu tējas, pirtsslotas un 
aromātiskos augus saimniecības vajadzī-
bām. Drēbju klētis vasarās kalpoja arī kā 
guļvietas meitām. Klēts, kuru plānots uz-
būvēt projekta „Klēts – latviskās dzīves-
sziņas krātuve” rezultātā, tiks izmantota 
kā sēliskās arhitektūras paraugs, kā arī 
būs nākamais solis amatniecības centra 
kompleksa kā dzīva brīvdabas muzeja, 

kas darbībā attēlo un tradīcijās saglabā 
sēļu lauku sētas dzīvesziņu, izveidošanā.

Ir noslēdzies iepirkums klēts būvnie-
cībai, līgums par būvniecību tiks slēgts 
ar „LK Holding”, projekta autoruzraudzī-
bu nodrošinās AS „Komunālprojekts”, 
būvuzraudzību nodrošinās novada būv-
inženieris Līga Koržeņevska.

Kopējais budžets EUR 21920.55, 
tai skaitā ELFLA līdzfinansējums EUR 
8964,09, kas sastāda 90% no attieci-
nāmajām izmaksām, Jēkabpils novada 
līdzfinansējums EUR 12956,46 Projek-
ta īstenošanas laiks no 1.11.2013. līdz 
31.10.2014. Projekta vadītāja ir amat-
niecības centra „Rūme” vadītāja Daina 
Alužāne. 

Informāciju apkopoja G. Dimitrijeva

Jēkabpils novada pašvaldībā Rube-
ņu ciemā tiek īstenots ELFLA līdzfinan-
sēts Lauku attīstības programmas pasā-

kuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas terito-

rijā” LEADER projekts „Aktīvās atpūtas 
laukuma izveide un aprīkošana ar bor-
tiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā” 
Nr. 13-05-LL13-L413203-000001. Projek-
ta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 
EUR 6697,97, no kuras 90% finanšu re-
sursu tiek līdzfinansēti no Eiropas lauk-

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas 2007. – 2013. 
atbalstītā projekta „Information and 
CommunicationTechnologies Solutions 
for Improvement of Quality in Munici-
pal Utilities” (Komunālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana pašvaldībās pie-
lietojot Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas) viens no partneriem ir arī 
Jēkabpils novada pašvaldība. Projekta 
īsais nosaukums ir „E-utilities”. 

Projekta mērķis ir uzlabot pašval-
dību sniegto komunālo pakalpojumu 
kvalitāti, pielietojot informācijas un ko-
munikāciju tehnoloģijas uz programmu 
attiecināmajā teritorijā Latvijā un Lietu-
vā. Projekta īstenošanas rezultātā uz-
labosies patērētā ūdens/notekūdeņu, 
siltuma un ielu apgaismojuma uzskai-

Komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jēkabpils novada 
Zasas pagastā izmantos jaunās tehnoloģijas

tes un aprēķināšanas sistēma. Projekta 
partneri no Latvijas puses ir Kurzemes 
un Zemgales Plānošanas reģioni, Sal-
dus pašvaldības SIA, Ventspils pilsētas 
divas SIA, Liepājas un Jēkabpils pil-
sētas, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, 
Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novadu 
pašvaldības, no Lietuvas – Šauļu re-
ģionālās attīstības aģentūra, Akmenes 
pašvaldība, Kauņas Tehnoloģiju univer-
sitāte. 27. martā Jelgavā notika projekta 
uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās 
visi partneri.

Projektā vienas no komponentes 
ietvaros ir paredzēts izveidot ūdens 
patēriņa rādītāju reģistrēšanas un pa-
kalpojumu norēķinu informatīvo sistē-
mu, iegādājoties un uzstādot digitālos 
ūdensskaitītājus, iegādājoties prog-
rammnodrošinājumu. Projekta ietvaros 
Jēkabpils novada Zasas pagastā tiks 
iegādāts aprīkojums attālinātai ūdens 
skaitītāju nolasīšanai – ūdens patēriņa 
skaitītāji, radio modulis ūdens patēriņa 
skaitītājam, radio signāla uztveršanas 
antena, mobilais telefons ar operētājsis-
tēmu, datorkomplekts ar programmatū-

ru. Projektā plānoti pieredzes apmaiņas 
pasākumi, iedzīvotāju iepazīstināšanas 
ar jaunajām tehnoloģijām pasākumi un 
darbinieku apmācības. Projekta īsteno-
šana ir uzsākta 2014. gada 28. februārī, 
tā īstenošanas laiks 12 mēneši. 

Kopējais projekta budžets ir 
405716,30 euro, tai skaitā Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 
344 858,86 euro, kas sastāda 85,00% no 
attiecināmiem izdevumiem, nacionālais 
līdzfinansējums ir 60857,45 euro. 

Jēkabpils novada šī projekta plā-
notais budžets ir 12078,30 euro, tai 
skaitā Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums 10266,56 euro, 
kas sastāda 85,00% no attiecināmiem 
izdevumiem, nacionālais līdzfinansē-
jums ir 1811,75 euro. 

Pašvaldībā tiek strādāts pie iepir-
kuma specifikācijas gatavošanas, par 
kuru atbildīgs Zasas pagasta pārvaldes 
komunālās saimniecības vadītājs Juris 
Putns. 

G. Dimitrijeva,
Projekta koordinatore

Aktīvās atpūtas laukuma būvniecība 
Jēkabpils novada Rubeņu ciemā
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turpinājums 8. lpp.

Kaldabruņā radoši sagaidīti Pavasara Saulgrieži

Projektu finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu 

finansē EEZ finanšu instruments un 
Latvijas valsts.

Ar līdzfinansējumu 7% apmērā  projektu 
atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība.

saimniecības fonda lauku attīstībai.
Projekta īstenošanas gaitā Jēkab-

pils novada pašvaldība griezās Lauku at-
balsta dienesta Viduslatvijas reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē ar lūgumu 
– pagarināt projekta ietvaros nepiecie-
šamo būvniecības un iepirkuma doku-
mentu iesniegšanas termiņu līdz 2014. 
gada 1. aprīlim. Par būvdarbu veikšanu 
ir noslēgts līgums ar SIA „Idegra”, kas 
veiks aktīvās atpūtas laukuma būvniecī-
bu un aprīkošanu ar bortiem.

Būvdarbu rezultātā Rubeņu ciemā 
būs izveidots un ar bortiem (apmalēm) 
norobežots aktīvās atputas laukums ar 
kopējo platību 1000 m2, paredzēts hoke-
ja spēlēšanai ziemas periodā. Projekta 
īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem būs 
uzlabota pieejamība saturiskai laika pa-
vadīšanai lauku teritorijā. Hokeja spēles 
interesentiem būs nodrošināta iespēja 
nodarboties ar hokeja spēli Rubeņu cie-
mā uz vietas, nebūs jādodas uz Daugav-
pils sporta halli. Aktīvās atpūtas lukuma 

ierīkošana veicinās aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu un ievērošanu Rubeņu 
ciemā, piesaistot ne tikai spēlētājus, bet 
arī viņu draugus, vecākus un citas iedzī-
votāju grupas. Plānotais projekta īsteno-
šanas termiņš 2014. gada 30. jūnijs.

Projektu administrē Lauku atbalsta 
dienests.

Intra Kurme, 
projekta vadītāja

No 17. līdz 
21. martam Kal-
dabruņā tika rīko-
ta nometne, kurā 
dalībniekiem bija 
iespēja iepazīties 
ar notikumiem Dvie-
tes palieņu pļavās, 
alpīnisma iespējām 
Latvijā, ainavas glez-
niecību mūsu māks-
lā, un svinēt Pavasara 
Saulgriežus – dienu, kad tumsa un gais-
ma nostājas līdzsvarā un iezīmējas ceļš 
pretī dabas atmodai. 

Visu nedēļu notika radošās darbnī-
cas. Bērni izgatavoja putnus no dabiskās 
šķiedras un māla, putu būrīšus, puķupo-
dus un pušķus no konfektēm un dabas 
materiāliem. Akcents bija likts uz aktivi-
tātēm brīvā dabā. Ar alpīnisma iespējām 
Latvijas laukos iepazīstināja Madonas 
novada ekstrēmā sporta biedrība  „Pie 
kraujas”. Bērniem bija iespēja piedalīties 
alpīnisma trases izveidošanā un to arī 

pēc tam izmēģināt. Prezentāciju sniedza 
arī Dvietes palieņu pļavu informācijas 
centra vadītāja Benita Štrausa. 

21. martā  notika nometnes noslēgu-
ma pasākums veltīts arī Pavasara Saul-
griežu dienai. Prezentācijas par „Ainava 
latviešu glezniecībā” sniedza Solvita Kuk-
le un Ilona Kantāne, pasākumam gaišu 
un skanīgu noskaņu piešķīra Rubenes 

kultūras nama 
vokālā ansam-
bļa „Kantilēna” 
koncerts.

Tika apbalvoti arī čaklākie nometnes 
dalībnieki.

Nometne notika projekta „Dabas re-
sursi sociālās dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā „Jumis” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Kaspars Sēlis
Autora foto

lIelā Talka

„Ūdens nedēļa” Dignājas pamatskolā
Dignājas pamatskola turpina darbo-

ties Ekoskolu programmā. Katru gadu 
ekopadome organizē skolas vides izvēr-
tēšanu un izvēlas vienu tēmu, kurai tiek 
pievērsta lielāka uzmanība. Ekopadome 
no 10. līdz 14. martam organizēja Ūdens 
nedēļu. Tam pamatā bija vairāki iemesli: 
22. martā tika atzīmēta Pasaules ūdens 
diena, Ekoskolas šī gada tēma bija 
ūdens un Jēkabpils novada pašvaldības 

organizēja Lielās talkas ieteikumu kon-
kurss saistītu ar ūdens tēmu.

11. martā klausījāmies Jēkabpils no-
vada pašvaldības pārstāvju sagatavoto 
lekciju par upēm mūsu novadā. Lekcijas 
laikā uzzinājām daudz interesantu lietu, 
upju nosaukumus, ziņas par Baltijas jūru. 
Runātāji lika aizdomāties par ūdens tīrību 
un mūsu vannas istabu saistību ar Balti-
jas jūru. Ļoti patika, ka beigās tika pār-

baudīts, cik mēs uzmanīgi klausījāmies 
un labākās atbildes novērtētas ar nelie-
lām balvām.

Jau rudenī ekopadome ieteica sko-
lasbiedriem veikt pētījumus par ūdeni. 
14. martā klašu kolektīvi prezentēja savus 
darbus. Klausījāmies par ūdens nozīmi 
cilvēka dzīvē, par dažādām ūdenskrātu-
vēm, par ūdens piesārņojumu, par ūdens 
riņķojumu, par ūdens agregātstāvokļiem, 
par attīrīšanas iekārtām un ūdens sastā-
vu. Jāpaslavē sākumskolas skolēni, jo 
viņi bija gatavojušies ļoti nopietni, iegul-
dījuši lielāku darbu, veicot savu pētījumu. 
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Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā
13. martā Ābeļu pamatskolā viesojās 

Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis 
Subatiņš, Ābeļu pagasta pārvaldnieks 
Raimonds Jaudzems un teritoriālās plā-
nošanas speciāliste Dzidra Nartiša.

1. – 4. klašu grupa noklausījās lekci-
ju „Notekūdeņu piesārņojums un tā sa-
mazināšanas iespējas tavās mājās”, bet 
5. – 9. klašu skolēni „Upju tīkls un upju 
baseini Jēkabpils novadā, to saistība ar 
Baltijas jūru.” 

Skolēniem patika gan stāstījums 
un tā veids, gan prezentācija. Viņi aktīvi 
iesaistījās Subatiņa kunga uzdoto jautā-
jumu atbildēšanā, stāstījuma papildinā-
šanā ar saviem novērojumiem, sadzīves 
pieredzi. Aktīvākie skolēni tika apbalvoti 
ar piemiņas veltēm – pildspalvām. Biolo-
ģijas skolotāja Gunta Bičole pēc lekcijas 
aicināja skolēnus piedalīties Jēkabpils 
novada izsludinātajā konkursā „Ūdens 

Pasākuma laikā noskatījāmies filmu par 
ūdens enerģiju un 2. klases skolnieces 
Līgas mammas fotogrāfijas, kurās redza-
ma mūsu Daugava dažādos gadalaikos. 
Noslēgumā visi skolēni, kuri bija piedalī-
jušies „Zaļās jostas” organizētajā izlietoto 

bateriju vākšanas konkursā, saņēma pa-
teicības un balviņas.

Visas nedēļas garumā skolēni tika 
aicināti piedalīties Lielās talkas ieteikumu 
konkursā „Ūdens lietošanas un citas pa-
mācības, saudzējot vidi un Baltijas jūru”. 

Ceram, ka arī ikdienā katrs aizdomā-
sies par to, ka ūdens ir ļoti liela bagātība, 
kura jāsaudzē.

Skolas Ekopadome, skolotāja 
S. Krēsliņa 

līdz šī gada 17. martam 
skolēni tika aicināti piedalīties 
konkursā „Ūdens lietošanas 
un citas pamācības, saudzē-
jot vidi un Baltijas jūru’’. Tika 
saņemti iesniegumi no visām 
novada skolām, un labāko dar-
bu autori saņems atzinības balvas.

Konkursā piedalījās visas novada 
skolas. Darbus vērtēja Jēkabpils novada 
pašvaldības administrācijas darbinieki. 
Vērtējot tika ņemta vērā ieteikumu nozīmī-
ba, ietekme uz Baltijas jūru un mūsu nova-
du, noformējums un oriģinalitāte.

Zasas vidusskola izcēlās ar oriģina-
litāti un daudzveidību. Papildus zīmēju-
miem tika iesniegts arī pašizveidots „akvā-
rijs” ar nosaukumu „Tīrs ūdens – laimīgas 
zivis”, tāpat arī 3. klase bija izveidojusi 
nelielu vides izpētes video (operators Ro-
berts Rāviņš). Zasas pirmsskolas vecuma 
bērni pārsteidza arī ar vienotu „stendu’’ 
par ūdens tēmu, kurā skatītāju acis prie-
cēja dažādas bērnu pašu darinātas zivis. 
Žūrijai vislabāk patika četrgadīgo – Annijas 
un Mārtiņa – darbi, bet par visoriģinālāko 
no visiem konkursā iesniegtajiem tika at-
zīts 5–6-gadīgo kopīgi veidotais akvārijs. 
Vidusskolēnu kategorijā ar vislabāko dar-
bu izcēlās 10. klases skolniece Evija Kor-
ņejeva – viņas zīmējums spēja piesaistīt ar 
ļoti smalku un ironisku humoru. Ar laukiem 
visatbilstošāko zīmējumu izcēlās Zasas vi-

Noslēdzies Jēkabpils novada vides ieteikumu konkurss

lietošana un citas pamācības, saudzējot 
vidi un Baltijas jūru.” 

Lekciju noslēgumā skolēni ar zie-

diem pateicās lektoriem, apsolot piedalī-
ties Lielajā talkā 26. aprīlī, kopjot Daugav-
malu pie skolas.

S. Zepa

dusskolas 8. klases skolniece Santa 
Stradiņa. 

Turpretī visaktīvāk bija ie-
saistījušies Rubeņu pamatskolas 
bērni, jo piedalījušās bija visas 
klases. Rubeņu pamatskolas 1. 

un 2. – 3. klase bija izveidojusi arī 
pamācošas grāmatiņas (sējumus) 

ar vides ieteikumiem un ilustrācijām.
Dunavas pamatskolas 8. klase savu-

kārt konkursā iesniedza visvairāk pamā-
cību vienotā un acij tīkamā noformējumā. 
Labi pastrādājuši bija arī Bērzgala, Dignā-
jas un Ābeļu pamatskolu skolēni.

Atzinības balvu – dāvanu karti izglīto-

jošam piknikam dabā – par lielisko nofor-
mējumu un vienoto tēmu saņems Zasas 
pirmsskolas vecuma bērni.

Konkursā aktīvi bija visi, bet tā kā Za-
sas un Rubeņu skolu aktivitātes bija līdz-
vērtīgas (Zasas vidusskola izcēlās ar oriģi-
nalitāti, bet Rubenes pamatskola ar aktivi-
tāti), pagastu pārvaldes tiks aicinātas abas 
šīs skolas mācību gada beigās nodrošināt 
ar transportu ekskursijai Latvijas teritorijā 
bez maksas, aicinot uz ekskursiju bērnus, 
kas šajā konkursā piedalījušies.

Informāciju sagatavoja Kaspars Sēlis
Autora foto

Zasas 5–6-gadīgo kopīgi 
veidotais zivju akvārijs.

Zasas vidusskolas 10. klases skolniece 
Evija Korņejeva.

turpinājums no 7. lpp.
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Vides stunda Dunavā
25. martā Dunavas pamatskolā no-

tika vides stunda, kuru vadīja Dunavas 
pagasta pārvaldes vadītājs Andris Balta-
ruņķis un Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors Jānis Subatiņš. 

Novada izpilddirektors J. Subatiņš ie-
pazīstināja ar konkursa „Tīra Baltijas jūra 
sākas tavā vannas istabā” rezultātiem un 
8. klases skolēniem pasniedza Jēkabpils 
novada pašvaldības Atzinības rakstu par 
dalību tajā. Savā uzrunā atzīmēja, ka rū-
pēties par vidi var dažādi: taupot dabas 
resursus, saudzējot dabu, piedaloties 
talkās. Norādīja, ka daudz patīkamāk 
būtu talkas dienā stādīt, ierīkot jaunas at-
pūtas vietas u.c., ne vākt un tīrīt. Aicināja 
skolēnus uzrakstītos vides saudzēšanas 
ieteikumus arī ievērot, jo pašiem taču pa-
tīk dzīvot tīrā un sakoptā vietā. Tagad ar 
skolēnu rakstītajiem ieteikumiem vides 
saudzēšanā ikviens var iepazīties pagas-
ta bibliotēkā.

A. Baltaruņķis klātesošos aicināja 
iesaistīties nelielā konkursā, aizpildot an-
ketas „Viss sākas tavā mājā”. Atbildot uz 
jautājumiem, bija iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas par atkritumu šķirošanas ie-
spējām pagastā, attīrīšanas iekārtu dar-
bu, ūdenstorņa ietilpību un to, cik daudz 

A. Baltaruņķis pasniedz pateicības balvas.J. Subatiņš iepazīstināja ar ūdens 
tilpnēm novadā.

ūdens dunavieši patērē vienā diennaktī. 
Pirmie pareizāko atbilžu iesniedzēji tika 
pie piezīmju blociņa ar pagasta logo, 
skaistas rozes un darba cimdiem, kas 
noderēs, piedaloties sakopšanas dar-
bos. Tad pagasta vadītājs savā stāstīju-
mā norādīja uz pareizajām atbildēm.

 J. Subatiņš turpināja izglītojošo 
nodarbību ar prezentāciju „Upju tīkls 
un upju baseini Jēkabpils novadā, to 
saistība ar Baltijas jūru”. Tā bija saruna 
par ūdenskrātuvēm pagasta un novada 

teritorijā. Tāpat tika pārrunāts par notek-
ūdeņu piesārņojumu un tā mazināšanas 
iespējām, par to, kā mēs ikviens varam 
parūpēties par tīru vidi, izvēloties mazgā-
šanas, tīrīšanas, uzkopšanas līdzekļus ar 
EKO marķējumu, jo tas ir videi draudzīga 
uzņēmuma apliecinājums.

Pasākums noslēdzās ar aicinājumu 
piedalīties Lielajā Talkā un rūpēties par 
tīru un sakoptu vidi ik dienu un visur. 

A. Liopa
Autores foto

kUlTŪra

Būs arī jaunā maiņa

1. – 4. klašu komanda Latgales dziedāšanas sacensībās.

30. janvārī Jēkabpils BJC notika lat-
viešu tautas dziesmu dziedāšanas kon-
kurss „Lakstīgala 2014”, kurā piedalījās 
dziedātāji no Jēkabpils pamatskolas, Ābe-
ļu pamatskolas, Jēkabpils ģimnāzijas un 
Dignājas pamatskolas divām komandām. 
Ja pirms 10 gadiem konkursā piedalījās 10 
līdz 12 komandas, tad tagad tās ir tikai pie-
cas. Iemācīties latviešu tautas dziesmām 
melodijas un vārdus nav nemaz tik viegli. 
Ja dziesmu skaits ir jau ap 70, tad sāk jukt 
gan vārdi gan melodijas. Tomēr sasniegu-
mi labi – uz 2. kārtu 5. – 9. klašu grupā tika 
izvirzītas Ābeļu pamatskolas 5. – 9. klašu 
meitenes, bet no 1. – 4. klašu grupas mūsu 
mazās Dignājietes. 

Latgales reģiona dziedāšanas sacen-
sības 13. februārī Jēkabpils BJC bija sprai-
gas, jo  sacentās komandas no Izvaltas, 
Špoģiem, Preiļiem, Līvāniem un arī no Jē-
kabpils novada. Mazo klašu grupā nepār-
spējamas bija mūsu mazās dziedātājas: 
Solvita Jurgeviča, Zane Sinkeviča, Ieva 
Leiskina un Ingrīda Pavlovska. 

Mazās Dignājietes parādīja labu 
sniegumu tautas dziesmu zināšanā, mā-
jas darbā, viktorīnā, kā arī instrumentu 
atpazīšanā. Konkursam noslēdzoties kā 
aktīvākā dziesmu zinātāja tika apbalvota 
Solvita Jurgeviča – saņemot māla svilp-
aunieku. Žūrijas komisija uzslavēja mazo 

Dignājas komandu, sakot, ka te aug nā-
košā dziedātāju maiņa. Izrādās, ka mazās 
meitenes konkursa laikā ieguva vairāk 
punktu nekā Preiļu ģimnāzijas komanda, 
Ceiruleiša  1. – 4. klašu komanda.

Ko pašas dalībnieces saka par kon-
kursu?

Ingrīda: Man ļoti patika viktorīna un 
visu komandu mājas darbi. Es ļoti uztrau-
cos, ka citi zinās vairāk dziesmu. Tomēr 
mums veicās labi.

Ieva: Es šādā konkursā piedalījos pir-
mo reizi, tāpēc bija liels uztraukums, vai 
viss izdosies, vai nesajauksim dziesmām 

vārdus.
Zane: Mans galvenais uzdevums bija 

mājas darbā izstāstīt teiku par Skujupīti. 
Es to izdarīju labi.

Solvita: Pirmo reizi spēlēju cītaru, tā-
pēc domāju tikai par pareizām skaņām. 
Uztraucos par mūsu komandas sniegu-
mu, jo biju galvenā atbildīgā. Kad uzzinā-
jām, ka mums ir labi sasniegumi, bija liels 
prieks un lepnums.

Lai arī nākamajā gadā mazajām dzie-
dātājām netrūktu darba spara!

Aīda Bikauniece
Foto – Alīna Bikauniece
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Dziesma – tie esam mēs
7. martā Jēkabpils Tautas namā no-

tika Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu 
skate, kurā piedalījās 22 kolektīvi – sievie-
šu, jauktie, vīru vokālie ansambļi un viena 
jauniešu vokālā grupa. Katrs kolektīvs iz-
pildīja 2 brīvas izvēles dziesma, vienu no 
tām a capella . Ekspertu sastāvā, kuri vēr-
tēja kolektīvu sniegumu – Agita Ikauniece, 
Jēkabpils apriņķa virsdiriģente, Latviešu 
Vispārējo Dziesmu svētku virsdiriģente, 
Aigars Godiņš – mūziķis, komponists, Jē-
kabpils Tautas nama direktors, Skaidrīte 
Pugača – mūzikas pedagoģe, komponis-
te, senioru kora „ Atvasara” diriģente.

Galvenie vērtēšanas kritēriji – māksli-
nieciskais un tehniskais sniegums, vokālā 
kultūra, katra kolektīva kopiespaids un sti-
la izjūta. 

Jēkabpils novadu skatē pārstāvēja 7 
kolektīvi un visi saņēma Diplomus (I, II, III 
pakāpes). 

Skatē piedalījās – Kalna pagasta kul-
tūras nama vokālais ansamblis „līksma” 
– vadītāja Vita Svilpe, Leimaņu Tautas 
nama vokālais ansamblis „Skara” – vadī-
tāja Vita Svilpe, Ābeļu Tautas nama sievie-
šu vokālais ansamblis „elēģija” – vadītāja 
Anita Gavare un vīru vokālais ansamblis 
„Pieci plus…” – vadītājs Romāns Ķielbic-
kis, Zasas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis „Tonis” – vadītāja Ineta Gold-
mane, Rubenes kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis „kantilēna” – vadītāja 
Sandra Radiņa un jauktais vokālais an-
samblis „ā’re” – vadītāja Sandra Radiņa.

Paldies visiem vadītājiem un dalībnie-

kiem par ieguldīto darbu. Jo 
dziesma – tie esam mēs.

Inta Tomāne
Autores foto

„kantilēna”

„Skara”

Mantojums

Folkloras kopa „Dignōjīši” .

2014. gada 30. martā fol-
kloras kopa „Dignōjīši” piedalī-
jās folkloras kopu skatē „Balti-
ca 2015”, kura notika Siguldā. 
Skatē piedalījās 23 folkloras 
kopas no Kurzemes, Vidzemes 
un Sēlijas. Festivāla tēma būs 
„Mantojums” un mēs izvēlējā-
mies cildināt savu valodu un 
Dignājā pierakstītās latviešu 
tautas dziesmas.

Lūk daži žūrijas komisijas 
komentāri pēc mūsu uzstāša-
nās.

Gita Lancere: Veiksmīgs 
priekšnesums ar sava novada 
melodijām. Laba kapela un labi 
nodejota deja – ar smaidu un 
stāju.

Māra Mellēna: Kopa skanīga, rāda 
labas instrumentu spēles prasmes. Kopai 
pa spēkam visdažādākie uzdevumi festi-
vāla Baltica kontekstā.

Linda Rubena par tērpiem: 
Lai arī samērā vienkārši, bet brī-
nišķīgi skaisti Dignājas brunči.

Kopvērtējumā „Dignōjīši” ie-
guva 1. kategoriju un vērtējums 
gandrīz izcili.  Esam lepni par gū-
tajiem panākumiem, jo darbs bija 
pamatīgs, skatei gatavojāmies arī 
sestdienās un svētdienās. Pirmo 
reizi kapela uzstājās tik lielā sa-
stāvā – divas vijoles, mandolīna, 
cītara, akardeons, blokflauta, 
bungas un sitamie instrumenti. 

Saku lielu paldies par iegul-
dīto darbu visiem folkloras kopas 
dalībniekiem un viņu ģimenēm 
par finansiālu atbalstu, kā arī Dig-
nājas pagasta pārvaldei un šofe-
rim Jānim Raginskim par sniegto 

atbalstu gatavojoties un piedaloties fol-
kloras kopu skatē.

Aīda Bikauniece
 Foto – Elīna Zaharevska

Zane Šmite: Azartiska, sirsnīga, as-
prātīga programma. Labas dziedāšanas 
prasmes. Lieliski stāsti un stāstnieki. Ska-
nīga kapela.
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Vēsturiskas atziņas. Leģionāri !?!

19.08.2006. Ābeļi. Nagļu kapsēta. 
Kapu svētkos tika iesvētīts baltais krusts.  

Cik daudz posta jeb labuma devuši 
abi lielie kaimiņi Latvijai un tās tautai? Tas 
jāizvērtē katram ar savu saprašanu un jā-
nostājas savā pusē. Es saskatu abās pu-
sēs Latvijas ienaidniekus, verdzinātājus, 
izmantotājus. Latviju neskaitāmas reizes ir 
bradājuši un iznīcinājuši krievu kņazu un 
caru kara pulki. Septiņus gadsimtus latvie-
šu tautu verdzināja vācu baroni. Jau tajos 
laikos mūsu kaimiņi atrada kopēju valodu. 
1905. gada revolūcijas atplūdos latvie-
šu muguras vicoja vācu baronu pletnes 
un dzīvības izdzēsa krievu kazaku lodes. 
Pirmais pasaules karš. Latviju maļ šo abu 
kaimiņu savstarpējā pasaules sadalīšanas 
kāre. Latviešu strēlniekiem no asiņaina-
jiem ierakumiem izdodas izcīnīt brīvību 
Latvijai. Tikai pāris gadu desmitus izdodas 
celt savas Latvijas varenību kultūrā un eko-
nomikā. Arī kaimiņi atguvuši elpu. Sākas 
spēle „Tas man, tas tev”.

Katrai tautai katrā sabiedrībā ir savi 
„kangari”. Baigais gads ir bezgala nežē-
līgs, necilvēcisks. Zvērību noziegumos ir 
arī pa kādam Latvijas iedzīvotājam. Neko 
labu nesola vācu naglotais papēdis. No 
tagadējā Ābeļu pagasta brīvprātīgi vācu 
dienestā piesakās tikai trīs. Viens tiek ie-
skaitīts policijas bataljonā, bet divi uz fronti 
dodas jau 1942. gadā. Neveiksme pie Sta-
ļingradas Hitleram liek pārkāpt starptautis-
kos noteikumus un viņš izsludina regulāro 
iesaukumu armijā,  veidojot ieroču leģio-
nu no mobilizētajiem. Zemākās pakāpes 
komandieri ir latvieši. Pavēles latviešu va-
lodā. No Ābeļu pagasta druvām uz fronti 
jādodas pāri par septiņdesmit jauniešiem. 
Daudziem no tiem jāpaliek kaujas lau-
kā. Patriotiski noskaņotie leģionāri cer uz 
veiksmi brīvībai tāpat kā pirmajā pasaules 
karā. Atklāti gan frontē, gan dzimtenes 
ārēs skan dziesma: „Mēs sitīsim tos sarka-
nos ar vien, ar vien. Un pēc tam zili pelē-
kos jā gan, jā gan ...”

Nacionālo leģionāru grupējuma cen-
tienus Kureļa vadībā atmasko un sagrauj. 
Kaut ko līdzīgu veidot diktatoriskajā krievu 
armijā nav iespējams.

Par leģionāru cīņām paklusu runājām 
jau arī padomju laikā. Pagājis ilgs laiks. 
Atmiņas piemirsušās. Ābeļos ir savāktas 
ziņas un foto attēli par daudziem leģionā-
riem. Trīspadsmit leģionāri vai to piederīgie 
ir snieguši precīzākas un plašākas ziņas. 
Katru gadu šai dienai Ābeļos tiek rīkots 
kāds paskums. Leģionāru dienu atzīmēt 
16. martā savā plēnumā nolēma „Dauga-
vas vanagi” jau 1952. gadā. Šogad plašāk 
ar materiāliem iepazinās grupa „Ābeļ-
zieds”, reizē noskatoties videoierakstu par 
ābeliešu Lestenes apmeklējumu pirms 10 
gadiem. Tika nolemts, ka ievērojamākais 
no leģionāriem ir JĀNIS LIEPSALDE.

Jānis Liepsalde dzimis 1923. gada 
9. augustā. Mācījies Ābeļu skolā. Karš 

neatļāva izglītību turpināt. Strādāja vecāku 
saimniecībā. Piedalījās jauniešu grupēju-
ma „Cūkas purva laupītāji” labdarīgajās 
trakulībās. Spēlēja akordeonu, labi dziedā-
ja. 1943. gada rudenī tiek iedalīts latviešu 
leģiona 15. divīzijas pirmā artilērijas pulka 
3. diviziona 7. baterijā  kā trešā lielgaba-
la komandieris. Pēc smagajām kaujām 
Vidzemē artilērijas pulks tiek nodots 19. 
divīzijai, un cīņas turpinās Kurzemes kat-
lā. Kapitulācija. Represijas. Jānis dzimtenē 
atgriežas 1951. gadā. Dzimtajās mājās 
dzīvo citi. Paliek Rīgā. Pēc brīvības atgūša-
nas aktīvi iesaistās Rīgas Kurzemes rajona 
represēto kluba pasākumos. Aktīvi darbo-
jas dzimtās puses leģionāru un represēto 
piemiņas saglabāšanā. Pēc Jāņa Liepsal-
des projekta dzimtajā Nagļu kapsētā ar 
„Daugavas vanagu”, vietējo iedzīvotāju 
un pašvaldības finansēšanu tiek izveidots 
piemiņas ansamblis, kurā katru gadu tiek 
organizēti gan leģionāru, gan represēto 
piemiņas pasākumi. Piemiņas ansamblis 
tiek atklāts 2001. gadā. Kreisajā daļā ir 
vietējo leģionāru saraksts. Labajā daļā ir 
visu Nagļu apkārtnē dzīvojošo represēto 
saraksts, bet centrālā daļa veltīta brīvības 
tēmai. 2006. gadā ansambli papildina ar 
balto krustu. Jānis cenšas ar savu patrio-
tismu ieaudzināt jaunatnē nacionālās jūtas. 
Ar jaunsargu  un „Daugavas vanagu” pār-
stāvju piedalīšanos urna ar Jāņa mirstīga-
jiem pelniem tika  guldīta dzimtajos kapos.

Varenais, labumu kārais kaimiņu lā-
cis savas ķetnas sāk stiept uz rietumiem. 
Būsim modri! Nostāsimies pareizajā pusē! 
Audzināsim jaunatnē latviskumu! Skolotā-
ji, nestāvēsim rokas nolaiduši un aizvērtu 
muti malā ! Vadība, pāriesim no runāšanas 
pie konkrētiem darbiem!

Arnolds Jakubovskis
Autora foto

Jūlijs Upenieks un Jānis Liepsalde.

25.03.2003. Ābeļi. Nagļu kapi. Represēto atcere. 
Pirmais no labās pieminekļa autors leģionārs Jānis Liepsalde.
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Ik gadu, arī šogad, biedrība „No-
skaņa” piedalās novada izsludinātajā 
NVO iniciatīvu konkursā. Tā ir iespēja 
ikvienam līdzdarboties, kam interesē 
rokdarbu maģijas iespējas un brī-
nums, kā arī citās aktivitātēs.

Projekta ietvaros organizējam 
„Vecmāmiņu skolu”, kur aicinām 
daudzbērnu ģimeņu māmiņas, lai ba-
gātinātu bērnu garderobi. Vecmāmi-
ņas vēlas savas zināšanas dāvāt kat-
ram, kam tās radīs prieku. Rokdarbi 
taču nenoveco!

Taisnība, ka nopirkt var visu. Bet 
vai tam vienmēr ir līdzekļi? Taču tas, 
ko pats izgatavo ar mīlestību, rada sil-
tumu ne tikai paša sirdij, arī tuviniekus 
sasilda.

Mēs adām, tamborējam, tapo-
jam, izšujam, mezglojam, gatavojam 
dažādas šalles, veidojam dekupāžas 
u.c darbus.

Ja arī Tev, lasītāj, interesē kāds no 
minētajiem rokdarbiem, laipni lūgti pie 
mums klubiņa „Noskaņa” telpās katru 
trešdienu no plkst. 10.00.

Seniorus aicinām papildināt 
mūsu rindas arī fiziskās aktivitātes 
nodarbībās pirmdienās un trešdie-
nās  plkst. 9.30 skolas sporta zāles 
2. stāvā. Visiem zināms, ka fiziskās 
aktivitātes uzlabo veselību. Gaidām! 
Uz tikšanos!

Vija Roze

Nāc un 
līdzdarbojies!

Ir pavasaris, viss veidojas no jauna. 
Arī biedrības „Ābeļzieds” dāmām radās 
jauna ideja radīt sev apkārt ko jaunu, 
skaistu. Lai tas notiktu, ir jāiemācās kaut 
ko no jauna sirdij un acij tīkamu. 

Mūžu dzīvot, mūžu mācīties
Sameklēju vienu 

gruntīgu klūdziņu pīša-
nas meistari Jaunkalsna-
vā Elzu Galviņas kundzi. 
Sarunājām tikšanos un 
mēs, neliela domubied-
ru grupiņa, 30. martā 
aizbraucām pie meista-
res. Mūs ļoti laipni sa-
gaidīja, tūlīt ieveda savā 
darbnīcā, visu izrādīja, 
izstāstīja. Apskatījām da-
rinājumus no klūdziņām, 
tie ir brīnišķīgi. Tur ir gan 
groziņi, gan grozi, bērnu 
šūpulītis, lāde mantu gla-
bāšanai, pat pīts krēsls. 

Tur varējām apskatīt āra dekorus – pītu 
žogu un puķu vāzes un vēl, vēl...

Mūsu vidū bija arī kungi un viņiem 
radās vislielākā interese par šo amatu. 
Diena aizskrēja nemanot un mūs cienāja 
ar kafiju un pašas gatavotu sieru. Elzas 
kundze bija tik laipna, ka apņēmās palī-
dzēt klūdziņu sagatavošanā – izsautēša-
nā un mizošanā, jo viņai ir visas vajadzī-
gās uzpariktes.

Ja kādam rodas interese par šo no-
darbi, tad lūdzu zvaniet pa tel. 22067209. 
Viena apmācību nodarbe maksā 5 euro 
un plus ceļa izdevumi.

Elzas kundze norādīja, ka klūdziņas 
var vēl vākt vienu nedēļu, kamēr kārkli 
vēl nesulojas.

Uz sadarbību cerot, biedrības vadītāja 
Mārīte Rocēna

Katru gadu pavasarī, kad daba mos-
tas jaunai dzīvei, jaunai darba sezonai, 
cerībai, Ābeļu Tautas nams aicināja visus 
pagasta seniorus uz Senioru pēcpus-
dienu. Arī šogad, saulainajā 22. marta 
sestdienā mēs – Ābeļu pagasta seniori 
pulcējāmies uz šo pasākumu. 

Pasākuma ieskaņā visiem klāteso-
šajiem pavasarīgus sveicienus un dzejas 
rindas veltīja Ābeļu Tautas nama vadītāja 
Svetlana Koriņeva. Viņa aicināja arī turp-
māk apmeklēt pasākumus, darboties un 
nepagurt, dāvāt savu mīlestību bērniem, 
mazbērniem un mazmazbērniem, un 
dubultā to saņemt atpakaļ. Satikt pava-
sari un ienirt plaukstošo pumpuru spēkā 
savā dziesmā aicināja Brigita Madelāne 
ar dēlu Rihardu. Ābeļu pagasta pārval-
des vadītājs Raimonds Jaudzems ap-
sveica ar pavasara atnākšanu un novēlē-
ja visiem stipru veselību, enerģiju. Ābeļu 
pagasta sociālā darbiniece Ilze Dzene 
pastāstīja par aktivitātēm pagastā, par 
vasarā plānoto ekskursiju pagasta senio-

Pavasarīgu un saulainu noskaņu piepildīta Senioru diena

riem un citām aktualitātēm. Bija iespēja 
ielūkoties pagājušā gada senioru aktivitā-
tēs, noskatoties un noklausoties prezen-
tāciju, ko bija sagatavojusi Svetlana Ko-

riņeva. Ar klusuma brīdi tika pieminēti tie 
Ābeļu pagasta iedzīvotāji, kuri nav vairs 
mūsu vidū.

Uz kopīgu koncertu tika aicināti paš-
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Rubenē ar dejām atklāj pavasari
Novada iedzīvotājiem 5. aprīlī plkst. 

19.00 bija iespēja ļauties dejai un jokiem 
pavasarīgā gaisotnē Rubenes kultūras 
nama tradicionālajā pasākumā „Raibais 
karuselis”.

Pasākums sākās ar apjomīgu koncertu 
„Deju karuselis”, kurā piedalījās gan mūsu 
pašu novada, gan kaimiņu deju kolektīvi: 
VPDK „Deldze” no Leimaņiem, JDK „Lab-
rīt” no Ilūkstes, VPDK „Kaupre” no Ābeļiem, 
JDK un VPDK „Augšzeme” no Viesītes, 
VPDK „Luste” no Dunavas, JDK „Zvirbuļi” 
no Atašienes, VPDK „Ieleja” no Aknīstes un 
JDK „Laude”, dāmu deju kopa „Draiskās 
Peonijas”, VPDK „Rasa” no Rubeņiem. Kat-
ram kolektīvam bija iespēja parādīt ne tikai 
ierastās dejas, bet arī pārsteigt skatītājus ar 
ko līdz šim neredzētu. Bija gan romantiskas 
dejas, gan nebēdnīgi priekšnesumi... pat 
smagais metāls!

Pasākumu vadīja Zemkopības ministri-
jas „pārstāvis” Artūrs Miezītis, kas aicināja 
sākt lauku darbus, un deju kolektīvu vadī-
tājiem sarūpēt pašiem savu ražu. Piespiedu 
kārtā vai brīvprātīgi, bet vadītāji tika iedalīti 
sēšanas darbu, laistīšanas, barošanas vai 
ražas vākšanas operatoros, un visu pasā-
kuma laiku tikai aicināti veikt savus pienā-
kumus kopīgas ražas ievākšanai. Ar uzde-
vumu viņi tika galā teicami, jo pasākums 
bija izdevies tik tiešām ražens! Par ieguldīto 
darbu deju kolektīvi saņēma kastes ar zaļu-
miem un pateicības. Paldies Artūram Lapai 
par izcilo humoru ministra tēlā.

Tad sekoja „Raibā pavasara groziņbal-
le”. Pieminot pavasara iestāšanos, uz balli 
koncerta dalībnieki bija aicināti ierasties 
košos pavasara toņos un dažādos rakstos. 
Tas viņiem arī izdevās! Par raitu deju soli 
rūpējās grupa „A2” no Ilūkstes, un dalībnie-
kiem bija iespēja ļauties pavasarīgām sajū-
tām līdz pat rīta gaismai.

Milzīgs „paldies!” Intai Tomānei par šīs 
raibās un trakulīgās tradīcijas saglabāšanu, 
organizēšanu un iedvesmošanu mums vi-
siem griezties dejas solī un beidzot mosties 
no ziemas miega!

Kaspars Sēlis
Autora foto

māju Eiropas deju kopa „Ābelietes”, viesi 
no Salas novada Sēlpils pagasta – deju 
kopa „Omes un Voldemārs”, kuri pārstei-
dza ar savām azartiskām, interesantām 
un aizraujošām dejām, dzirkstīja humors 
un smaidi, senioru acīs virmoja prieks un 
skanēja skaļi aplausi. Ar skanīgām dzies-
mām priecēja Latvijas šlāgeraptaujas da-
lībniece Brigita Madelāne no Daugavpils 
novada Kalkūnes pagasta.

Tradicionāli arī šogad ar skaistiem 
pateicības vārdiem un laba vēlējumiem 
tika sumināti apaļo gadu jubilāri, tad se-
koja pārsteigums – Ābeļu pagasta pār-
valdes vadītājs Raimonds Jaudzems un 

sociālā darbiniece Ilze Dzene par godu 
jubilāriem un arī visiem pārējiem senio-
riem un ciemiņiem, kuri bija ieradušies uz 
šo pasākumu, pasniedza dāvanu – Ābe-
ļu pagasta pārvaldes sarūpēto Jubilejas 
torti ar degošām svecītēm un skaistu uz-
rakstu „APSVEICAM”.

Tautas nama vadītāja Svetlana Ko-
riņeva pateicās pagasta senioriem par 
viņu labajiem darbiem, par atsaucību un 
piedalīšanos dažādās sabiedriskās akti-
vitātēs, darbošanos biedrībā „Ābeļzieds” 
un klubiņā „Bitīte”, par piedalīšanos 
rokdarbu izstādēs, jo katru gadu ar lielu 
mīlestību tiek darināti dažādi skaisti rok-

darbi – silti lakati, cimdi, šalles, zeķes un 
šīs amatu prasmes tiek nodotas arī nāka-
majām paaudzēm. Ar jautru muzicēšanu, 
skanīgām dziesmām un jautru ballīti visus 
priecēja muzikants Andris no Gulbenes.

Paldies Ābeļu pagasta Tautas nama 
vadītājai Svetlanai Koriņevai, mākslinie-
kiem un pārējiem palīgiem par tieši mums 
– senioriem par iespēju izrauties no pelē-
kās ikdienas, apmeklēt un baudīt mums 
veltītu koncertu, kā arī satikties un apru-
nāties ar pārējiem pagasta senioriem!

Ābeļu pagasta seniori – pasākuma 
apmeklētāji

Inta Tomāne ar 
Zemkopības ministrijas 

„pārstāvi” Artūru Miezīti.
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Aizritējusi Jēkabpils apriņķa koru skate

Jēkabpils novada jauktais koris „Putni”.

Jēkabpils novada jauktais koris 
„Putni’’ ieguvis 2. pakāpi Jēkabpils 
apriņķa koru skatē.

6. aprīlī plkst. 14:00 Jēkabpils 
tautas namā notika Jēkabpils apriņķa 
koru skate, kurā piedalījās arī mūsu 
novada koris „Putni”, ar vadītāju San-
tu Kasparsoni priekšgalā. Mēģinājumi 
korim notika jau pašā rīta agrumā Jē-
kabpils 3. vidusskolā.

Jēkabpils tautas namā mūsu koris 
skates žūriju priecēja ar 3 dziesmām – 
„Skataties, ciema ļaudis”, „Uz kalniņa 
dziedāt gāju” un „Betas dziesmiņa”. 
Skates beigās visi kori vienojās kopīgā 
dziesmā.

Pārtraukumā, pirms rezultātu pazi-
ņošanas, visiem bija iespēja nedaudz 
atvilkt eplu, kopīgi nofotografēties un 
apspriest gaidāmos rezultātus.

Žūrijai izvērtējot kora sniegumu, Jē-
kabpils apriņķa virsdiriģente Agita Ikau-

niece kori „Putni” atzina par visstraujāk 
progresējušo un apbalvoja ar 2. pakā-
pes diplomu.

Apsveicam kori ar atzinīgo novērtē-
jumu un vēlam panākumus arī turpmāk! 

Kaspars Sēlis

29. martā Viesītes kultūras pilī notika 
Jēkabpils apriņķa tautas deju kolektīvu 
skate, kurā piedalījās 22 tautas deju ko-
lektīvi.

Jēkabpils novadu pārstāvēja 7 deju 
kolektīvi – JDK „ Dzirnupīte”, JDK „So-
lis” – vadītāja Daiga Geidāne (Zasas 
pagasts), JDK „Laude” vadītāja – Sand-
ra Vaitķeviča ,VPDK „Rasa” – vadītāja 
Inta Tomāne (Rubenes pagasts), VPDK 
„Luste” – vadītāja Anita Ozoliņa (Duna-
vas pagasts), VPDK „Deldze” – vadītāja 
Daiga Geidāne (Leimaņu pagasts), VPDK 

Amatiermākslas kolektīvi piedalās skatēs
„Kaupre” – vadītāja Inita Gādmane (Ābeļu 
pagasts).

Kolektīvi bija sagatavojuši jaunas de-
jas gan no piedāvātā repertuāra, gan sa-
vas izvēlētās. Visi kolektīvi šogad saņēma 
Kultūras un Izglītības pārvaldes (I, II, III) 
pakāpes diplomus. 

Deju sniegumu skatē vērtēja eksper-
ti: Elita Treilone – Jēkabpils apriņķa virs-
vadītāja, Inita Kalniņa - Neretas deju ko-
lektīvu vadītāja, Ludmila Bērziņa – starp-
novadu kultūras koordinatore.

Deju kolektīvi gatavojas II Sēlijas Tau-

tas mākslas svētkiem „Sēlija rotā”, kuri 
notiks 28. jūnijā Salas novada Sēlpilī.

Folkloras kopas gatavojas 2015. 
gada folkloras festivālam „Baltica”. No 
mūsu novada skatē Siguldā piedalījās 
folkloras kopa „ Dignojīši”, vadītāja Aīda 
Bikauniece (Dignājas pagasts), 12.04. 
Folkloras kopa „Kāre” – vadītāja Aīda Bi-
kauniece (Rubenes pagasts) dosies uz 
skati Daugavpilī. Lai izdodas! 

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama 
vadītāja – koordinatore

Joprojām noris Jēkabpils novada 
fotokonkurss „Interesantākie mirkļi Jē-
kabpils novadā’’. Martā ar visoriģinālāko 
darbu izcēlās Endija Razminoviča, skais-
tus skatus ar dzīvniekiem iesūtīja Tatjana 
Kaminska, bet visvairāk darbu – veselu 
disku (!) ar dažādiem apbrīnojamiem da-
bas skatiem iesniedza L. Balode. Milzīgs 
Jums paldies!

Ar visām iesūtītajām bildēm var iepa-
zīties mūsu draugiem.lv lapā http://www.
draugiem.lv/jekabpils-novads/. 

Paldies dalībniekiem par interesi, un 
aicinām iedzīvotājus dalīties ar saviem 
piedzīvojumiem Jēkabpils novadā arī 
turpmāk, sūtot bildes ar aprakstiem uz 
e-pastu kaspars.selis@gmail.com.

Kaspars Sēlis,
Informācijas un sabiedrisko attiecību 

speciālists

Interesantākie mirkļi Jēkabpils novadā: marts

Endija Razminoviča. „Kultūra ir mūsu rokās”. 
Rubenes kultūras nams, 2014. gada 15. marts. 
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SPorTa JaUNUmI

Noslēdzies „Draudzības kauss” vieglatlētikā

Ābeļu komandas dalībnieki.

Sportisti brokasto.

Inta Lapsiņa – pēc brauciena.

Tehnikas sagatavošana startam.

Jau četrus gadus Ābeļu pamatskolas 
skolēni piedalās Līvānu Sporta skolas sa-
censībās vieglatlētikā, kuras tiek rīkotas vai-
rākos posmos. Jau trīs gadus, kopš arī Ābe-
ļu pamatskolā ir sporta zāle, viens posms 
notiek pie mums, pārējie  posmi – Jēkab-
pils 3. vidusskolā, Jersikas pamatskolā un 
Līvānu 1. vidusskolā, kur tagad ir uzcelta 
jauna, skaista sporta manēža, kurā šogad 
martā notika noslēguma posms. Sacensī-
bas notiek sešās vieglatlētikas disciplīnās 
un stafetē. Katrā posmā tiek apbalvoti god-
algoto vietu ieguvēji, par ko rūpējas posmu 
organizatori, bet pēdējā posmā notiek vēl 
papildus apbalvošana, ko veic Līvānu Spor-
ta skola, kur katrā disciplīnā tiek ņemtas 
katra dalībnieka triju labāko posmu izcīnītās 
vietas, tādējādi noskaidrojot 1. – 3. vietu 
ieguvējus. Mūsu skolēniem veicās ļoti labi 
– Līvānu posmā pie godalgām tika – „C” 
grupas dalībnieki (2001. – 2002. gadā dzi-
mušie) – Aivita Urķe (1. vieta 1000 m skrē-
jienā un 2. vieta 30 m skrējienā),  Samanta 
Vinciune (3. vieta pildbumbas mešanā un 3. 
vieta 1000 m skrējienā), Katrīna Brakovska 
(2. vieta pildbumbas mešanā), Paula Vasi-
ļjeva  (3. vieta 30 m skrējienā), Renārs Vino-
gradovs (2. vieta 1000 m skrējienā, 3. vieta 
augstlēkšanā), Kristaps Krodzinieks (2. 
vieta 30 m skrējienā, 3. vieta 1000 m skrē-

jienā), „D” grupas dalībnieki (2003. gadā 
dzimušie un jaunāki) – Laine Odziļeviča (2. 
vieta 30 m skrējienā), Vitnija Krodziniece (3. 
vieta pildbumbas mešanā, 3. vieta tāllēkša-
nā). Triju posmu kopvērtējumā par 1. vietu 
dalībnieki saņēma kausu, par 2. un 3. vie-
tu – medaļas. No mūsējiem kopvērtējuma 
godalgas saņēma –  Laine Odziļeviča (1. 
vieta 30 m skrējienā un 2. vieta trīssoļlēkša-
nā), Vitnija Krodziniece (3. vieta pildbumbas 
mešanā),  Aivita Urķe (1. vieta trīssoļlēkšanā 

un 2. vieta 30 m skrējienā), Kristaps Krodzi-
nieks (2. vieta 1000 m skrējiena un 3. vieta 
30 m skrējienā), Renārs Vinogradovs (3. 
vieta augstlēkšanā), Ilmārs Kozlovs (3. vieta 
pildbumbas mešanā), Katrīna Brakovska (3. 
vieta pildbumbas mešanā). Šogada „zāles” 
vieglatlētika sezona ir noslēgusies, turpmāk 
trenēsimies stadionā, gaidot nākošo „Drau-
dzības kausa” gadu!

Tatjana Donāne,
Ābeļu pamatskolas sporta skolotāja

Treniņnometne Pāvilostā
No 26. līdz 30. martam „X99 Slīterā-

ni” sportistu komanda bija devusies uz 
Pāvilostu, kur norisinājās mūsu organizētā 
nometne motokrosā. Nometnes mērķis – 
lai pēc iespējas labāk varētu sagatavoties 
2014. gada motokrosa sezonai. 

Savus spēkus izmēģināt uz Kurzemes 
trasēm devās mūsu sportisti: Rolands 
Bogdanovičs, Inta Lapsiņa, Ainis Daģis, 
Ričards Zālīte, Andis Valts, kā arī mehāni-
ķu un apkalpojošais personāls. Triju dienu 
garumā treniņi norisinājās Jūrkalnes, Ul-
males, Vērgales moto trasēs. 

Īpaši tika pievērsta uzmanība 
treniņiem tieši moto trasēs, kā arī 
bija iespēja pārbaudīt tehniku pirms 
sezonas. 

Pēc intensīviem treniņiem lielākā 
daļa sportistu 29. marta pēcpusdie-
nā devās uz mājām, bet izturīgākie 
Andis Valts un Ainis Daģis 30. martā 
devās uz Ķegumu (Zelta Zirgs moto 
trasi), kur tika pārbaudīti spēki pirms 
sacensībām Ķegumā, kas norosi-
nāsies 12., 13. aprīlī „Baltijas Jūras 
izaicinājuma kauss”. Šinīs sacensībās 
piedalīsies arī pārējie „X99 Slīterāni” mo-
tosportisti.

Vēlos teikt „paldies” visiem mūsu at-

balstītājiem un sponso-
riem, kas ir palīdzējuši 
sagatavoties  2014. gada 
motokrosa sezonai.

Uz tikšanos 12., 13. 
aprīlī Zelta Zirgs moto 
trasē!

Andis Bikaunieks,
valdes priekšsēdētājs 

Foto – Anda Bikaunieka 
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Jēkabpils novada komandas startē 
Jēkabpils atklātajā volejbola čempionātā

Ir dots starts un jau izspēlētas pirmās 
spēles Jēkabpils atklātajā volejbola čem-
pionātā. Mūsu novadu šogad tajā pārstāv 
3 komandas – 1 sieviešu (Jēkabpils novada 
komanda) un 2 vīriešu (Jēkabpils novada 
un Ābeļu pagasta komandas). Jēkabpils 
novada sieviešu komandai būs jāsamēro 
spēki ar 5 citām komandām, jo dalību čem-
pionātam pieteikušas 6 sieviešu komandas, 
tikmēr Ābeļu un Jēkabpils novada vīriešu 
komandas cīnīsies 8 komandu konkurencē.

Mūsu novada sieviešu komanda aizva-
dījusi 3 spēles, tiekoties ar komandu „Krei-
sās”, kā arī Līvānu un Aknīstes komandām. 
Visās 3 spēlēs Jēkabpils novada komanda 
izrādījās pārāka par savām pretiniecēm 
– „Kreisās” un Līvānu komandas tika pie-

veiktas ar rezultātu 3:0, bet spēlē pret Ak-
nīstes komandu bija nepieciešami 5 seti 
– 3:2 par labu mūsu komandai. Jēkabpils 
novada komandā spēlēja un uzvaras izcī-
nīja Agita Muceniece,  Guna Stūrīte, Dana 
Sila, Inita Voitiņa, Agnese Kokoreviča, Linda 
Šmukste, Rūta Paužole un Jekaterina Jeka-
raševa.

Vīriešu konkurencē gan Ābeļu, gan 
Jēkabpils novada komanda aizvadījušas 
pa divām spēlēm. Tieši ar savstarpējo spēli 
starp abām mūsu komandām tika atklāts 
Jēkabpils volejbola čempionāts. Spēle bija 
ļoti līdzīga, ritot punkts punktā, taču beigās 
uzvaru ar rezultātu 3:2 svinēja Jēkabpils 
novada komanda, kura tajā pašā dienā 
arī pieveica Aknīstes komandu ar rezultātu 

3:1. Bet Ābeļu komanda uzvarēja Līvānu 
komandu ar rezultātu 3:1. Tādējādi Jēkab-
pils novada komandai 2 uzvaras, bet Ābeļu 
komandai 1 uzvara un 1 zaudējums. Jē-
kabpils novada komandu pārstāvēja Jānis 
Kokins, Intars Grandāns, Andrejs Bite, Ai-
vars Bambulis, Jānis Vilks, Aivis Ivbulis un 
Aivis Kokins. Ābeļu komandā spēlēja Jānis 
Sils, Raivo Vilks, Edijs Sovetovs, Oļegs Seļ-
skovs, Modris Jakubovskis, Kaspars Kapa-
čs, Dmitrijs Mitlaševičs, Jurijs Naumovs un 
Edgars Griķis.

Visas galvenās spēles mūsu koman-
dām vēl tikai priekšā, tāpēc novēlēsim tām 
izturību un panākumus visa čempionāta 
garumā! 

21. marta vakarā Leimaņu tautas namā 
pulcējās zolītes meistari no visa Jēkabpils 
novada, lai cīnītos par godalgotām vietām 
šajā posmā un čempionāta kopvērtējumā 
gan individuāli, gan pagastu ieskaitē. Šis 
bija nu jau 4. posms čempionāta ietvaros 
un, kas priecē visvairāk – ar katru posmu 
dalībnieku skaits tikai pieaug – šoreiz tie 
bija 42 spēlētāji, kas sacensību organiza-
toriem, pirms paša sacensību sākuma, lika 
steigties uz veikalu, lai iegādātos papildus 
kāršu kavas!

Kad tika sagādātas trūkstošās kāršu 
kavas un izlozētas pirmās kārtas spēlētāju 
vietas pie kāda no 11 galdiem – tika dots 
starts Jēkabpils novada zolītes čempionāta 
4. posmam. Pēc aizvadītām 3 kārtām rezul-
tāti bija ļoti blīvi, kas solīja aizraujošu cīņu 
par godalgām līdz pat pēdējai kārtai un 
izspēlei. Līderpozīcijā bija izvirzījies dignā-
jietis Raimonds Papsujevičs, kurš pirmajās 
trijās kārtās pie sava galda ieguva pirmās 
vietas. Taču viņam „uz papēžiem mina” 
Dunavas pārstāvis Uldis Strēlnieks, zasie-
tis Jānis Kokins un dignājietis Helmuts 
Liepiņš, taču arī citi spēlētāji nebūt nebija 
zaudējuši cerības pacīnīties par augstāka-

Jēkabpils novada zolītes čempionāta 4. posms
ar rekordlielu dalībnieku skaitu

jām vietām.
Noslēdzoties pēdējai kārtai, par Jēkab-

pils novada zolītes čempionāta 4. posma 
uzvarētāju kļuva spēlētājs no Zasas Jānis 
Kokins, kurš visa posma garumā spēlēja 
ļoti stabili, kas arī deva rezultātu. Otro vie-
tu „izrāva” čempionāta kopvērtējuma līde-
ris dignājietis Viesturs Mikulāns, kurš šajā 
posmā, pēc pirmās kārtas neveiksmes un 
spēlēšanas pie pēdējiem galdiem, tomēr 
spēja visa posma garumā kāpt uz augšu 
un beigās izcīnīt sudraba godalgu. Trešo 
vietu, pateicoties lieliski aizvadītajai pēdējai 
kārtai, izcīnīja Dignājas pārstāvis Helmuts 
Liepiņš, kurš no otrās vietas īpašnieka 
atpalika tikai dēļ mazāk „mazajiem punk-
tiem”. Ceturto vietu šajā posmā ieņēma 
Ābeļu pagasta pārstāvis Jānis Sils, piekto 
– dunavietis Uldis Strēlnieks, bet sešinieku 
noslēdza spēlētājs no Kalna pagasta – Ju-
ris Kalniškāns. Šī posma pagastu ieskaitē 
trešie labākie izrādījās spēlētāji no Kalna 
pagasta, 2. vietā Zasas pārstāvji, bet labā-
kā komanda bija Dignājas pagastam.

Čempionāta kopvērtējumā no 4. vie-
tas uz 3. pakāpies Raimonds Papsujevičs 
(Dignāja), 2. vietā Uldis Strēlnieks (Duna-

va), kurš visos posmos ir iekļuvis labāko 
sešiniekā, bet līdera godu joprojām sagla-
bā Viesturs Mikulāns (Dignāja), kurš visos 
posmos iekļuvis labāko piecu spēlētāju 
skaitā! Čempionāta pagastu kopvērtējumā 
1. vietu saglabājuši dignājieši, kuriem seko 
zasieši, 3. vieta Ābeļu komandai.

Paldies Leimaņu tautas nama vadī-
tājam Gintam Audzītim par sacensību da-
lībnieku uzņemšanu un Ievai Dreimanei 
par sekretariāta pienākumu veiksmīgu 
pildīšanu un neapmaldīšanos skaitļu jūrā, 
kā arī pašiem sacensību dalībniekiem par 
čempionāta posma dalībnieku rekorda uz-
stādīšanu!

Jau 26. aprīlī plkst. 14:00 Dunavas 
daudzfunkcionālā centra telpās spēlētā-
jiem būs iespēja mainīt vietu sadalījumu 
čempionāta kopvērtējumā, jo tieši tad no-
risināsies Jēkabpils novada zolītes čem-
pionāta 5. posms, uz kuru tiek aicināts 
ikviens/a spēlētgribētājs/a. Varbūt turpinā-
sies tradīcija un spēlētāju skaits ar katru 
posmu kļūs arvien lielāks?! Piedalies arī Tu 
un pavadi savu brīvo laiku interesanti!

Uz tikšanos 26. aprīlī plkst. 14:00 Du-
navas daudzfunkcionālajā centrā!

Aizvadīts Jēkabpils novada galda spēļu turnīrs
Skaistā pavasara svētdienas dienā 

30. martā kāds noteikti izbaudīja atpūtu 
brīvā dabā, kāds ķērās klāt pavasara dar-
biem, cits, iespējams, atpūtās pēc kāda 
iepriekšējā vakara pasākuma, bet bija arī 
tādi, kas izvēlējās šo dienu pavadīt lieliskā 
kompānijā, aktīvi atpūšoties un iegūstot 
pozitīvas emocijas Jēkabpils novada gal-
da spēļu turnīrā Rubenes pagastā.

Sacensības notika 3 disciplīnās – gal-

da tenisā, dambretē un novusā, kurās pie-
dalījās gan vīrieši, gan sievietes. Visilgākās 
un spraigākās cīņas notika vīriešu novusa 
turnīrā – pieteicās 16 spēlētāji, kuri tika 
sadalīti 2 apakšgrupās. Apakšgrupu cīņās 
labākie izrādījās Rūdis Bartmanis (Ābeļi) 
un Jānis Kokins (Zasa), kuri automātiski 
iekļuva pusfinālā. 2. vietās apakšgrupu 
spēlēs ierindojās Raimonds Jaudzems 
(Ābeļi) un Jānis Kalniņš (Ābeļi), savukārt 

3. vietu abās apakšgrupās izcīnīja un iegu-
va tiesības piedalīties turpmākajās cīņās 
par godalgotajām vietām Gaidis Balodis 
(Rubene) un Valdis Bitāns (Ābeļi). Ceturt-
daļfināla cīņās Raimonds Jaudzems un 
Jānis Kalniņš bija pārāki pār attiecīgi Valdi 
Bitānu un Gaidi Balodi, tādējādi iekļūstot 
četru labāko skaitā. Pusfinālspēlēs Rūdis 
Bartmanis apspēlēja Jāni Kalniņu un Jā-
nis Kokins – Raimondu Jaudzemu. Tas 
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nozīmēja, ka spēlē par 3. vietu sacentās 
Raimonds Jaudzems pret Jāni Kalniņu, 
bet fi nālā tikās Rūdis Bartmanis un Jānis 
Kokins. Bronzas medaļu ieguva Jānis Kal-
niņš, bet fi nālā Jānim Kokinam nācās sa-
mierināties ar sudraba godalgu, jo Rūdis 
Bartmanis izrādījās pārāks un izcīnīja zelta 
medaļu. Sievietēm par medaļām novusa 
turnīrā startēja 4 dalībnieces, nezaudējot 
nevienu spēli, 1. vietu izcīnīja Inita Krilova 
(Ābeļi), 2. vieta Santai Vitkovskai (Rube-
ne), 3. vietā Anna Vāsule (Rubene).

Galda tenisā vīriešiem spēkus samē-
roja 9 dalībnieki, kuri tika sadalīti 2 apakš-
grupās, no kurām labāko četriniekā iekļu-
va Salvis Strads (Dignāja), Jānis Kokins 
(Zasa), Normunds Upenieks (Dignāja) un 
Jānis Grauzs (Bebrene). Pusfi nāla cīņās 
uzvarēja Jānis Kokins un Normunds Upe-
nieks, bet par 3. vietu spēlēja Jānis Grauzs 
un Salvis Strads. Šajā cīņā par bronzas 

godalgu pārāks bija Salvis Strads, bet fi -
nālspēlē uzvarēja un zelta medaļu kaklā 
kāra Jānis Kokins. Sudraba medaļa Nor-
mundam Upeniekam. Galda tenisā sie-
vietēm dalību pieteica vien 3 dalībnieces 
– atlika tikai noskaidrot goda piedestāla 
vietu sadalījumu. Uzvarot abas spēles, 1. 
vietu izcīnīja Santa Vitkovska, 2. vietā Ieva 
Vāsule, bet trīnieku noslēdza Anna Vāsule.

Dambretes sacensībās vīriešiem sa-
centās 11 dalībnieki, kuri tika salozēti 2 
apakšgrupās, kur izspēlēja apļa turnīru. 
Apakšgrupās nepārspēti palika Sandis 
Gremze (Rubene) un Raimonds Jau-
dzems (Ābeļi), kuri automātiski iekļuva 
pusfi nālā. Ceturtdaļfi nālos Jānis Kokins 
pieveica Ritvaru Rubiķi (Rubene), bet 
Gaidis Balodis (Rubene) bija pārāks par 
Ati Zaičenkinu (Rubene). Pusfi nālspēlēs 
uzvaras izcīnīja un fi nālā iekļuva spēlētāji, 
kuri līdz tam vēl nebija izjutuši zaudējuma 

rūgtumu – Sandis Gremze un Raimonds 
Jaudzems. Spēlē par 3. vietu uzvarēja Gai-
dis Balodis, bet fi nālspēlē, pēc vairākām 
neizšķirtām partijām, uzvaru tomēr izcīnīja 
Raimonds Jaudzems. Sieviešu dambretes 
turnīrā tika izspēlēts apļa turnīrs, pēc kura 
3. vietā ierindojās Anna Vāsule, bet, lai no-
skaidrotu uzvarētāju, bija nepieciešama 
papildspēle. Tajā pretinieces pārākumu 
atzina un sudraba medaļu ieguva Inita 
Krilova, bet par uzvarētāju kļuva Santa Vit-
kovska.

Paldies sacensību dalībniekiem par 
pozitīvajām emocijām visu sacensību ga-
rumā un spraigajām, bet godīgajām cī-
ņām.

Informāciju apkopoja Jēkabpils novada 
sporta pasākumu organizators

 Aivis Kokins

Ir mākslas novirziens – fotogrāfi ja, un 
ir nodarbes raksturojums – fotografēšana. 
Vairums cilvēku, kuri fotografē, dara to tā-
pēc, ka viņiem vienkārši patīk tas process, 
kā viņi sasniedz rezultātu.

Arī fotogrāfs Dainis Ormanis gadu 
desmitiem ir fotografējis, un beidzot 18. 
martā Zasas kultūras namā atklāja savu 
izstādi „Sēļzeme fotogrāfi jās”. Izstādes 
atklāšanā fotogrāfs dalījās pieredzē un 
atmiņās, kā šīs fotogrāfi jas tapušas, cik 
laika ietilpīgs ir šis process, lai varētu iz-
veidot izstādi. Šajā izstādē Dainis Ormanis 
piedalās ar 40 fotogrāfi jām, kurās attēlota 
mūsu Sēlijas skaistā daba un cilvēki. 

Paldies par skaistumu un diženumu, 
ko redzam Jūsu fotoizstādē. Gaidām ap-
meklētājus  Zasas kultūras nama izstāžu 
zālē līdz 30. aprīlim.

Anita Ķikute,
Zasas kultūras nama vadītāja

„Sēļzeme fotogrāfi jās” 
Zasā

Pats fotogrāfiju autors – 
Dainis Ormanis.

akTUālI

Sirmā skola laipni aicina uz tikšanos jubilejas pasākumā – 
salidojumā ikvienu darbinieku un absolventu

2014. gada 10. maijā plkst. 18.00. 
Tālr. uzziņām 65229057.                   Skolas direktore Anda Ķiploka

Biedrības, mājražotāji 
   un ik viens tirgoties 
            gribētājs!

aicina piedalīties 
lieldienu gadatirgū 
dignājā
Laipni aicināti piedalīties ar savu preci, produktu, ražojumu un rokdarbu, vai varbūt 
mājputnu vai mājlopu Pavasara Saulgriežu gadatirgū pie Dignājas pamatskolas 

otrajās Lieldienās 21.04.2014. plkst 11:00. 

Par tirdzniecības vietu nav jāmaksā!
Gaidīsim arī jūsu tuvos un mīļos, lai visi kopā 
dziedātu un dancotu ar folkloras kopu „Dignōjīši”, piedalītos 
olu kaujās, ripināšanā, šūpotos un vienkārši lieliski 
pavadītu laiku pavasarīgā dienā!

Tirdzniecības vietu lūgums pieteikt pa telefonu 
26439901. 
                      Ieva Dreimane
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja kaspars Sēlis
Tel. 26075540, e-pasts: 

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2014. gada aprīlī, maijā

            Citas aktivitātes:
26.04. plkst. 11.00 Kalna kultūras 

namā Bruno Groninga draugu kopas 
nodarbība

Biedrības „Dzīves prasme” no-
darbības Dunavā:

23.04. plkst. 12.00 aušanas no-
darbība

30.04. plkst. 12.00 stikla apglez-
nošanas nodarbība

Atmiņas kā kvēlas ogles – 
Tavu darbu atspīdums
Nāks no saules, vēja, zemes-
Sirdīs nebeigs starot mums.
 /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

mūžībā aizgājušos 
iedzīvotājus:

Jānis Briedis
24.08.1938. – 07.03.2014.
leonīds Gulbis
29.03.1954. – 08.03.2014.
Viktors Pudāns
01.12.1929. – 14.03.2014.
ausma ribāka
21.08.1934. – 29.03.2014.
Paulīna Setkovska
06.11.1918. – 28.03.2014.
Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem! 

līdz 30.04. Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē Daiņa Ormaņa izstāde 
„Sēļzeme” fotogrāfi jās.

04.03. – 20.04. Slates bibliotēkā 
skatāma foto izstāde „Mūsu cilvēki – 
mūsu vērtība”

01.04 – 01.05 Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē izstāde „Bērie, sir-
mie, dūkainie”

26.03. – 26.04. Rubenes kultū-
ras namā foto izstāde „Dunava – at-
spulgs palu ūdeņos”

04.03. – 20.04. Slates bibliotēkā 
skatāma foto izstāde „Mūsu cilvēki – 
mūsu vērtība”

14.04. – 30.04. Ābeļu bibliotēkā 
Lieldienām veltīta izstāde „Raibu rai-
bās Lieldieniņas...” 

16.04. – 10.05. Dunavas sa-
biedrisko resursu centrā izstāde „Kur 
Liela diena rotājās” (Dunavas pagas-
ta iedzīvotāju un biedrības „Dzīves 
prasme” darbi)

Informāciju par kultūras pasākumiem 
apkopoja I. Tomāne

Ābeļu pagasts
20.04. plkst. 10.00 laukumā pie 

šūpolēm Lieldienu pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem sadarbībā ar 
Bērnu dienas centru (šūpošanās, olu 
ripināšana, mīklu minēšana, atrakcijas)

28.04. plkst. 10.00 Ābeļu tautas 
namā tematiska pēcpusdiena „Bērzu 
sulas veselībai”

Dunavas pagasts
20. 04. plkst. 17.00 Dunavas skolā 

– tradīciju zālē „Lieldienu jampadracis”. 
Līksmošanās, danči un dažādas Liel-
dienu izdarības kopā ar folkloras kopu 
un danču klubu „Dyrbyni” un pagasta 
pašdarbības kolektīviem

Dignājas pagasts
16.04. plkst. 18.00 Dignājas sa-

biedriskajā centrā nodarbība – „Olu 
krāsošana pēc vecām un jaunām meto-
dēm”. Pasniedzēja Ilga Vēvere

17.04. plkst. 18.00 Dignājas sa-
biedriskajā centrā – mācīsimes skaisti 
un interesanti locīt salvetes viesību gal-
dam kopā ar viesmīlības un galda klā-
šanas speciālistēm – Janu Liepiņu un 
Katrīnu Šilinsku

20.04. plkst. 22.00 Dignājas pa-
matskolas zālē Lieldienu groziņballe 
kopā ar grupu „Pēc Pusnakts”

21.04. plkst. 11.00 pie Dignājas 
pamatskolas „Lieldienu jampadracis”

• Pavasara saulgriežu danči un 
dziesmas

• Lieldienu olu kaujas un spēles
• Šūpošanās
• Pavasara saulgriežu gadatirgus

Kalna pagasts
17.04. kultūras namā Rūķu darbnī-

ca – Lieldienu rotājumu gatavošana

Leimaņu pagasts
16.04. plkst. 14.00 Leimaņu tautas 

namā koncertu sniedz „Latgales dāmu 
pops”

20.04. plkst. 11.00 Latvju zīmju 
parkā Lieldienu svinības (šūpošanās, 
kaulēšanās, rotaļās iešana)

20.04. plkst. 18.00 Leimaņu tautas 
namā Lieldienu koncerts „Ai lielāi Liela-
diena”

20.04. plkst. 21.00 Leimaņu tautas 
namā Lieldienu balle kopā ar „Viesturs 
& co”

25.04. Dignājas bibliotēkā atmiņu 
pēcpusdiena, veltīta novadnieces Aus-
mas Pormales 75 dzimšanas dienai .

Rubenes pagasts
20.04. plkst. 20.00 kultūras namā 

Lieldienu koncerts „Pati saule tevi gai-
da”. Piedalās – kultūras nama pašdar-
bības kolektīvi. plkst. 22.00 Lieldienu 

groziņballe. Spēlē – Jānis Ancāns
24.04. plkst. 12.00 kultūras namā 

tematisks pasākums senioriem un ci-
tiem interesentiem „Pavasaris manā 
sētā”

Lekcija „Dārzeņu šķirnes un to au-
dzēšanas īpatnības. Vasaras puķes”.

Agnese Vilcāne – SIA „Sedumi” 
daiļdārzniece – tehniķe

Kultūras programma. Viesojas 
Dvietes pagasta dāmu deju kopa „Sau-
lespuķes”

Zasas pagasts
21.04. plkst. 13.00 kultūras namā 

pasākums – koncerts „Saule kāpa aug-
stu kalnu’’. Koncertā piedalās bērnu 
dramatiskais kolektīvs „Maskas”, bēr-
nu ansamblis „Smaidiņi’’, bērnu deju 
kolektīvi „Solītis” un „Dzirnupīte”. Aici-
nām piedalīties Lieldienu kompozīciju 
izstādē. Pēc koncerta varēsi lustēties 
un piedalīties dažādās aktivitātēs – olu 
ripināšanā, olu kaujās, šūpošanās, vir-
ves vilkšanā, gaiļu cīņās u.c. Kopā iz-
gatavosim putnu būrīšus, kurus varēsi 
izlikt mežā, savā dārzā vai lauku sētā

02.05. plkst. 22.00 Zasas kultūras 
namā groziņballe kopā ar grupu „Leivē-
ri’” (Madona)

08.05. plkst. 10.00 Zasas kultūras 
namā koncerts „Saulīte – māmiņa”, vel-
tīts māmiņām un viesiem no Rumāni-
jas. Koncertā piedalās Zasas v-skolas 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

zasas centrā pieejams 
bezmaksas internets

Jēkabpils novada Zasā, centrālā 
automašīnu stāvlaukuma teritorijā 

kopš aprīļa sākuma pieejams 
bezmaksas Lattelecom WiFi 

savienojums.

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


