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23. aprīlī visā Latvijā notika Lielā talka, 
šogad ar devīzi: „Latvijai būt zaļai!” Talci-
nieku netrūka arī Jēkabpils novadā, kur 
dažādu paaudžu cilvēki ar grābekli pār 
pleciem devās uz sev nozīmīgāko vai tu-
vāko talkošanas vietu.

Kopā Lielās talkas aktivitātēs sestdien 
Jēkabpils novadā piedalījās aptuveni 440 
cilvēki. Atsevišķu teritoriju un skolu ap-
kārtnes sakopšana notika jau pāris dienas 
iepriekš. Pēc stundām kast lapas, vākt at-
kritumus vai tīrīt krūmus devās aptuveni 
250 skolēni un skolu darbinieki. Kopā šajā 
nedēļā darbi notika vairāk kā 30 talkas vie-
tās novadā.

Ābeļu pa-
gastā tika savākti 

atkritumi gar ceļ-
malām, sakopta Ve-

selības taka Brodos, Ābeļu 
pamatskolas pievadceļi, Daugavas krasts 
pie skolas un pati skolas teritorija.

Dignājas pagastā tika sakārtots Van-
dānu ciema centrs, Dignājas pamatskolas 
apkārtne, Dignājas kapsēta un muižas te-
ritorija.

Dunavas pagastā notika pieminekļa 
„Daugavas plostniekiem” apkārtnes un Du-
navas pamatskolas teritorijas sakopšana, 
tika iekārtota atpūtas vieta pie vecās sko-
las un attīrīts senais Dignājas muižas parks 
Sudrabkalnā. Pašvaldība sakopa sev piede-
rošo īpašumu līdzās Tadenavas bibliotēkai.
Kalna pagastā tika tīrīta birze un ierīko-

ta atpūtas vieta Dubultos pie Kalna kultūras 
nama, notika Aleksandra Grīna parka teritorijas 
sakopšana un stādījumu apravēšana, tika sa-
kopta Ūdenānu kapsēta un teritorija pie reha-
bilitācijas centra „Dūjas”.

Leimaņu pagasta Mežgalē tika sakopta 
daudzstāvu dzīvojamo māju apkārtne, au-
tobusu pietura, pagasta pārvaldes apkārtne. 
Leimaņos, pie „Žeikaru” mājām tika sakopta 
Augusta akmens un 1.p.k. bunkuru apkārtne, 
iekārtota atpūtas vieta. Lielā pavasara tīrīšana 
notika Leimaņu vēsturiskajā centrā, kur tika 
sakārtota senā Ulmaņlaiku Pormaļa tirgotavas 

māja un tās apkārtne. Tika kopta Leima-
ņu tautas nama parka teritorija, uzstādīti 
atpūtas soli un galdi, sakopta Leimaņu 
kapsēta.

Rubenes pagastā tika kopti Bērzu 
kapi, daudzdzīvokļu māju garāžu apkār-
tne Rubeņu ciemā, Rubeņu pamatskolas 
apkārtne, tika lasīti atkritumi uz pagasta 
ceļiem. 
Turpinājums 3. lpp. »»»

Lielajā talkā sakopj Jēkabpils novadu
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atkritum
malām, s
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Sudrabkalna jaunieši 23. aprīlī, Lielās Tal-
kas ietvaros, sakopa Sudrabkalna apkaimi. 
Talkas dienā tika sakopta teritorija pie Sud-
rabkalna veikala, kur kādreiz bija atradies 
muižas parks. Tika sagrābtas lapas, savākti 
atkritumi un nozāģēti nevajadzīgie krūmāji.

Talkotāju skaits nebija pārāk liels, taču 
jaunieši juta atbalstu arī no iedzīvotājiem, 
jo mums iecerētos darbus palīdzēja paveikt 
gan vietējie iedzīvotāji, gan arī jauniešu ve-

cāki. Lielu paldies Sudrabkalna jauniešu ini-
ciatīvas grupa vēlas teikt ikvienam, kas palī-
dzēja un piedalījās, taču īpašs paldies jāsaka 
Andrim Baltaruņķim un Miežānu ģimenei 
par atbalstu, kā arī Klintai Miežānei par ini-
ciatīvu.

Arī iniciatīvas autore Klinta Miežāne izsaka 
pateicību talkas dalībniekiem: “Esmu ļoti prie-
cīga un gandarīta, ka realizējās mana iecere 
sakopt Sudrabkalna apkaimi. Vislielāko gan-

darījumu sniedz doma, ka 
talka guva lielu atsaucību. 
Man prieks, ka Sudrab-
kalnā dzīvo tik atsaucīgi 
cilvēki, kam rūp apkārtējā 
vide. Vēlos teikt lielu pal-
dies visiem, kas piedalījās 
sakopšanas darbos!”

Sudrabkalna jaunie-
šu iniciatīvas grupa savu darbu teritorijas 
labiekārtošanā nav beiguši. Jaunieši cer uz 
iedzīvotāju atbalstu un līdzdalību, lai jau pa-
visam drīz varētu ierīkot jauku atpūtas vietu, 
visiem pagasta iedzīvotājiem. 

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada Jaunatnes lietu 

speciāliste 

K.Sēļa foto

Jaunieši Lielajā talkā sakopj Sudrabkalna apkārtniJaunieši Lielajā talkā sakopj Sudrabkalna apkārtni

Negaidot Lielo talkas dienu, savu sest-
dienas talku Dignājas kapos bija sarīkojuši 
Dignājas pagasta iedzīvotāji. 

Dignājas pagastā ir trīs kapsētas, bet 
lielākā un senākā ir Dignājas kapsēta. Kap-
sētas vecākajā daļā jau vairāk nekā simts 
gadus nenotiek apbedījumi, varbūt tāpēc 
tā bija piemirsta un ieaugusi necaureja-
mos krūmos. Taču kapsētā ir saglabājušies 
daži pieminekļi un kapu krusti, kapu vie-
tas. Pateicoties Zentas Zeltiņas Vilbergas 
iniciatīvai, tika sarīkota kapsētas sakopša-
na. Par lielo iedzīvotāju atsaucību liecina 
tas, ka talkotāji strādāja ne tikai sestdien, 
2.aprīlī, bet darbus turpināja un pabeidza 
pirmdien, 4.aprīlī. Talkas dalībnieki pauda 
gandarījumu par paveikto, jo acīmredzams 
ir paveiktā darba ieguldījums un sajūta, ka 

paveiktais ir ļoti labs un noderīgs.
Liels paldies visiem, kas atrada laiku 

un iespēju sakopt kapus, tātad arī mūsu 
vēsturi!

Čaklie talkas dalībnieki:
Zenta Zeltiņa Vilberga, Janīna Bružu-

ka, Ainis Mikulāns, Kaspars Kusiņš, Līga 
Muša, Lidija Raginska, Miervaldis Zālītis, 
Skaidrīte un Sarmīte Smirnovas, Alla Kova-
ļuka, Maigonis Greiselis, Gunda Cērmūkša, 
Gunārs un Mirdza Geidāni, Gita Namiņa, 
Dāvis Liepiņš, Viesturs Mikulāns, Aina un 
Uldis Zaharevski, Olga Voičonoka, Dainis 
un Anita Ermansoni, Lauris Baumanis, Jā-
nis Raubiška.

Kopā mēs vienmēr varam vairāk!
Paldies par paveikto saka talkas 

dalībniece Dzidra Nartiša

Sakopj Dignājas kapus
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Pie kapu vārtiem apstājies!
Apstājies un sevī ieklausies,
Apstājies un noņem cepuri ,
Lai vieglāks solis Tev un 
gaišāks prāts
Kad kapu vārtus atvērt nāc !
/V.Kokle-Līviņa /

Kā katru gadu pavasarī, arī šogad Zasas 
pagasta Staģu kapsētiņa sagaida strādnie-
kus, kuri ierodas Talkas dienā. Tās ir blakus 
dzīvojošās ģimenes, kuras ierodas ar skolu 
jauniešiem un mazuļiem,kuri čakli piedalās 
darbos. Ierodas arī tālāk dzīvojošie, kurus at-
vizina pagasta transports. Kapsēta nav seviš-
ķi liela un kad darba pienākumi tiek draudzīgi 
sadalīti,darbs veicas. Kapsētā arī atrodās vācu 
karavīru apbedījumi, kuros apglabāts 21 ka-
ravīrs. Darbi veicas ātri, jo laiks mūs pārsteidz 
ar vēju, lietu un krusu. Pēc padarītā darba 
draudzīgi ieturējām pusdienas un spriedām 
par vēl darāmiem darbiem. Tika norunāts, 
ka organizēsim talku arī rudenī, lai pavasarī 
mazāks lapu klājiens. Pēc darba rudenī aizde-

dzināsim pie savu mīļo 
kopiņām svecītes un 
vēlēsim viņiem klusu un 
mierīgu dusu līdz pava-
sarim.Par rudens talku 
laicīgi tiks paziņots, lai 
varētu ierasties vēl kup-
lāks talcinieku skaits.

I.Grauze

«««Sākums 1. lpp.
Notika labiekārtošanas darbi pie internāta ēkas, kur 

atrodas hokeja kluba telpas, tika uzlikts siets hokeja lau-
kumam, tika sakopta pagasta pārvaldes apkārtne, un no-
tika atkritumu savākšana uz pagasta ceļiem. Kaldabruņā 
tika labiekārtota vecās skolas apkārtne, atjaunota baskāju 
taka. Kopā ar Bebrenes pagasta iedzīvotājiem tika sakopti 
Muktānu kapi.

Zasas pagastā notika Liepu meža muzeja teritorijas 
sakopšana, tika grābtas lapas Staģu kapos, sakopta Zasas 
vidusskolas apkārtne, Zasas muižas parks un kapsēta pie 
baznīcas. Parkā tika atjaunota liepu aleja.

Īpaši jāuzteic Dignājas un Leimaņu pagasti, kur, skato-
ties pēc iedzīvotāju skaita, piedalījās vislielākais talcinieku 
īpatsvars.

Pašvaldības un Lielās talkas koordinatora vārdā vēla-
mies teikt lielu paldies visiem talkas dalībniekiem, kā arī 
tās atbalstītājiem! Ir patiess prieks redzēt, ka katru gadu 
cilvēki aizvien aktīvāk iesaistās talkas aktivitātēs, un tiek 
sakoptas arvien jaunas teritorijas. Šādi turpinot, kā arī iero-
bežojot teritoriju turpmāku piesārņošanu un aizaugšanu, 
Latvijas simtgadi tik tiešām varēsim sagaidīt kā viens no 
zaļākajiem un sakoptākajiem novadiem Latvijā!

Jēkabpils novada pašvaldība, K.Sēļa un Ābeļu 

pamatskolas foto

Lielajā talkā sakopj Jēkabpils novadu

Staģu kapsētu cer sakopt biežākStaģu kapsētu cer sakopt biežāk
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Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas 
reģionu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā.

Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palieli-
nāt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzī-
vesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. 

Projekta mērķa grupa ir: 

• pilngadīgas personas ar garīga rak-

stura traucējumiem, kuras saņem Valsts 
fi nansētus ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk–VSAC) 
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā 
pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, 
kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas ap-
rūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga 
vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes 
grupa) (turpmāk–personas ar GRT); 

• ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un 

jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), 
kuri saņem valsts vai pašvaldības fi nansētus 
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus (turp-
māk–bērnu aprūpes iestādes); 

• bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 

kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģi-
menēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžu-
ģimenes (turpmāk–bērni ar FT); 

• potenciālie aizbildņi, adoptētāji, au-

džuģimenes.

Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pakalpo-
jumi:

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi 
(aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, speciali-

zētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslai-
cīgās sociālās aprūpes pakalpojumi, 
speciālistu konsultācijas un individu-
ālais atbalsts);

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (bēr-
niem – psihologa pakalpojums, logopēga 
pakalpojums, rehabilitaloga pakalpojums, 
fi zioterapija, reitterapija, hidroterapija, atbal-
sta grupas; bērnu likumiskajiem pārstāvjiem 
– psihologa pakalpojums, rehabilitologa pa-
kalpojums, fi zioterapija, izglītojošās atbalsta 
grupas);

Aprūpes pakalpojums bērniem ar FT trau-
cējumiem līdz 4 gadu vecumam ne vairāk kā 
50 stundas nedēļā;

Atelpas brīža pakalpojums (uz laiku līdz 30 
diennaktīm gadā bērnu likumiskajiem pārstāv-
jiem;

Sagatavošana uz dzīvi sabiedrībā (pakal-
pojumu kopums personām ar GRT, kuras sa-
ņem VSAC pakalpojumus).

Šī gada 22. aprīlī notika Jēkabpils novada 
deinstitucionalizācijas vadības grupas infor-
matīvā sanāksme, kurā tika sniegta informācija 
par paveikto no 2015. gada 15. decembra līdz 
2016. gada 21. aprīlim un plānotajām darbī-
bām līdz 2016. gada beigām 

Sanāksmē piedalījās deinstitucionalizāci-
jas vadības grupas vadītāja Elizabete Krūkliņa; 
grupas locekļi – Larisa Zeltiņa, Ina Gusāre, Ilze 
Krastiņa, Ilvija Daņiļeviča; projektu speciālis-
te Gunta Dimitrijeva un izpilddirektors Jānis 
Subatiņš.

E.Krūkliņa informēja:
1. Par 2016. gada 19. janvāra sadarbības 

līgumu Nr.3–41.4/49 ar Zemgales plānošanas 
reģionu par deinstitucionalizāciju (projekta īs-
tenošana no 2015. gada 15. decemba – 2022. 
gada 31. decembrim);

2. Par deinstitucionalizācijas būtību un ne-

pieciešamību;
3. Par Jēkabpils novada veiktajām aktivitā-

tēm projektā 2015.gada beigās un 2016.gadā 
un plānoto turpmāk:

2015. gads – informācijas sniegšana par Jē-
kabpils novada bērnu skaitu un personu skaitu 
ar GRT VSAC un personu skaitu pašvaldībā ar 
GRT, kuriem risks nonākt VSAC;

2015. gada decembris informatīvs semi-
nārs Ozolniekos;

2016. gada februāris – informācijas snieg-
šana par pašvaldības deinstitucionalizācijas 
vadības grupu;

2016. gada februāris, marts – pašvaldības 
sociālo darbinieku pieteikšanās apmācībām, 
lai pēc tam veiktu personu ar GRT izvērtēšanu 
VSAC un dzīvesvietā.

2016. gada 30. marts – informatīvs semi-
nārs Aizkrauklē;

 2016. gada 15. aprīlis – informācijas 
sniegšana par priekšlikumiem grāmatvedības 
atskaites formas uzlabošanai un tehniskajai 
specifi kācijai; 

2016. gada 18. –22. aprīlis – Zemgales re-
ģiona sociālo darbinieku apmācības;

Līdz 2016. gada 6. maijam – izvērtējamo 
personu ar GRT, kas atrodas pašvaldībā un ku-
rām ir risks nonākt iestādē; bērnu ar invaliditāti 
individuālo vajadzību izvērtēšanai, atelpas brī-
ža pakalpojumam apzināšana;

2016. gada IV ceturksnis – personu izvērtē-
šanas process.

4. Sanāksmes laikā radās vairāki jautājumi 
par projekta īstenošanu, fi nansēšanas kārtību.

Sanāksmē nolēma uzaicināt projekta ko-
ordinatori Natāliju Gerasimovu uz nākošo pro-
jekta vadības grupas sanāksmi, lai noskaidrotu 
sīkāk vairākus jautājumus par DI projekta īste-
nošanu un fi nansēšanas kārtību.

Sociālā dienesta vadītāja E.Krūkliņa

Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Atver sirdi Zemgalē” plānotajām aktivitātēm

LIFE+ projekta EREMITA MEA-
DOWS ietvaros pabeigta dabas liegu-
ma „Eglone” informācijas centra izvei-
de. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāts 
centra dizains, veikti remontdarbi vie-
nā no Tadenavas bibliotēkas telpām, kā 
arī veikta centra mākslinieciskā nofor-
mēšana.  Informācijas centrā izvietota 
informācija par dabas liegumā “Eglone” 
sastopamajām dabas vērtībām.

Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdien – no 8:00 – 13:00 un 

trešdien, piektdien – no 8:00 – 16:00.
Uldis Valainis

LIFE+ projekta EREMITA 

MEADOWS vadītājs

Tadenavas bibliotēkā atvērts dabas lieguma Tadenavas bibliotēkā atvērts dabas lieguma 
„Eglone” informācijas centrs„Eglone” informācijas centrs
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Ap Lieldienu laiku senie latvieši gāja put-
nus dzīt mežā, tad tika lietotas rakstiem izgriez-
tas koka šautras un svilpaunieki.

Šogad 1.,2.,3. aprīlī A/C “Rūme” norisinājās 
ikgadējais pasākums “Satiec savu meistaru”, 
kurā šoreiz tika veidoti svilpaunieki. Šos māla 

sīkplastikas darinājumus katrs meistars veido 
citādi. Atšķirīgi ir svilpaunieku ārējie veidoli un 
arī skanējums ir dažāds.

Ar savām prasmēm dalījās trīs meista-
ri: Arūns Augutis no Lietuvas (Rokišķi), ke-
ramiķe Anda Svarāne un Daina Alužāne.

Interesentiem bija iespēja veidot 
svilpauniekus ar pildītu korpusu, ar dobu 
viduci, arī “lakstīgalas”, kuras īpaši dzidri 
vītero, kad svilpē ielej ūdeni.

Darbnīcas dalībniekiem bija krietni 
jānopūlas, lai māla zvēriņam vai putnam 

iekšā dabūtu “dziesmu” – tas prasa 
lielu meistarību un pieredzi. Tika 
zīmētas shēmas , rēķināti leņķu 
slīpumi, pa kuriem plūdīs gaiss, 
arī daudzi citi amata noslēpumi 
atklājās, darinot šos sīkos māla 
darbiņus. Paldies Arūnam, kurš ļoti 
meistarīgi tika galā ar mācekļu ne-
drošajiem mēģinājumiem iesvilpi-
nāt vārnas, aunus, zirgus un pīles, 
visu parādot un izdarot tā, ka telpa 

trīc no skaņas. 
Meistardarbnīcas dalībnieki bija sabrau-

kuši no Rubenes, Zasas, Leimaņu, Dignājas 
pagastiem, Krustpils novada – pavisam astoņi 
mācekļi. Visi esam gandarīti par apgūtajām 
prasmēm, jo, ticiet vai nē, svilpaunieku uzvei-
dot nav nekāds joks!

Keramikas meistare

Anda Svarāne

Satiec savu meistaru “Rūmē”!

Pamatojoties uz 
Jēkabpils novada paš-
valdības 2016. gada 24. 
marta lēmumu Nr.72, 
tiek nodots publiskajai 
apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai de-
tālplānojuma projekts 

nekustamajam īpašumam „Bulīši” (kadastra nr. 
5666 004 0012, „Bites” kadastra nr. 5666 004 
0192).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 
2016. gada 11. aprīļa līdz 2016. gada 7. maijam.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus 

pieņem un ar izstrādāto detālplānojuma pro-
jektu var iepazīties, kā arī rakstiskus priekšliku-
mus var iesniegt: Kalna pagasta pārvaldē, “At-
vari”, Vidsala, Kalna pagasts Jēkabpils novads, 
Jēkabpils novada administrācijā, Rīgas iela 
150a, Jēkabpils, darba dienās no plkst.8.00 līdz 
17.00, iesniegumā norādot dzīvesvietas adresi 
vai juridisko adresi un reģistrācijas numuru. Ja 
priekšlikumu sniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, iesniegumā norādīt pilnu adresi.

Publiskās apspriešanas sanāksme tika or-
ganizēta 2016. gada 29. aprīlī plkst. 11.00 Kalna 
pagasta pārvaldē, “Atvari”, Vidsala, Kalna pa-
gasts Jēkabpils novads.

Detālplānojuma materiāli pieejami arī no-
vada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv.

2016.gada 13.maijā plkst.13.00 Kalna pa-
gasta pārvaldē (“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts 
Jēkabpils novads) notiks sanāksme, kurā tiks 
izskatīti nekustamā īpašuma “Bulīši” detālplāno-
juma projekta publiskās apspriešanas laikā sa-
ņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Ai-
cinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plāno-
šanas speciālisti Dzidru Nartišu, tālr. 28698128, 
e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība

Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam „Bulīši” Kalna 
pagasts Jēkabpils novads publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu

Ir noslēgusies šī 
gada Jēkabpils novada 
NVO iniciatīvu konkursa 
pieteikumu izvērtēšana. 

Kopā saņēmām 12 pieteikumus, kuru kopē-
jā pieprasītā fi nansējuma summa sastādīja 
7327,58 eiro. Konkursa mērķiem pašvaldība 
bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija 
iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nā-
cās piešķirt nedaudz samazinātu fi nansējumu.

Rezultātā atbalstīti 10 projekti:
• Biedrības “Akācija Plus” projekts “Nepa-

dodies – ej līdzi dzīvei!” ar fi nansējumu EUR 
483,50;

• Biedrības “Ābeļzieds” projekts “Tikai 
veselā miesā mājo vesels gars!” ar finansē-
jumu EUR 465,09;

• Biedrības “Cerību logi” projekts “Parka 
Dubultu ciemā labiekārtošana” ar fi nansējumu 
EUR 362;

• Biedrības “Cirkuži” projekts “Aktīvās atpū-
tas takas izveidošana pie Dignājas pamatsko-
las” ar fi nansējumu EUR 679,06;

• Biedrības “Izaicini sevi” projekts “Izaicini 
sevi šajā vasarā 2016” ar fi nansējumu EUR 350;

• Nodibinājuma “Mārtiņa fonds” projekts 
“Rītausmas modināšanas koncerts Dūjās” ar 
fi nansējumu EUR 350;

• Biedrības “Noskaņa” projekts “Piedalies – 
darbosimies kopā!” ar fi nansējumu EUR 200;

• Biedrības “Ūdenszīmes” projekts “Raiņa 
pirmais ceļojums. Kustībā.” ar fi nansējumu EUR 
599,35;

• Biedrības “Ūsiņa mini Zoo” projekts “Ūsiņa 
mini zoo trušu mājas un putnu mājas izveido-
šana” ar EUR 513;

• Biedrības “Ūsiņš” projekts “Jāšanas sporta 
sacensības” ar fi nansējumu EUR 498.

Sakām lielu paldies ikvienam, kas centās, 
nāca klajā ar jaunām idejām un piedāvāja tās 
kopīgi īstenot. Lai projekti veiksmīgi īstenojas!

K.Sēlis

Zināmi Jēkabpils novada 2016. gada NVO iniciatīvu konkursa rezultāti
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Daugavpils novada folkloras kopas “Dyrby-
ni” vadībā Jēkabpils novada pašvaldības pār-
stāvji, masu mediji un citi interesenti izstaigā 
Raiņa dzimtās mājas Tadenavā, iepazīstoties 
ar Raiņa muzeja atjaunošanas projekta laikā 
paveikto.

“Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar 
Memoriālo muzeju apvienību īsteno Eiropas 
ekonomikas zonas fi nanšu instrumenta fi nan-
sētu projektu, kura laikā tiek restaurēts viss 
muzeja komplekss. Memoriālo muzeju apvie-
nības direktore Rita Meinerte skaidro: “Projekta 
mērķis ir atjaunot Raiņa un Aspazijas muzejus 
un piemērot tos muzeju funkciju veikšanai. Ta-
denavā muzejs ir jau ļoti sen – kopš 1959.gada, 
tomēr Tadenavas pusmuižas ēkas tiek restau-

rētas, atjaunotas un reāli piemērotas muzeju 
vajadzībām pirmo reizi.”

Projekta prezentācijas pasākumā klāteso-
šajiem bija iespēja aplūkot, kā pēc restaurācijas 
izskatās Raiņa tēva 1965.gadā celtā dzīvojamā 
māja un šķūnis, 20.gadsimta sākumā tapusī 
Dāboliņu jaunsaimniecības dzīvojamā ēka, kā 
arī pirtiņa. Guļbaļķu dzīvojamā māja ir valsts 
nozīmes vēstures piemineklis, pēc restaurāci-

jas tā izskatās tāpat kā pirms 150 gadiem, 
lai gan iekštelpās iekļauti arī modernāki 
elementi.

Savukārt unikāls restaurācijas objekts 
ir 150 gadus vecais šķūnis, kuru projekta 
arhitekts Ēriks Cērpiņš izvēlējās atjaunot 
nevis tādā izskatā, kādā tas bija pirms 150 

gadiem, bet gan tādā, kāds tas ir tagad – ar 
šķībām sienām un ieliekušos jumtu. “Nemē-
ģināsim tādas pieredzes bagātas ēkas padarīt 
daudz jaunākas,” saka Ēriks Cērpiņš. “Šo ēku 
vērtība ir tieši vecumā. 150 gadu laikā ir bijuši 
daudzi notikumi, un katrs no notikumiem ir at-
stājis kādu iespaidu.”

Lai gan šāda veida restaurācija tiek veikta 
reti, arhitekts uzsver, ka šķūnis ir drošs apmek-

lētājiem. Tajā atrodas mūsdienīgas tu-
aletes, neliela virtuvīte, noliktavas, kā 
arī nodarbību un semināru telpa. “Kons-
truktors saka, ka vēl 50 gadus tādā for-
mā šķūnis droši stāvēs. Bet piecu gadu 
garantija ir dota, celtnieki dod piecu 
gadu garantiju,” saka Cērpiņš.

Restaurētas ir vēl trīs ēkas – „Dābo-
liņu” māja, pagrabs un pirtiņa. Šo trīs 
objektu gan vēl nebija, kad šeit dzīvoja 
Rainis, tomēr šīs ēkas ir kļuvušas par 
neatņemamu muzeja kompleksa sa-
stāvdaļu. Projekta laikā jau veikti arī citi 
darbi – ierīkota kanalizācija, attīrīšanas 
iekārtas, kā arī jauns ūdensvads. Turpi-
nās teritorijas labiekārtošana, tostarp arī 
neliela stāvlaukuma izveide. Ģenerāluz-
ņēmējs ir SIA „Modus Būve”, bet darbus 
veic arī SIA „Kaskāde 19”. Kopējās būv-
niecības izmaksas „Tadenavā” ir nepilni 

647 tūkstoši eiro (neieskaitot PVN).
Muzeja teritorijā atrodas arī Jēkabpils no-

vada pašvaldībai piederošā Tadenavas kluba 
ēka. Lai tā arī iederētos muzeja kompleksā, 
pašvaldība ir veikusi ēkas remontu. Līdz šim ie-
guldīti 12,5 tūkstoši eiro, bet nepieciešami vēl 
4000 eiro.

“Valsts nekustamie īpašumi” un Memoriālo 
muzeju apvienība atzinīgi vērtē Jēkabpils no-
vada pašvaldības pretimnākšanu. VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” komunikācijas projektu 
vadītāja Zane Rašmane saka: “Mēs gribam teikt 
Jēkabpils novada pašvaldībai lielu paldies par 
sadarbību, jo Raiņa muzejs un tā apkārtne – tas 
ir viens milzīgs komplekss, tā nav tikai viena 
māja. Tam visam būtu jāizskatās vienotā stilā.”

Prezentē paveikto Raiņa dzimtajās mājās 
Tadenavā
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Memoriālo muzeju apvienības direktore 
Rita Meinerte stāsta: “Man šķiet ļoti būtiski tas, 
par ko rūpējas arī novada vadība, proti, lai mēs 

šajā Jēkabpils novada nostūrī varētu veidot 
plašāku piedāvājumu, lai mēs varētu ietvert arī 
dabas taku, ko novads sadarbībā ar “Latvijas 

Valsts meži” un Daugavpils Universitāti ir izvei-
dojis mežā. Plāni mums ir. Mēs gribam, lai būtu 
iemesls braukt šurp uz Tadenavu, braukt šurp 
uz Dunavas pagastu.”

Arhitekts Ēriks Cērpiņš uzsver, ka šādas 
vēsturiskas vietas ir vērts apmeklēt arī tad, ja 
tajā brīdī tur nav nekādu kultūras pasākumu: 
“Vispār jau ir daudzas lietas, par kurām cilvēki 
īsti neaptver, cik tās ir dziļas. Man pašam, strā-
dājot šajā objektā, radās pārdomas par to, cik 
ļoti mēs atceramies savus vectēvus, vecvec-
tēvus, cik liela nozīme mūsu dzīvē ir tēviem 
un mātēm. Strādājot šeit, man nācās vairāk 
domāt nevis par Raini, bet par viņa senčiem, 
piemēram, par Raiņa tēvu, kurš radīja pamatu 
civilizētai Latvijas nācijai – tai nācijai, kas spēj 
iekļauties pasaules apritē. Tur tēva nopelns ir 
ārkārtīgi liels.”

Projekta īstenošana vēl nav beigusies. Ir 
jāpabeidz teritorijas labiekārtošana, kā arī jāie-
kārto ekspozīcija. Plānots, ka atjaunotais Raiņa 
muzejs apmeklētājiem durvis vērs šā gada jūlijā.

Sandra Paegļkalne

K.Sēļa foto

Jēkabpils novada pašvaldība atgādina, ka 
dzīvojamo māju apsaimniekošanā ir noteikts 
šāds tiesiskais regulējums:

 Dzīvokļa īpašuma likuma 8.  pants no-
saka, ka Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ie-
guvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības 
nostiprinājusi zemesgrāmatā. Līdz dzīvokļa 
īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā uz dzī-
vokļa īpašuma ieguvēju attiecas visas šā likuma 
normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, 
pienākumus un atbildību, izņemot tās likumā 
noteiktās tiesības, kuras dzīvokļa īpašuma ie-
guvējs iegūst pēc dzīvokļa īpašuma reģistrēša-
nas zemesgrāmatā.

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pants nosa-
ka, ka Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums:

1) piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldī-
šanā;

2) segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
izdevumus šā likuma 13. pantā noteiktajā kār-
tībā;

3) norēķināties par saņemtajiem pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietoša-
nu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanali-
zācija, sadzīves atkritumu izvešana);

4) maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos 
nodokļus;

5) maksāt nomas maksu par zemes lietoša-

nu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai 
piederošas zemes;

6) saudzīgi izturēties pret kopīpašumā 
esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, 
kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, 
ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu 
aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, 
apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos 
noteikumus un prasības ievērotu personas, kas 
iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā;

7) nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku 
kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciā-
listiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas 
nepieciešamas ar dzīvojamās mājas eksplua-
tāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju 
un citu elementu ierīkošanai un normālai funk-
cionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot 
atsevišķo īpašumu;

8) pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pie-
ņemtos lēmumus.

 Kopīpašumam nepieciešamie izdevumi 
jānes visiem kopīpašniekiem samērīgi ar viņu 
domājamām daļām. Izdevumi Civillikuma 
1071.  panta izpratnē ietver ne tikai kopējas 
lietas saglabāšanas un uzturēšanas izdevumus, 
bet arī nepieciešamos apsaimniekošanas, pār-
valdīšanas, remonta un citus nepieciešamos 
izdevumus, kas saistīti ar kopējo lietu. Atbildība 
par zaudējumiem kopīpašniekiem jānes pro-
porcionāli viņu domājamām daļām.

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvo-
jamo māju privatizāciju” 50. pants nosaka, ka:

Valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai paš-
valdības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo 
māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai per-

sonai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi pri-
vatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvo-
jamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam 
vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir 
privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sa-
saukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā 
ar šā likuma 51. panta otro daļu.

Valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai 
pašvaldībai, pārvaldot un apsaimniekojot dzī-
vojamo māju, ja šā likuma 51.  pantā noteik-
tajā kārtībā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sa-
biedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 
līgumu pilnvarotai personai, ir tiesības saņemt 
maksu par dzīvokļu īpašniekiem sniegto pakal-
pojumu viņu privātīpašuma pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā.

 Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēg-
šanas pienākumus, izriet no Dzīvokļa īpašuma 
likuma. 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma liku-
ma 10.  panta 1.  punktu un Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma 10. panta otro daļu, paš-
valdība var prasīt pārvaldīšanas līguma noslēg-
šanu ar dzīvokļa (neapdzīvojamas telpas un 
mākslinieku darbnīcas) īpašnieku. Pašvaldība 
var iesniegt prasību tiesā. Uzliekot pienākumu 
dzīvokļa īpašniekam noslēgt pārvaldīšanas 
līgumu, tiesai ir jāvērtē noslēdzamā līguma 
nosacījumi un jānorāda, kādā redakcijā līgums 
noslēdzams, vai arī jānosaka, ka šāds līgums ir 
noslēdzams saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku ko-
pības lēmumu, kas ir saistošs ikvienam dzīvok-
ļa īpašniekam.

Īpašumu pārvaldīšanas speciāliste

Inga Bokāne

Par dzīvokļu īpašnieku pienākumiem un apsaimniekošanas 
līgumu slēgšanu
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INFORMĀCIJA UZŅĒMĒJIEM UN LAUKSAIMNIEKIEM

Platību maksājumi
Platību maksājumu iesniegums LAD elek-

troniski jāiesniedz līdz 23. maijam. Rokasgrā-
matas pieejamas pagastu pārvaldēs. Visiem 
jābūt noslēgtam līgumam ar LAD par elek-
tronisko pieteikšanos. Klientam uz e pastu no 
15. līdz 27. jūnijam tiks nosūtīta brīdinājuma 
vēstule, ja iesniegumā atklāsies kļūdas. Šajā 
laikā kļūdas varēs arī izlabot (bez sankcijām).

Bioloģiski vērtīgo zālāju (BDUZ) īpašnie-
kiem LAD būs jāiesniedz lauku vēsture, ja ir 
lopi, un apliecība par 8 h apmācībām (tās va-
saras beigās organizēs LLKC). Pieteikties pie 
lauku konsultantes. Pretējā gadījumā saņem-
tā nauda jāatmaksā.

Papuvei jābūt sastrādātai uz 15.septem-
bri (uzartai vai jau apsētai ar ziemājiem).

Īsumā
Biteniekiem līdz 31.maijam LDC jāie-

sniedz pārskats par stāvokli ganāmpulkā 
(bišu saimju skaits) uz 1. maiju.

Gada ieņēmumu deklarācija VID jāie-
sniedz līdz 1. jūnijam, 50 eiro nodoklis jāmak-
sā līdz 15. jūnijam. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (arī mini-
mālais nodoklis 50 euro) ir jāmaksā uz Valsts 
kases kontu: LV91TREL1060000110000.

Savukārt uzņēmumu (arī z/s) ienāku-
ma nodoklis (arī minimālais nodoklis 50 
euro) ir jāmaksā uz Valsts kases kontu: LV-
08TREL1060000121000

No 2016. gada 1. maija Attīstības fi nanšu 
institūcijā ALTUM tiek mainīta privatizācijas 
sertifi kātu kontu apkalpošanas un zemes 
izpirkuma līgumu slēgšanas vieta. Pakalpo-
jumus, kas saistīti ar privatizācijas sertifi kātu 
kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma līgu-
mu slēgšanu, no š.g. 1. maija ALTUM sniegs 
Rīgā, Elizabetes ielā 41/43 (2. stāvā). ALTUM 
reģionālie centri turpmāk šos pakalpojumus 
nesniegs.

Novada lauku attīstības 
konsultantes pieņemšanas 
laiki maijā
Zasā – katru pirmdienu, plkst. 9.–15.,
Rubeņos – katru otrdienu, plkst. 9.–15.,
Dunavā – katru trešdienu, plkst. 9.–15.,
Slatē – 12. maijā plkst.9. –15,
Vandānos – 6.un 20.maijā plkst. 9–15.,
Kalna pagastā – 5.un 19.maijā: Dubultos– 
plkst. 8.30–12.00, Vidsalā– no plkst. 12.15,
Leimaņu pagastā – 13.maijā: Mežgales 
b–kā plkst.9–12., Leimaņu TN – 
12.30–15.00,citās dienās palīdzību var lūgt 
bibliotekārei Līgai.
Ābeļu pagasta lauksaimniekiem palīdzību 
pieteikumu aizpildīšanā sniegs konsultāciju 
birojā (Bebru 108) vai LAD.

Līdz 1. jūnijam notiek iesniegumu pie-
ņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķir-
šanai, kurai piemēro samazināto akcīzes 
nodokļa likmi lauksaimniecības produkcijas 
ražotājiem 2016./2017.saimnieciskajam ga-
dam. Pieteikumus vēlams iesniegt elektro-
niski, bet iespējams saņemt arī papīra for-
māta veidlapu.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs 
ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, 
ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaim-
niecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpār-
vadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā platī-
bas maksājuma saņemšanai deklarēto un ap-
stiprināto platības hektāru, par kuru ir nodroši-
nāti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 
285 EUR no hektāra (neieskaitot saņemto 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, 
ņemot vērā šādu sadalījumu:

• augkopība – 100 l/ha
• augļkopība, ogulāji un dārzkopība – 

130 l/ha
• zālāju platības – 130 l/ha
• zālāju platības dzīvnieku barības pri-

māram ražotājam – 60 l/ha
• zeme zem zivju dīķiem (vismaz 20 ha) 

– 60 l/ha
• citas kultūras un platības, kuras ir dek-

larētas un apstiprinātas vienotā platību 
maksājuma saņemšanai – 60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30 % no 
kopējās lauksaimniecībā izmantojamās ze-
mes, kura ir pieteikta vienotā platības mak-
sājuma saņemšanai ,atbrīvojumu no akcīzes 
nodokļa piešķir tikai šiem 30% papuves, pā-
rējai papuves platībai nē.

Iepriekšējā perioda degviela jāizņem 
līdz 1.jūlijam.

LAD pieņem iesniegumus 
dīzeļdegvielas piešķiršanai

Atbilstoši MK noteikumu Nr.73 “Valsts at-
balsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimnie-
cības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā 
arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un pro-
duktivitātes datu izvērtēšanai” 12.punktā minē-
tajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu 
gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

kā vienreizēju maksājumu 142,65 euro 
apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 
1,28euro apmērā) par šķirnes saimniecībā pār-
raudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierak-
stītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

kā vienreizēju maksājumu 73,78 euro 
apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 
1,28euro apmērā), lai zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un 

izvērtētu produktivitāti gaļas šķirņu tīršķirnes 
zīdītājgovij un tīršķirnes telei (dzīvniekam, kam 
vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 pro-
centus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto ga-
ļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā ir vecāka 
par 18 mēnešiem;

kā vienreizēju maksājumu 35,69 euro 
apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 
1,28euro apmērā), lai zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un 
izvērtētu produktivitāti vismaz otrās pakāpes 
krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei 
(dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzē-
tu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu 
bulli, un kam gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sa-
sniedz vismaz 75 procentus), ja tā ir vecāka par 
18 mēnešiem.

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu 
gaļas ražošanas nozarē

Saskaņā ar 2013.gada 1.janvāra MK no-
teikumiem Nr.491 "Noteikumi par augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām" 
visiem ekspluatācijā nodotiem lauksaimnie-
cības smidzinātājiem līdz 2016.gada 26.no-
vembrim jābūt pārbaudītiem vismaz vienu 
reizi.

Lietotu iekārtu pārbaudēm piemēro šā-
dus pārbaužu starplaikus:

–2016.gadā pirmoreiz pārbaudāmo ie-
kārtu pirmajai pārbaudei – četri gadi, turp-
mākajām pārbaudēm – trīs gadi;

–pēc 2016.gada pirmoreiz pārbaudā-
mām iekārtām – trīs gadi.

Jauniem pārbaudi veic pēc pieciem ga-
diem no to iegādes brīža. Tālrunis informāci-
jai – Priekuļos 64130018, 20260099, e-pasts: 
mb.eksperts@stc.lv

Lauksaimniecības miglotāju (smidzinātāju) pārbaude

Plēvju savākšana
SIA "Eko Reverss" arī šogad bez maksas savāks agroplēves, polipropilēna 

maisus un plastmasas kanniņas, zemnieku saimniecības aicinātas 
zvanīt pa tālruni 28782321 (Agate).
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Sakarā ar Kalna pagasta teritorijā atras-
tajām ar Āfrikas cūku mēri infi cētajām me-
žacūkām, visām saimniecībām, kurās tiek 
audzētas cūkas pārdošanai (sivēni) vai paš-
patēriņam, atgādinājums – ievērot visstin-
grākos biodrošības pasākumus. Jēkabpils 
novads šobrīd atrodas II ĀCM riska zonā. Šīs 
zonas ietvaros cūkas drīkst pārvietot (pirkt 
un pārdot) bez problēmām. Taču, ja cūkas 
vēlas izvest uz citu zonu (I , III vai brīvo), tad 
pārvadājamajām cūkām jāatbilst šādām pra-

sībām: 
–tās izcelsmes novietnē atrodas kopš 

dzimšanas vai atrodas ne mazāk kā 30 die-
nas līdz pārvadāšanai, un 30 dienu laikā 
pirms plānotās pārvadāšanas novietnē nav 
ievesta neviena cūka no II vai III riska zonas;

– PVD iesniegts iesniegums par to, ka 
vēlas cūkas pārvietot uz citu zonu audzēša-
nai vai kaušanai (telefoniski– 65235466, per-
sonīgi vai e-pastā austrumzemgale@pvd.
gov.lv ). PVD vismaz divas reizes gadā veiks 

pārbaudi un noņems asins paraugus uz ĀCM 
cūkām, kas vecākas par 60 dienām (pārbau-
de un analīzes ir bez maksas);

– cūkas tur novietnē, kurā ieviestas nor-
matīvo aktu prasības par biodrošības pasā-
kumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām.

Cūku (sivēnu) pircējiem, kuri dzīvo II 
ĀCM riska zonā– jāatceras, ka bez ierobežo-
jumiem drīkst ievest audzēšanai un kaušanai 
no I un II un brīvās ĀCM riska zonām, bet aiz-
liegts no III zonas!

Āfrikas cūku mēra inkubācijas periods 
ir 2–7(–22) dienas. Vīruss ārējā vidē ir ļoti iz-
turīgs: līķos saglabā virulenci līdz 2 –2,5 un 
vairāk mēnešus, augsnē vairāk par 6 mēn., 
urīnā, izkārnījumos– līdz 1 mēnesim, pie t. 
4–8 0C līdz 5mēn., ezera ūdenī – 5–6 mēn., 
cūkgaļā un žāvējumos līdz 6 mēnešiem, sa-
saldētā gaļā – neiet bojā, cūku liemeņos pie 
40C vairāk par 6 mēn., sālītā gaļā – 140 –310 
dienas, cūku novietnē pie temperatūras 
240C vīruss saglabā aktivitāti no 4 dienām 
līdz 4 mēnešiem, bet saules staros vīruss 
inaktivējas 40 – 60 minūtēs.

Cūku turētājiem pie mazākajām aizdo-
mām, ja cūka izskatās sagurusi un neēd, jā-
ziņo veterinārārstam. Šādā gadījumā par iz-
saukumu ārstam nav jāmaksā. Jāizvērtē, kur 
saimniecībā atrodas salmu ruloni, vai tiem 
nevarēja piekļūt mežacūkas, tā ar pakaišiem 
ievazājot vīrusu kūtī. Cūkām nevajadzētu 
barot ārā sapļauto zāli. Kūtī Ieteicams izman-
tot tikai kūts darbiem paredzētu apģērbu un 
apavus, kurus nelieto ārpus novietnes.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t.26312414

Āfrikas cūku mēris mežacūkām arī mūsu novadā

Aktualizēts novada Rīcības 
plāns un Investīciju plāns

Jēkabpils novada domes aprīļa sēdē ap-
stiprināts Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012.–2018.  gadam aktualizētais 
Rīcības plāns un Investīciju plāns. Ar abiem 
dokumentiem var iepazīties Jēkabpils nova-
da mājaslapā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Zasas vidusskolā varēs 
iegūt B kategorijas 
transportlīdzekļu vadītāja 
kvalifi kāciju

Jēkabpils novada domes aprīļa sēdē no-
lēma atbalstīt B kategorijas transportlīdzekļu 
vadītāja kvalifi kācijas iegūšanas organizēša-
nu Zasas vidusskolas audzēkņiem 2016./2017. 
mācību gadā, pašvaldībai daļēji kompensējot 
izdevumus un plānojot izdevumus līdz 300 
EUR uz vienu audzēkni. Līdzekļi būs jāatmak-
sā, ja audzēknis mācības uzsāks, bet neturpi-
nās. Līgums ar apmācību fi rmu tiks slēgts, ja 
nokomplektēsies grupa. Līdz šim autovadītā-
ju kursus pilnībā apmaksāja paši skolēni.

Vakance uz Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta vadītāja amatu

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Sociālā 
dienesta vadītāja amatu uz pilnu darba slodzi, uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
• Otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā 
izglītība programmā „Sociālais darbs” vai 
„Karitatīvais sociālais darbs”, saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu.
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
• Vēlama vismaz divu gadu darba pieredze 
sociālā darbinieka amatā.
• Personiskais transporta līdzeklis tiks uzskatīts par 
priekšrocību. Amata pienākumi ir saistīti ar operatīvu 
nokļūšanu  darba vietā no pastāvīgās dzīvesvietas, 
nepieciešamas labas komunikācijas prasmes.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2016.gada 13.maijam, 
plkst.12:00, Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā, Rīgas ielā 

150a, Jēkabpilī vai sūtīt uz e-pastu: novads@jekabpilsnovads.lv. 
Sīkāka informācija saņemama pie domes priekšsēdētāja 

E.Meņķa, tālrunis 65220732, 26595678, 
e-pasts: edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv vai 

izpilddirektora J.Subatiņa, tālrunis 65220733, 29126223,
e-pasts: janis.subatins@jekabpilsnovads.lv. 
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26. februārī Jēkabpils novada pašval-
dība Satiksmes ministram U.Augulim un 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” priekšsēdētājam 
J.Langem nosūtīja vēstuli par Valsts auto-
ceļu sakārtošanas projektu 2016. – 2020. 
gadam.

Tajā pausts, ka Jēkabpils novadā asfaltē-
to valsts ceļu īpatsvars ir 21% – kas ir zemā-
kais Zemgales reģionā. Ceļu grants seguma 
stāvoklis Valsts atjaunošanas 25 gados uzla-
bots pārsvarā ar ikdienas ceļa uzturēšanas 
darbiem, izņemot 2014. gadā ceļa V783 Jē-
kabpils – Dignāja – Ilūkste posmam 4,5km 
garumā veikta divkāršā virsmas apstrāde 
un ūdens noteces grāvju izveidošana. Ceļu 
nesošās kārtas, ūdens noteces stāvoklis ir 
briesmīgs, un tādēļ katru gadu kādā perio-
dā tiek ierobežota transporta kustība, ir ļoti 
apgrūtināta sabiedriskā un operatīvā trans-
porta darbība. Šādos periodos tiek negatīvi 
ietekmēta uzņēmējdarbība zemnieku saim-
niecībās, divos autopārvadājumu uzņēmu-
mos, gaļas pārstrādes fi rmā. Šogad trans-
porta kustības ierobežojums tika noteikts 
jau no janvāra beigām un bija sevišķi garš, 
sakarā ar nepastāvīgajiem un mitrajiem lai-

ka apstākļiem. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem 
un arī iedzīvotājiem neērtības un zaudējumi 
bija ievērojami.

Autoceļi P72 Ilūkste – Bebrene- Birži un 
V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste ir vitāli 
svarīgi novada pašvaldības iedzīvotāju ik-
dienas dzīvei un reģiona uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai un attīstībai. Ceļu stāvokļa 
uzlabošana nepieciešama daudzu Valsts 
nozaru sekmīgai sakārtošanai, tai skaitā iz-
glītības, veselības un sociālās aprūpes, dar-
baspēka problēmu risināšanai.

“Jēkabpils novada domes vārdā aicinu 
uzklausīt un atbalstīt attālāko lauku nova-
du būtiskāko nepieciešamību – Valsts ceļu 
stāvokļa uzlabošanu, tā sniedzot Latvijas 
100 gadu jubilejā vislielāko dāvanu, ” vēs-
tulē pauda novada domes priekšsēdētājs 
E.Meņķis.

Vēstulē tika lūgts sniegt informāciju 
par Zemgales plānošanas reģiona iesnieg-
to priekšlikumu tālāku virzību aktualizētajā 
Valsts ceļu sakārtošanas programmā 2016.–
2020. gadam.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem izskatīja 

mūsu novada vēstuli un 31. martā sniedza 
atbildi: „Informējam, ka autoceļu nozarei 
pieejamā fi nansējuma ietvaros valsts vietē-
jā autoceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste 
posmam km 9,3–14,3 šogad plānots izbūvēt 
šķembu pamatu un veikt dubulto virsmas 
apstrādi. Autoceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Bir-
ži posmā km 31,6–51,7 un V783 Jēkabpils–
Dignāja–Ilūkste posmā km 14,3–45,0 segu-
ma atjaunošana patlaban netiek plānota, 
bet Zemgales plānošanas reģiona sniegtie 
priekšlikumi par prioritāri sakārtojamiem 
autoceļiem tiek vērtēti.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts re-
ģionālā autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži 
posmu km 31,6–51,7 un valsts vietējā auto-
ceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste pos-
ma 14,3–54,0 km stāvokli tiks nodrošināta 
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpil-
de atbilstoši noteiktajai C uzturēšanas kla-
sei. Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, 
minētajiem autoceļa posmiem tiks veikta 
seguma līdzināšana un nepieciešamības 
gadījumā iesēdumu un bedru remonts ar 
pievestu grants materiālu.”

Jēkabpils novada pašvaldība

Par valsts autoceļiem novadā

AS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekš-
sēdētājs iepazīstināja arī ar 2016.gada 
plānotajiem remontdarbiem uz Valsts ce-
ļiem Zemgalē. Skatoties ceļu kartē, kur šie 
darbi norisināsies, redzams, ka pārsvarā 
tie atrodas Lietuvas pierobežas tuvumā. 
Valdes priekšsēdētājs uzsvēra, ka šogad 
līdzekļi kopumā no valsts budžeta iedalī-
ti vairāk, taču vienlaikus nepietiekoši, lai 
varētu just ceļu stāvokļa redzamu uzla-
bošanos, jo apmēram 40 % no grants se-
guma ceļiem ir faktiski sabrukuši. Grants 
ceļu īpatsvars no visa valsts ceļu tīkla ir 
55  %. Līdz ar to remontdarbu prioritāte 
tiek noteikta ceļiem ar lielāko satiksmes 
intensitāti, nolietojumu, aizmirstot, ka pa 
sabrukušu ceļu nekāda lielā intensitāte 
nekad nevar būt, vai salīdzināma ar asfal-
tētu ceļu.

Ar skaudību varam salīdzināt, ka kai-

miņos Lietuvā ceļu attīstībai iedala 3 
reizes vairāk līdzekļu nekā Latvijā, tāpēc 
situācija ir pavisam cita.

Mums no iekasētā degvielas akcīzes 
nodokļa, no transporta līdzekļu nodevas 
apmēram tikai puse atgriežas uz ceļiem, 
pārējie līdzekļi paliek citu prioritāšu no-
drošināšanai, tāpēc nav nekāds brīnums, 
ka gadu no gada remontdarbu apjoms 
tikai pieaug un neesam sasnieguši 2008.
gada līmeni, kad darbojās ceļu un ielu 
fonds un finansējums bija vislielākais. Tas 
pats attiecas arī uz pašvaldības esošajiem 
ceļiem. Ierobežoto līdzekļu trūkuma dēļ, 
ne vienmēr var veikt pienācīgu šo ceļu 
uzturēšanu, jo transportlīdzekļu kopējais 
svars pieaug, kustības intensitāte palie-
linās un attieksme pret ceļu, kā sabied-
risku būvi ir nereti visatļaujoša. Ceļš tiek 
izmantots kā tehnikas apgriešanās lau-

kums, grāvji tiek aizarti vai zeme tiek gāz-
ta uz vienu pusi, krūmi vai vecie ganību 
mieti traucē grāvju kopšanu. Šogad paš-
valdības ceļu 463 km uzturēšanas kopga-
rumam ir atvēlēti 386 tūkstoši EUR. Ceļu 
kapitālai atjaunošanai uz novadu iedalīti 
2,1 miljons EUR turpmākajiem gadiem, 
un tie sadalīti pa pagastu teritorijām pēc 
ceļu kopgaruma.

Valsts vietējās nozīmes ceļam Jēkab-
pils–Dignāja–Ilūkste ieplānoti 5,02 km 
gara posma seguma atjaunošanas darbi, 
uz pārējiem ceļiem tikai ikdienas uzturē-
šanas darbi – virsmas pulēšana, appļauša-
na, lielāko iesēdumu aizbēršana.

Cik svarīgi ir labi ceļi, par to diskusiju 
nevar būt, galvenais, kā to panākt, ievēro-
jot pašreizējo rocību.

Novada domes priekšsēdētājs 

E.Meņķis

Ceļu remontdarbiem līdzekļu joprojām par maz

Jēkabpils nova-
da pašvaldībā “Latvi-
jas Mobilais Telefons” 

(LMT) projektu konkursa “LMT Latvijai” ie-
tvaros saņemti 19 projektu ideju pieteikumi 
Jēkabpils novada attīstībai.

Kā jau iepriekš rakstījām, līdz šī gada 14. 
aprīlim ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizāci-
ja vai juridiska persona, kuras deklarētā vai 
juridiskā adrese ir Jēkabpils novadā, varēja 

iesniegt projekta pieteikumu savas idejas 
īstenošanai Jēkabpils novadā. Kopumā tika 
saņemti 19 projektu pieteikumi gan no ne-
valstiskajām organizācijām, gan fi ziskām un 
juridiskām personām. 

Šobrīd notiek projektu izvērtēšana, ko 
veic LMT un Jēkabpils novada pašvaldības 
pārstāvju žūrija. Žūrijas lēmums noteiks 
to, kuri no iesniegtajiem 19 projektiem tiks 
virzīti uz otro kārtu, kurā uzvarētājus un fi -
nansējuma saņēmējus noteiks iedzīvotāju 

balsojums. Balsot par šiem projektiem varēs 
no 9. līdz 26.maijam.

Jēkabpils novada pašvaldība priecājas 
un ir gandarīta par lielo aktivitāti. Iedzīvotāji 
tiek aicināti sekot līdzi un informācijai www.
jekabpilsnovads.lv, kā arī LMT mājaslapā 
www.lmt.lv/lmtlatvijai, lai varētu tikpat aktī-
vi iesaistīties balsošanā, sekmējot novadnie-
ku sabiedriskās dzīves uzlabošanu.

LMT un Jēkabpils novada 

pašvaldība

Saņemtas 19 idejas Jēkabpils novada attīstībai
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Tradicionālais aprīļa joku koncerts – tautas 
deju sadancis „Raibais karuselis” šogad notika 
Lielās talkas dienā, taču tas netraucēja pēc labi 
padarīta darba amatierkolektīvu dalībniekiem 
doties uz pasākumu. Arī tēma šajā pasākumā 
bija – dzīvo zaļi. Par tīru, zaļu Latviju, par sakop-
tu vidi pagastā un novadā.

Koncerta programmu veidojot akcentu 
likām uz humoru. Dejotāji bija piedomājuši 
gan pie kolektīva vizuālā noformējuma, gan 
dažādiem aksesuāriem un atribūtiem. Katrs 
kolektīvs izdejoja trīs dejas no sava repertuāra. 
Koncertā piedalījās JDK „Laude”, VPDK „Rasa”, „ 
Deldze”, „Kaupre” un „Dviete”. 

Humora un smieklu devu, kā arī 
koncerta jestru vadīšanu nodrošināja 
radošā apvienība „MaSKa”.

Paldies par pavasarīgi jautro un 
raito dejas soli kolektīviem. Paldies va-
dītājiem – Initai Gādmanei, Daigai Gei-
dānei, Anitai Meikšānei un Sandrai Vai-
tķevičai. Uz radošu sadarbība nākotnē. 
Lai saule sirdī, prātos un dvēselē. Klāt 
pavasaris!

Inta Tomāne,

Rubenes kultūras nama vadītāja, 

VPDK „ Rasa” vadītāja 

Foto: K.Sēlis

Griežam deju karuseli

Latvijas veselības nedēļas ietvaros, 29.maijā Rubenes parkā un 
brīvdabas estrādē notiks tradicionālais pasākums „Bērnu un 
jauniešu svētki – ģimeņu diena”.

Programmā:
10.00 – 15.00 laivošana (laivā – vismaz viens pieaugušais). Drošībai uz 
ūdens tiks izsniegtas vestes.
11.00 – 11.40 „Greentrials Bike Tour” paraugdemonstrējumi (demonstrē 
ekstrēmā velo šova komanda Grentrials);
11.40 – 14.00 sporta aktivitātes dažādās sporta stacijās, 
radošās darbnīcas;
13.30 – 14.00 Rūķu kafejnīca „ Meža pasaka”;
14.00 Svētku koncerts „Brīnumpuķe”. Koncertā piedalās 
bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvi. Viesi – mūsdienu 
deju grupa „Aliens” (Madona).
Darbosies vasaras kafejnīca. Pieejams āra kamīns un ugunskurs.
Laipni gaidīti Rubeņos! Sliktos laika apstākļos koncerts notiks 
kultūras namā.

Inta Tomāne
rubeneskn@jekabpilsnovads.lv, Mob.tel.26478498

Notiks tradicionālais pasākums 
„Bērnu un jauniešu svētki – ģimeņu diena”
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Koru skate

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina 
gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2016”. 
Mērķis: radīt iespēju plašākai sabiedrībai uz-
zināt par ļaudīm, kam piemīt dzīves gudrība, 
uzturot darbīgu vidi lauku partnerības “Sēlija” 
teritorijā, rosināt pagastu iedzīvotāju iniciatī-
vu un jaunrades spējas., kā arī veidot pozitīvas 
darbības piemēru datu bāzi par vedējiem lau-
kos.

Konkursa dalībnieki tiek aicināti rakstīt par 
pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem pa-
gastā, par jauniešiem, kas veiksmīgi iekļāvušies 
pagasta dzīvē un mēģina to padarīt daudzkrā-
saināku, vai par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne 
tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/saimnie-
cību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un 

atbalsta tos materiāli. Konkursā var piedalīties 
ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un 
Viesītes novada iedzīvotājs, neatkarīgi no ve-
cuma. Iesniegšanas laiks: līdz 2016. gada 15. 
jūlijam. 

Labāko radošo darbu autori iegūs naudas 
prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti 
uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas 
suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mēr-
ķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu 
informācijas līdzekļos.

Šogad konkurss norit 11.reizi. Pagājušajā 
gadā tika iesniegti 15 apraksti, kuru varoņi ir 
dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – novad-
pētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi se-
niori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties no-
vada mājaslapā vai sazinoties ar Skaidrīti Me-
dvecku (Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV–5208, 
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv ). Tele-
fons sīkākai informācijai: 26590352 .

Jēkabpils novada pašvaldība

Pagājušā gada uzvarētāji

Klāt gadskārtējais jaunrades konkurss „Vedējs 2016”

29. aprīlī Jēkabpils Tautas namā norisinā-
jās Jēkabpils apriņķa amatieru koru skate. Tajā 
piedalījās kolektīvi no Jēkabpils pilsētas, Jē-
kabpils, Krustpils un Salas novadiem.

Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” cītī-
gi gatavojās un vairākas dienas nedēļā pavadī-
ja mēģinājumos, lai skatē uzrādītu pēc iespējas 

labākus rezultātus.
Skatē koris dziedāja 3 dziesmas: “Birzēm 

rotāts”, “Kūko dzeguze”un “Līgo, Jāni!” Dzie-
dātāju sniegumu vērtēja žūrija: 2018. gada 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 
noslēguma koncerta mākslinieciskais vadī-
tājs, Cēsu koru apriņķa un Rīgas koru grupas 

virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, komponists Uģis 
Prauliņš un Siguldas koru apriņķa virsdiriģents 
Jānis Baltiņš.

Koris skatē ieguva otro pakāpi. Kā paši 
dalībnieki teic, rezultāts varēja būt labāks, bet 
kopumā visi ir apmierināti, un žūrija kori uzsla-
vēja par izaugsmi.

Sakām lielu paldies korim par labajiem 
rezultātiem, un, protams, kora vadītājai Santai 
Kasparsonei par pacietību un neatlaidību! Pal-
dies par nenogurstošo smaidu, kas veltīts kora 
dalībniekiem un arī skatītājiem, un sveicam 
Santu arī nupat svinētajā dzimšanas dienā!

Šī gada rudenī koriem jau tiks izsniegts 
2018. gada Dziesmu svētku repertuārs, un ko-
ris varēs mērķtiecīgi gatavoties Latvijas simt-
gadei. Lai izdodās, un augsti rezultāti skatēs!

K.Sēlis

Autora foto
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9. aprīlī Viesītes Kultūras pilī notika Jē-
kabpils apriņķa pieaugušo deju kolektīvu re-
pertuāra pārbaudes skate. Uz skatuves savu 
dejotprasmi žūrijai atrādīja 21 deju kolektīvs. 
Jēkabpils novadu skatē pārstāvēja 6 deju ko-
lektīvi.

Katrs kolektīvs dejoja divas dejas. Mūsu no-
vada kolektīvi rādīja lielisku sniegumu, un iegū-
to punktu ziņā neatpalika no pilsētas deju kolek-
tīviem. Rezultātā Zasas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs (JDK) “Landi” (vadītāja D.Ģeidāne) 
un vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “So-
lis” (vadītāja D.Ģeidāne) abi ieguva I pakāpes 
diplomus. Rubenes kultūras nama JDK “Laude” 
(vadītāja S.Vaitkeviča) un VPDK “Rasa” (vadītā-
ja I.Tomāne) – iegūta II pakāpe, Ābeļu Tautas 
nama VPDK “Kaupre” (vadītāja I.Gādmane) un 
Leimaņu Tautas nama VPDK “Deldze” (vadītāja 
D.Ģeidāne) – arī iegūta II pakāpe.

Dejotāju sniegumu vērtēja Elita Treilone, 
Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, 
Una Stakle, Aizkraukles apriņķa deju kolektīvu 

virsvadītāja un Ludmila Bērziņa –Jēkabpils no-
vada pašvaldības speciāliste kultūras un inte-
rešu izglītības jautājumos. Žūrija skatē vērtēja 
dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura 
atklāsmi, dejas horeogrāfi skā teksta precizitāti, 
izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāša-
nas kultūru un pareizību, kā arī skatuves kultū-
ru un kolektīva kopiespaidu.

Paldies dejotājiem un lieliskajām kolektīvu 
vadītājām par drosmi, izturību un tautas kultū-
ras vertību kopšanu un saglabāšanu. Lai izdo-
das sasniegt augstus rezultātus arī nākošajās 
skatēs un veiksmīgi kvalifi cēties Deju svētkiem 
Latvijas 100–gadei 2018. gadā!

K.Sēlis

Autora foto

Jēkabpils apriņķa tautas deju kolektīvu skate

 Zasas vidusskolā dejo gandrīz visi. Kāpēc 
jādejo? “Tas, kurš nekad nav dejojis, droši vien 
nevarēs atbildēt uz šo jautājumu, bet tādam, 
kurš kaut uz mirkli ļāvies dejas burvībai, visbie-
žāk tas šķitīs vārdos neizsakāms, bet tikai izde-
jojams vēstījums.

Deja ir īpašs veids, kā tikt galā ar savu slikto 
garastāvokli, stresu arī justies gan garīgi, gan 
fi ziski veselam. Deja ir sagatavošanās, mobilizē-
šanās kādai citai svarīgai norisei. Deja ir veids, kā 
trenēt, kopt un uzturēt labā fi ziskā formā savu 
augumu.”  (Māra Mellēna)

Skolēniem patīk dejot un ar savu dejas 
māku priecēt skatītājus, kolektīviem ir lieliska 
vadītāja, kura prot ne tikai deju soļus ierādīt, 
bet arī aprunāties ar bērniem un jauniešiem, 
būt draugs un sabiedrotais.

Mēs lepojamies, ka 10.martā Viesītes kultū-
ras pilī notika Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Sa-
las un Viesītes novadu skolu jaunatnes tautas 
deju kolektīvu skatē, no Zasas vidusskolas pie-
dalījās 4 kolektīvi skolotājas D.Ģeidānes vadībā 
un ieguva 1.pakāpes diplomus. 

Uz skati un atpakaļ aizvizināja lieliskie 
šoferīši– Ā.Plāns un V.Beļajeva. Lielu atbalstu 
skolēniem sagatavoties uzstāties uz skatu-
ves sniedza skolotājas A.Jurgeviča, S.Boļšaka, 

tehniskās darbinieces D.Vasiļiva, I.Aišpure, 
I.Gutberga, kultūras nama vadītāja K. Cankale, 
bijusī audzēkne I. Ģeidāne un Raivo mamma A. 
Mikušāne,kuras rūpējas, lai tērpi būtu kārtībā 
un skolēni justos droši. 

Zasas v–skolas 1.–3. klašu TDK „Dzirnupīte”: 
R.Mikušāns, M.Gabranovs, S.Minalto, D.Aus-
trums, D.Nikolajevs, E.Aleksejeva, N.Zarāne, 
M.Grandāne, A.Kokina, E.Saviča, U.Aleksejevs, 
A.G.Avotiņš, V.Martinova, L.Nikolajevs,Z.Vasi-
ļiva, M.Brutāns, M Gaštols, E.Martinova, L.Ko-
kina, J.Zariņš, V.Bankova,

Zasas v–skolas 4.–6.klašu TDK „Dzirnupīte”: 
S.Geižāne, M.Pabērza. K.Kuzmenko, K.Ģeidāne, 
I.Pudža, S.Rugaine, B.Briede, D.Pabērza, D.Sol-
datova, E.Austrums, N.D.Balodis, R.Daudzvārds, 
A.Markovskis, P.Markovskis, J.Rancāns, R.Savičs, 
E.Kuzmenko,

Zasas v–skolas 7.–8.klašu TDK „Dzirnupīte”: 
I.I.Korņejevas, L.Līce, J.Kazanauska, D.Dadeika, 
I.Aus truma. E.Rudzāte. K.P.Minkeviča, R.Alek-
sejevs, K.Zaikovskis, R.Vasiļivs, I.Verbickis, 
D.Štāl bergs, K.Damenavskis, H.Bermanis, 
A.God ļevskis,

Zasas v–skolas 10.–12.kl. TDK „Dzirnupī-
te”: S.Makovecka, A.Godļevska, L.Korņejeva, 
A.Kazanausks, A.Ģeidāne, R.Babāns, K.Spēks, 
M.Vēveris, S.Rusiņa, L.Austruma. D.Avotiņa. 
A.Korņejevs, E.Korņejeva, K.Minkeviča, G.Za-
vadskis, Ē. Aizupietis, v.Kuzmenko, M.Rudzāte, 
L.Briede.

Visi kolektīvi nopietni gatavojas atskaites 
koncertam Zasas kultūras namā 06.05.2016, 
kurā priecēs savas māmiņas Mātes dienā un 
delegāciju no Rokišķu Juozas Tubelis proģim-
nāzijas (Lietuva) un koncertam “Latvju bērni 
danci veda” Ludzā 28.05.2016.

Deja ir prieks! Lai veicas!
Zasas vidusskolas direktore O.Spēka

Andas Jurgevičas foto

Rubeņu pamatskolas 1.-4. kl. deju 

kolektīvam „Pērkonītis” (vad.Ilona 

Pūdāne) un Ābeļu pamatskolas 1.-4. 

kl. deju kolektīvam „Žiperi” (vad.Ieva 

Lāčplēse) skatē iegūta 2. pakāpe.

Sveicam ar panākumiem!
Jēkabpils novada pašvaldība

Zasas vidusskolas kolektīvi skolu jaunatnes 
tautas deju skatē Viesītē
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Atzīmējot Jēkabpils novadnieka, sēļu diž-
gara, rakstnieka Jāņa Akuratera 140. dzimšanas 
dienu, bibliotēku nedēļā 22. aprīlī Leimaņu 
pagasta bibliotēka sadarbībā ar Tautas namu 
organizēja pēcpusdienu "Kur lauku 
plašums vēju elpu dzer".

Viesi no Ābeļu pagasta A.Bērziņa, 
A.Jakubovskis, M.Jaku bovs ka pasāku-
ma dalībniekus iepazīstināja ar rakst-
nieka dzimtu, tās vēsturi, rakstnieka 
dzīvi un daiļradi. Interesantais stāstī-
jums mijās ar Kalna pagasta sieviešu 
vokālā ansambļa “Līksma” dziesmām.

Tautas nama zālē bija aplūkoja-
ma ceļojošā izstāde par rakstnieku 
J.Akurateru. Šo izstādi bija veidojusi 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka.

Gan viesi, gan pasākuma dalīb-
nieki tika aicināti uz kopīgu darboša-
nos – dziedāšanu. Skanēja rakstnieka 
dzīves laika populāras dziesmas, jo 
Akurateru dzimtā bija izcili dziedātāji.

Pēc prezentācijas dalībnieki atpūtās pie 
klātiem galdiņiem, dejoja, gāja rotaļās Zasas 
pagasta mūziķa J. Zarenieka vadībā.

Pēcpusdienas apmeklētāji atzina, ka guva 

daudz pozitīvu emociju un jaunu zināšanu, go-
dinot novadnieku.

I. Puķīte

K.Sēļa foto

J.Akuratera 140. dzimšanas dienai veltīta 
pēcpusdiena Leimaņos

nieki tika aicināti uz kopīgu darboša-
nos – dziedāšanu. Skanēja rakstnieka
dzīves laika populāras dziesmas, jo
Akurateru dzimtā bija izcili dziedātāji.

Bibliotēku nedēļas ietvaros, Mežzemes 
bibliotēka sadarbībā ar Kalna pagasta kul-
tūras namu, 20.aprīļa pēcpusdienā kultū-
ras namā pulcināja interesentu pulciņu uz 
pēcpusdienu: Kad pumpuri raisās – vita-
mīni pavasarī. Pavasaris ir viens no gaidītā-
kajiem gadalaikiem, jo tad daba atmostās 
no miega. Šis laika periods bieži asociējas 
ar izteiktu noguruma sajūtu, vieglāk pie-
ķeras dažādi vīrusi un slimības. Tāpēc īpaši 
pavasarī cilvēka organismam nepieciešami 
vitamīni. Dabas dotie vitamīni, protams, 
būs daudz vērtīgāki nekā aptiekā nopēr-
kamie. Dabā izvēle ir ļoti liela, mums lauku 
cilvēkiem vispār nebūtu par ko uztraukties, 
jo apkārt mums ir tik daudz ēdamo nezā-
ļu – nātres, pieneņu lapas, virza, gārsa un 
pat balandas. Salātos visu pievienojam ne-
daudz, jo vitamīnu ziņā tās ir ļoti spēcīgas 

tieši tagad pavasarī. 
Šajā pēcpusdienā bija 
iespēja nobaudīt da-
žādus veselīgus salā-
tus, spēcinošu kokteili 
gatavotu no bērzu 
sulām, kā arī pastu 
gatavotu no lakšiem 
(meža ķiplokiem). 
Pēcpusdienas ap-
meklētāji dalījās 
savā pieredzē un 
receptēs. Visvai-
rāk visiem garšoja 
lakšu pasta. Pasā-
kuma noslēgumā 
visi tika cienāti uz 
ugunskura vārītu 
skābeņu zupu. Šādi nelieli pasākumi mums 

ir nepieciešami, lai nedaudz 
atslēgtos no ikdienas un 
dalītos pieredzē. Bibliotēkā 
ir apskatāma par šo tēmu 
izstāde.

Kalna k/n vadītāja S. Vecumniece

G. Jaunzemes foto

Mežzemes bibliotēkā pavasara veltēm veltīta pēcpusdiena
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20. martā Dunavas pagasta bibliotēkā 
notika pasākums ”Pasaku zemē”. Uz to bija 
ieradušies pirmsskolas bērni un skolas 1. – 
6. klašu skolēni. Viņi ir vieni no aktīvākajiem 
bibliotēkas apmeklētājiem, un mīļākā la-
sāmviela – pasakas. 

Pasaku pēcpusdienas ievadā visus uz-
runāja bibliotekārs Sandis Ruļuks. Viņš 
pastāstīja, ka jau kopš 1997. gada Latvijā 
notiek bibliotēku nedēļa. Ik gadu tai ir savs 
vadmotīvs, šogad – „Attiecības, sadarbība, 
kopiena”. Šis pasākums notiek sadarbībā ar 
skolu. Tā kā pasakas ir brīnums, kas aiznes 
mūs pasaulē, kur vienmēr uzvar labais, viņš 
pasākuma dalībniekus aicināja ciemoties 
Pasaku zemē. 

Gatavojoties pasākumam, bērni bija 
uzzīmējuši savus mīļākos pasaku varoņus – 
Runci zābakos, Pelnrušķīti, Vinniju Pūku u.c. 
Sākumā visi kopīgi noskatījās sirsnīgo mult-
fi lmu „Dāvana visvājākajam”, tad tika pārru-
nāts redzētais, domāts – ko māca konkrētā 
pasaka un tās tēli. Vēlāk sekoja darbošanās 

grupiņās – minēja un atpazina pasaku varo-
ņus, savienoja pasaku nosaukumus, izsvīt-
roja no nosaukumiem „ieklīdušos” vārdus, 
meklēja pasaku varoņiem piederošās man-
tas, sakārtoja ilustrācijas pasakas sižeta se-
cībā un īsi izstāstīja notikumu gaitu. Tā tika 
atsauktas atmiņā populārās pasakas „Kuku-

lītis”, „Rācenis”, „Vecīša cimdiņš”, „Zem sēnī-
tes”. Aktīvi darbojoties, skatoties un klau-
soties laiks aizritēja nemanot. Noslēgumā 
kopīgs foto, pārsteiguma veltes, zīmējumu 
un pasaku grāmatu izstādes aplūkošana. 

Astra Liopa

Autores foto

Pasaku pēcpusdiena Dunavas pagasta bibliotēkā

Tikai možumā
Var dzīvesprieku gūt.
Gadi neliedz mums
Vēl jauniem būt!...
/J.Osmanis/
Pavasarīgu noskaņu pārņemti, 9. aprīlī 

Ābeļu pagasta seniori pulcējās uz ikgadējo 
senioru pēcpusdienu Ābeļu Tautas namā, 
lai atpūstos,gūtu jaunas, pozitīvas emocijas, 
satiktos ar bijušajiem darba kolēģiem un 
pārējiem pagasta iedzīvotājiem, lai novēlē-
tu viens otram stipru veselību, lai vienkārši 
pabūtu kopā ,pakavētos atmiņās un šo jauko 
pavasara dienu veltītu sev.

Laiks steidzas ļoti ātri, notikumi nomai-
na cits citu, bet tradīcijas paliek nemainīgas. 
Katru gadu, arī šogad tika apsveikti pusapa-

ļo un apaļo gadu jubilāri. Jubilāriem tika vel-
tīti dzejas lasījumi, dziesmas, novēlēta stipra 
veselība un ilgs mūžs.

Patīkamu emociju pārņemti, sagaidot 
ar applausiem , pieceļoties kājās un visiem 
dziedot “daudz baltu dieniņu...”, sveica īpašu 

jubilāri, kura šogad janvārī nosvinēja 
skaisto 100 gadu jubileju! Lai stipra 
veselība,mīlestība un izturība!

Ar jautriem, aizraujošiem, hu-
moristiskiem priekšnesumiem priecēja paš-
māju kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija” un Eiropas deju kopa “Ābelietes”, 
kā arī viesi no Madonas novada Mārcienas 
pagasta sieviešu šlāgeransamblis “Labākie 
gadi” un nenogurdināmie, atraktīvie un 

enerģiskie radošās apvienības “Maska” tēli. 
Par jautru noskaņu , muzikālajiem 

priekšnesumiem akordeona pavadījumā un 
ballīti rūpējās muzikants Gunvaldis.

Vissirsnīgākie veselības vēlējumi jums, 
mūsu mīļie, daudz mīlestības jums no bēr-
niem un mazbērniem, prieku, veiksmi un 
izdošanos! Uz tikšanos nākošgad!

Svetlana Koriņeva,

Ābeļu Tautas nama vadītāja

Ābeļu pagasta senioriem veltīta pēcpusdiena
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Jāņa Akuratera prozas plašākie darbi 
ir romāni „Pēters Danga” par dzīvi laukos 
pirms pirmā pasaules kara un „Ugunīgi zie-
di” par cīņām un sadzīvi pirmā pasaules kara 
gados.

Abi romāni ir savā starpā saistīti: tos 
vieno galvenais varonis Pēters Danga. Viņa 
biogrāfi jas fragmenti lielāko tiesu doti hro-
noloģiskā izkārtojumā. Visu vieno kopīgs 
idejiskais mērķis – neatkarīga, kulturāla, na-
cionāla Latvijas valsts. Valsts ideja, Jaunās 
Latvijas vīzijas, personības izšķirošā loma 
valsts pozitīvā izveidē, kultūras un dabas ie-
spaidu apvienojums indivīda izaugsmē, pa-
tiesu mīlas jūtu nepārtraukti meklējumi – tie 
ir svarīgākie dzīves akcenti. Pēters Danga uz-
skata, ka manta un materiālie labumi „drīkst 
būt tikai līdzeklis garīgai uzziedēšanai”, viņš 
šaubās un grib ticēt, ka tautas gara vērtības, 
dainas nav gulbja dziesma un ka jaunajā 
laikā Latvija varētu izveidoties par vienu no 
kultūras oāzēm Eiropā.

Blakus Jāņa Akuratera stāstiem, nove-
lēm un tēlojumiem strēlnieku tēmas risinā-
juma centrā izvirzās romāns „Ugunīgi ziedi” 
Virsrakstā liktā metafora, pirmkārt, apzīmē 
kara laika sievietes, mazo ģimnāzisti Veltu 
Šteinbergu, kura traģiski iet bojā un kura 
romāna galvenajam varonim šķiet kā maza 
liesmojoša puķe, kā ugunīgs zieds starp 
dienu pelēkajiem pelniem. Tāda šķiet arī 
Alise Kūrena, kuru karš padarījis par dzīves 
baudītāju un, kura atvadoties no Dangas, 
atsūta uz slimnīcu sarkanu rožu pušķi. Otr-
kārt, jaunā praporščika Oša raksturojumā tie 
ir strēlnieki – pirmā posma ziedi, uguņaini, 

apžilbinoši nakts ziedi, turpretī vēlāk kultūrā 
plauks citi – balti, smaržojoši. Arī pēc Dangas 
teiktā, strēlnieku „ asinis ir kā sēkla, no kuras 
reiz smaržīgi ziedi izaugs”

Akuraters ne tik daudz dokumentē no-
tikumus, bet gan gara attīstību, viedokļu 
dažādību, uzskatu plūsmas un sadursmes. 
Raksturoti kara apstākļi ne tikai no militāri 
stratēģiskā un politiskā viedokļa, bet arī ana-
lizējot dažādu slāņu un grupu attieksmi pret 
kara laika realitātēm, iesaistot trāpīgus salī-
dzinājumus. Cīņu epizodēs karotājus pār-
ņēmis „kaujas transs” un visu pārskan „kara 
nebeidzamā simfonija”. Pasaule ir milzīgā 
haosā un veidojās par jaunu. Tas ir laiks, „kad 
neviens nesaka uz redzēšanos, bet ardievu” 
kad „sievietes pataisa savus svārkus īsākus 
un blūzes krāsainākas”, jo kareivjiem ir jā-
dzīvo steidzīgi, tātad neviena dzīves bauda 
nevar tikt liegta. Romānā autors tēlo kara 
apstākļu radīto vandalismu, kad greznās pi-
līs apmetušies kareivji ēd zupu no vissmal-
kākā Ķīnas porcelāna traukiem , tos pēc tam 
sasitot, kad ar bagāto bibliotēku grāmatām 
kurina lauku virtuves, kad skaistie parki pār-
vēršas par laidariem Tā tiek parādīta cariskās 
Krievijas armijas dažādu tautību civilizētības 
līmenis.

Tiek saņemta atļauja dibināt latviešu 
strēlnieku pulkus. Romāna autors rakstu-
rīgi attēlo latviešu strēlnieku pulku ko-
mandierus. Starp strēlniekiem kā savējais 
staigā Zemgales pulka komandieris, iekšēji 
nemiera pilnais Jukums Vācietis. Gandrīz 
nemanāms ir klusais un mierīgais pulkvedis 
Andrejs Auzāns. Izceļas lepnais, pavēlnie-

ciskais Kārlis Goppers. Īpaši iezīmēts pasa-
kainais stratēģis un karotājs Fridrihs Briedis. 
Strēlnieki godam realizē Brieža kaujas devīzi 
– „uzbrukums ir liesma, aizsargāšanās – tē-
rauds” 

Romānā ievērojama vieta ierādīta Krie-

Latvijas dzimšana Jāņa Akuratera darbos

Par Jēkabpils novada pagastu sakoptī-
bas skates 2016 organizēšanu 

Par „Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012.–2018. gadam” aktualizētā Rīcī-
bas plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu 

Par Jēkabpils novada pašvaldības fi nan-
šu pārskata par 2015. gadu apstiprināšanu

Par projekta „Meliorācijas sistēmas pār-
būve un atjaunošana Jēkabpils novada Duna-
vas pagastā”

 Par fi nansējuma piešķiršanu Krustpils 
kultūras nama jauktā kora „Noskaņa” dalībai 
festivālā–konkursā Slovākijā 

Par fi nansējuma piešķiršanu dokumen-
tālās fi lmas veidošanai

Par B kategorijas transportlīdzekļu va-
dītāja kvalifi kācijas iegūšanas organizēšanu 
Zasas vidusskolā

Par fi nansējuma piešķiršanu ēdināšanai 
citu novadu audzēkņiem, kuri apmeklē Jē-
kabpils novada izglītības iestāžu pirmsskolas 
grupas

Par fi nansējuma piešķiršanu elektroap-
gādes pieslēguma ierīkošanai objektā „Prie-
des” Dunavas pagastā Jēkabpils novadā

 Par papildus fi nansējuma piešķiršanu 
vienkāršotās atjaunošanas darbiem un pie-
būves izbūvei objektā „Tadaines klubs” Duna-
vas pagastā Jēkabpils novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa parā-
da dzēšanu (SIA „Tavs Koka Nams”)

Par zemes nomas maksas aprēķina anu-
lēšanu (SIA „Tavs Koka Nams”)

 Par Jēkabpils novada pašvaldības dzī-
vojamo māju lodžiju, balkonu un segto terašu 
iekļaušanu pārvaldīšanas un apsaimniekoša-
nas maksas un dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanā

 Par E.Krūkliņas atbrīvošanu no Jēkab-
pils novada Sociālā dienesta vadītājas amata

 Par atļaujas izsniegšanu M.B. zvejai 
Daugavā ar murdu 

Par atļaujas izsniegšanu D.K. zvejai Dau-
gavā ar murdu

 Par atļaujas izsniegšanu A.M. zvejai 
Vārzgūnes ezerā ar murdu 

Par atļaujas izsniegšanu A.S. zvejai Vārz-
gūnes ezerā ar murdu 

Par atļaujas izsniegšanu J.P. zvejai Dau-
gavā ar murdu 

 Par medību tiesību nomu (Biedrība 
„Sloka”)

Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības 

Par telpu un iekārtu nomu Zasas pagas-
tā 

Par īres tiesību piešķiršanu 
Par zemes nomas tiesībām
 Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

(„Sēklu iecirknis” dzīvokļi Nr.1; 2; 3; 4)
 Par nekustamā īpašuma „Radžusalas”, 

Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodošanu 
atsavināšanai

Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu („Grāvnieki”, Ābeļu pag.)

 Par nekustamā īpašuma Sila iela 2–11, 
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā atsa-
vināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu („Rudzīši” Dunavas pag.)

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā 
izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Nor-
matīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada domes aprīļa sēdē skatītie jautājumi
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30. aprīlī Zasas vidusskolas sporta zālē no-
risinājās Jēkabpils novada atklātais volejbola 
turnīrs vīriešu komandām. Turnīrā piedalījās 
7 komandas no: Jēkabpils – „Viadukts” un 
„Komanda” , Jēkabpils novada komandas – 
„Ābeļi”, Zasas pagastu pārstāvēja vidusskolas 
komanda „Zasa”, kā arī vīriešu komanda „Pie-
zasa”, kā arī komandas no Subates un Sventes 
pagastiem. 

Komandas tika salozētas 2 grupās, kur tās 
savā starpā izspēlēja katra ar katru vienu spē-
li, lai noskaidrotu kura no komandām iekļūs 
pusfi nālā, bet kurām komandām vēl nāksies 
pacīnīties par pusfi nālu. Fināla spēles aizritē-
ja punkts punktā un spēles liktenis izšķīrās 3. 
seta galotnē. Volejbolā par 3.vietu sacentās 
komanda „Ābeļi” un „Piezasa”, kur pārāki iz-
rādījās „Piezasa”, otro vietu izcīnīja Jēkabpils 
komanda „Viadukts” un pirmo vietu izcīnīja 
komanda „Svente”. Uzvarētāju sastāvā spēlēja: 
Raimonds Mukāns, Oļegs Maļinovskis, Iļja Iva-
novs, Ruslans Jefi movs, Dmitrijs Meinerts, Jev-
geņijs Golovetskis un Andrejs Jurevičs. Koman-
das sacentās arī papildus disciplīnās: Šautriņu 
mešānā, Smagumu turēšanā un Tāllēkšanā no 
vietas. Kopvērtējumā turnīra bronzas medaļas 
tika komandai – „Viadukts”, sudraba medaļu 

izcīnīja zasieši „Piezasa” un zelta medaļas tika 
komandai „Svente”. Individuālajās disciplīnās 
precīzākie šautriņu mešanā bija: 3.vieta – Oļegs 
Maļinovskis „Svente”, 2.vieta – Raimonds Mu-
kāns „Svente”, 1.vieta – Sandis Gremze „Zasa”. 
Tāllēkšanā no vietas vislecīgākie bija: 3.vieta – 
Andrejs Ivanovs „Viadukts” aizlecot 2m 80cm, 
2.vieta – Iļja Ivanovs „Svente” aizlecot 2m 87cm 
un līdz pirmajai vietai aizlēca Mārtiņš Sulainis 
„Komanda” ar rezultātu 2m 90cm. Smaguma 
turēšanā vislabāk veicās: 3.vieta – Jevgeņijs Go-
lovetskis „Svente” kas 15kg noturēja 39 sekun-
des, 2.vieta – Jānis Kokins „Piezasa” ar rezultātu 
49 sekundes un 1.vieta – Raimonds Klaucāns 
„Piezasa” ar rezultātu 58 sekundes. Īpašu bal-
vu saņēma turnīra daiļā dzimuma pārstāve – 
Paula Zirģele kas spēlēja „Viadukts” komandas 
sastāvā un sastādīja sportisku konkurenci ne 
vienam vien komandas pretiniekam. 

Īpašs paldies Zasas vidusskolas sporta zā-
les kolektīvam par aktīvu līdzdalību turnīrā, 
kā arī komandām kas piedalījās, bez jums šis 
turnīrs nenotiktu. Tiekamies nākamajos sporta 
pasākumos!

Baiba Čākure

Jēkabpils novada sporta organizatore

Autores foto

Jēkabpils novada Volejbola 
turnīrs

vijas revolūciju atbalss un sociālistisko ide-
ju apcerei. Uzsvērta doma par atraisītajiem 
mežonīgajiem instinktiem un „tumšo de-
magoģiju”. – „Neskaitāmi dažādi komisāri 
staigāja pa ielām un kareivju nometnēm, 
čukstēja, runāja, solīja, tracināja un skaitīja 
naudu, kura uzplūda neredzētā daudzumā. 
Prāts tika samīdīts kājām, loģika apzīmēta 
par reakciju, un muļķība kļuva par ideālu un 
dievību. Un viena nogāzta idiota vietā jau 
nosēdās otrs.” Pēters Danga ir latviešu strēl-
nieku pulka virsnieks. Jaunā vara piedāvā 
darbu štābā. Danga atsakās, jo viņa dzīves 

idejas nesaskan ar lieliniekiem
Dažas rindas no romāna noslēguma:
„Pārpildītais vilciens lēni klabēdams do-

das nakts tumsā uz ziemeļiem. Tur ir strēlnie-
ki, virsnieki, ķīlnieki, štābi, komisāri. Prom, 
prom no savas zemes pasaules plašumā!”

„Šausmīga raganu nakts, kas apņēmusi 
visu Eiropu, viņi ir kā liesmojoši uguns ziedi, 
no kuriem atkāpjas tumsība un visi spoki. 
Viņu vārds, viņu zobeni un durkļi un viņu 
karogi un dziesmas izšaujas kā mirdzoši fon-
tāni un apgaismo tautas gadsimtu nakti, kā 
liels mirdzošs sapnis.”

Vēl cīņa nav galā! Daudzi no strēlniekiem 
atgriezīsies Latvijā, lai turpinātu cīņu par tās 
brīvību. Daudzi, piemānītie un apmuļķotie 
Krievzemē ziedos savus spēkus un arī dzīvī-
bas utopiskā komunisma uzvarai, kurai liku-
mus diktē dzelžaini visnežēlīgākie diktatori.

Uzmanību! Jau ir ienākuši pirmie eseju 
un zīmējumu darbi no Aizkraukles, Madonas 
un Gulbenes. Dārgie novadnieki, rakstiet, zī-
mējiet! Turpinājumu Pētera Dangas brīvības 
cīņām izfantazēt var katrs, neierobežojot 
vecumu!

 Arnolds Jakubovskis

Neliedz atvadu stun-
dā skaudrā,
Dziļās sērās liekt 
galvu mums!
Acis neraudās, sirds 
tomēr raudās,
Sirds ja neraudās, 
dvēsele skums.
(J. Osmanis)

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā marta un aprīļa mēnešos 

izdarītie miršanas reģistri:

Gasiņa Ausma
04.06.1931 – 26.03.2016

Līcis Vilis
16.08.1928 – 26.03.2016

Ostrovskis Imants
08.11.1953 – 20.03.2016

Golovecka Marija
06.07.1931 – 15.03.2016

Ģeidons Pāvils
17.06.1943 – 12.03.2016

Kurpnieks Raitis
20.08.1964 – 27.02.2016

Brenča Janīna 
05.09.1930 – 18.04.2016

Ieviņa Marija 
06.04.1918 – 14.04.2016

Kalniškāne Elfrīda
10.02.1926 – 03.04.2016

Kalvišķe Svetlana

05.07.1950 – 10.04.2016

Veckrievāne Vilma 
15.06.1933 – 23.04.2016

Milancejs Jānis
24.12.1948 – 27.04.2016

Aizupietis Arnolds
02.10.2045 – 08.04.2016

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

Jēkabpils novada 
pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789

Tālr: 65220730
E-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv



2016. gada 6. maijs18 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

1. Aprīlī Leimaņu tautas namā piedalījās līdz šim lielākais dalīb-
nieku skaits šī gada Zolītes čempionātā – 68 dalībnieki no mūsu pa-
gastiem un komanda no Biržiem. 

Veiksmīgākie 4.posma spēlētāji šajā vakarā bija: „Zoles” kategorijā 
ar 6 uzvarām –Imants Šļumba no Biržu pagasta. Individuālajā top 6: 
1.vieta – Helmuts Liepiņš (Dignāja), 2.vieta – Juris Kalniškāns, bronzas 
medaļu un 3.vietu ieguva daiļā dzimuma pārstāve – Ieva Kokina (Zasa), 
4.vieta – Uvis Zībiņš (Ābeļi), 5.vieta – Viesturs Mikulāns(Dignāja) un 
6.vieta – Imants Šļumba (Birži). Pagastu ieskaitē vislabāk veicās Dignā-
jiešiem, 2.vieta – Ābeļi un 3.vietā palika Zasas pagasta komanda.

Jēkabpils novada sporta organizatore

Baiba Čākure

Jau pēc nedēļas zolmaņi tikās nākamajā 
posmā Zasas pagasta viesmīlīgajās Kultūras 
nama telpās. 5.posmā piedalījās 62 dalībnie-
ki. Iepazīstoties ar iepriekšējo posmu rezultā-
tiem un novēlot viens otram veiksmi, spēlē-
tāji sāka Zolītes čempionāta 5.posma izspēli.

Zasā veiksmīgākie zolmaņi bija: Mārtiņš 
Ziners (Zasa) , kurš ieguva „Lielākā Zolmaņa” 
godu ar 7 uzvarētām „Zolēm”. Individuālajā 
vērtējumā 6 labākie bija: 1.vieta – Juris Meļe-
hovs (Kalna pagasts), 2.vieta – Mārtiņš Ziners 
(Zasa), 3.vieta – Modris Dzenis (Dunava), 4.vie-
ta – Jānis Raubiška (Dignāja), 5.vieta – Imants 
Šļumba (Birži) un 6.vieta – Modris Jakubovskis 
(Ābeļi). Pagastu ieskaites top 3: 1.vieta – Dig-
nājas pagasts, 2.vieta – Ābeļu pagasts un 
3.vietu ieņēma Kalna pagasts.

Jau 15.aprīlī tiekamies Ābeļu pamatsko-
lā, lai uzzinātu šī gada čempionāta fi nālistus, 

kas piedalīsies Kalna pagasta kultūras namā 
6.maijā. Par cik šogad esam rekordliels da-
lībnieku skaits fi nālā piedalīsies labākie 32 
zolmaņi. Ābeļos uzzināsim arī šī gada top 3.la-

bākos zolmaņu pagastus. Veiksmi un izturību 
6.posmā!

Jēkabpils novada sporta organizatore

Baiba Čākure

15.aprīlī tikāmies Ābeļu pagasta pamat-
skolā, lai uzzinātu šī gada prasmīgākos 32 
zolītes fi nālistus, kā arī noskaidrotu cik labi 
esam startējuši pagastu konkurencē 2016. 
gada zolītes čempionātā. Pirms 6.posma aiz-
pildījām anketas, lai izlemtu kā spēlēsim zoli 
nākošgad, varējām izvēlēties vai iekļaut spēlē 
„pules” un spēlēt „Mazo zoli”, kā arī iespēju 
izvēlēties zolītes čempionāta laiku un dienu. 
Pēc ilgām un kaislīgām diskusijām 6.posma 
zolītes dalībnieki vienojās, ka spēles noteiku-
mi un tradīcijas nemainās. Nākamajā sezonā 
tiksimies piektdienu vakaros, lai 6 kārtās iz-
spēlēto 120 zoles partijas.

6.posma rezultāti: Lielākais zolmanis 
Ābeļos bija Aivars Valters no Dunavas pagas-
ta, kas šajā vakarā uzvarēja 7 „Zoles”. Indivi-
duālajā kategorijā vislabāk veicās: Andrejam 
Okuņevam (Dignāja) kas ieguva zelta meda-
ļu, sudrabs – Modris Iraids (Zasa), 3.vieta un 
bronzas medaļa tika Ivaram Nazarovam (Kal-
na pagasts), 4.vieta – Modris Krastiņš (Leima-

ņi), 5.vieta – Jānis Vilks (Ābeļi) un 6.vie-
ta – Uldis Strēlnieks (Dunavas pagasts). 
Pagastu ieskaitē: 1.vieta – Kalna pagasts, 
2.vieta – Zasa, 3.vieta – Leimaņi.

2016.gada zolītes čempionāta pa-
gastu rezultāti: 1.vieta – Kalna pagasts, 
2. un 3.vietu dalīja Zasas un Dignājas 
pagasti, 4.vieta – Ābeļi, 5.vieta – Leimaņi, 
6.vieta – Dunava un 7.vietā palika Rube-
ņi. Aizvadot zolītes 6 posmus tika izspē-
lētas un uzvarētas 720 „Zoles” partijas. 
Kopā piedalījušies 92 dalībnieki no Jē-
kabpils novada pagastiem 
kā arī šogad veselīgu kon-
kurenci uzturēja komanda 
no Biržiem. 

Ar Jēkabpils novada zo-
lītes čempionāta veiksmī-
gākajiem 32 dalībniekiem 
tiksimies Kalna pagasta kul-
tūras namā 6.maijā, lai uzzi-
nātu šī gada čempionus.

Jēkabpils novada 2016. gada Zolītes čempionāta 
4. posms Leimaņos

Jēkabpils novada 2016. gada Zolītes čempionāta 
5. posms Zasas pagastā

Jēkabpils novada 2016. gada Zolītes čempionāta noslēguma 
6. posms Ābeļu pagastā
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Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 32 fi nālisti

Vārds, Uzvārds Pagasts

4 la-
bāko 

posmu 
sum-

ma

Vieta 
fi nālā

Uldis Strēlnieks Dunava 27 1
Helmuts Liepiņš Dignāja 28 2
Imants Šļumba Birži 36 3

Mārtiņš Makoveckis Kalna 39 4/5
Mārtiņš Ziners Zasa 39 4/5

Viesturs Mikulāns Dignāja 41 6
Jānis Kokins Zasa 42 7

Jānis Vilks Ābeļi 46 8

Kaspars Štolnieks Rubeņi 47 9
Uvis Zībiņš Ābeļi 50 10/11

Andrejs Visnops Rubeņi 50 10/11
Juris Meļehovs Kalna 52 12

Jānis Sils Ābeļi 61 13
Modris Iraids Zasa 62 14

Ivars Nazarovs Kalna 63 15
Juris Kalniškāns Kalna 66 16
Kristaps Vanags Leimaņi 71 17

Guntis Vītols Birži 73 18
Jānis Spule Leimaņi 75 19

Andrejs Okuņevs Dignāja 76 20
Armands Stanks Kalna 82 21
Agris Bogdāns Ābeļi 86 22
Māris Rusiņš Dignāja 87 23
Nauris Kusiņš Dunava 90 24
Jānis Bojārs Ābeļi 93 25/26/27

Guntars Dadeika Zasa 93 25/26/27
Sandris Ziemelis Dignāja 93 25/26/27
Jānis Raubiška Dignāja 95 28/29

Raivo Vilks Ābeļi 95 28/29
Andris Ribāks Ābeļi 96 30

Gaidars Blumbergs Ābeļi 99 31/32
Aigars Petrovs Kalna 99 31/32

Jēkabpils novada sporta organizatore
Baiba Čākure

3. maijā, par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanai (4. maijs), Kalna kul-
tūras namā, sadarbībā ar Kalna un Mežzemes 
bibliotēkām, notika Baltā galdauta svētki.

Šos svētkus, priecājoties par valsts brīvības 
atgūšanu un izstāšanos no Padomju savienī-
bas 1990. gada 4. maijā, ierasts pavadīt kopā 
ar draugiem un kaimiņiem, veicot kopīgas 
aktivitātes. Tie ir kopā būšanas un tautas salie-
dētības svētki, kuros aicināts kopīgi domāt arī 
par nākotnes iecerēm. Tuvojoties Latvijas simt-
gadei, šī tradīcija ieguvusi jaunu elpu.

Kalna kultūras namā klātesošie tika iepa-
zīsināti ar šo svētku tradīciju, kopīgi tika stādī-
tas puķes, atsaukta atmiņā vēsture, dziedātas 
dažādas latviešu dziesmas, un, protams, klāts 
galds, pie kura kopīgi svinēt Brīvības atgūša-
nas 26. gadadienu. Siltas tējas vai kafi jas tas-
ei kūpot, atmiņās par atmodas laiku dalījās 

Aigars Pērkons un Sandra Vecumniece. Kalna 
un Mežzemes bibliotēkas bija arī sarūpējušas 
dažādus rakstiskos materiālus par šo vēstures 
posmu.

Netrūka arī priekšlikumu dažādām kopīgi 
īstenojamām nākotnes aktivitātēm. Viens no 
tiem – simtgadei par godu katrā pagastā iestā-

dīt ozolu un pie tiem izvietot īpašus soliņus, uz 
kuriem vēl pēc simts gadiem veldzēties koku 
paēnī un gremdēties atmiņās. Vai šī iecere īs-
tenos, laiks rādīs, bet patīkami, ka vēlamies to 
paveikt kopā!

K.Sēlis

Autora foto

Baltā galdauta svētki Kalna pagastā



Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

2016. gada 6. maijs20 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

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

2016. gada maijā2016 gada maijā
Jēkabpils novada kultūras sarīkojumiJēkabpils novada kultūras sarīkojumi

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara–
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā marta mēnesī 

reģistrētas 4 dzimšanas:
REBEKA, IEVA, LETĪCIJA, AIVIS

un aprīļa mēnesī – 2 dzimšanas:
ELĪZA UN GUSTAVS

Sveicam Jēkabpils 
novadā dzimušos!

Piedāvā būvmateriālu 
atlikumus

Jēkabpils novada Rubenes pagasta 
Kaldabruņas ciemā atrodas nojaukta 
īpašuma (3 stāvu ēka) būvmateriālu 
atlikumi, kurus iespējams iegādāties 

visus vai pa daļām.
Lūdzu interesantus līdz 31.05.2016. 

pieteikties Rubenes pagasta pārvaldē vai 
pa telefonu – 29461988.

Ābeļu pagasts
21.05. plkst. 19.00 Ābeļu Tautas namā 
VPDK “Kaupre” un draugu sadraudzības 
koncerts.
30.05. plkst. 11.00 tautas namā 
rokdarbnieču klubiņa “Bitītes” un Eiropas 
deju kopas sezonas noslēguma pasākums.

Dignājas pagasts
27.05. plkst. 17.00 estrādē pie Dignājas 
pamatskolas Daugavas svētki „Tava 
veiksme esi tu pats”. Izstāde, veltīta Jānim 
Akurateram.
Radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, 
vizināšanās ar zirgiem.
plkst. 20.00 Svētku koncerts.(piedalās 
pašdarbības kolektīvi)
plkst. 22.00 Zaļumballe. Spēlē: grupa 
„Ilūzija”

Kalna pagasts
03.05. plkst. 13.00 kultūras namā 
(sadarbībā ar Kalna un Mežzemes 
bibliotēkām) LR Neatkarības deklarācijas 
pieņemšanas 26 gadadienai veltīti Baltā 
galdauta svētki.
27.05. plkst. 12.00 kultūras namā Kalna 

pagasta senioru un aktīvo iedzīvotāju 
pēcpusdiena.

Dunavas pagasts
28.05. plkst. 14.00 (laukumā pie 
pamatskolas) senioru deju kopu sadancis–
koncerts „Lai sirdī būtu prieks”.

Leimaņu pagasts
28.05. plkst. 12.00 Leimaņos, latvju zīmju 
parkā ģimeņu aktīvās atpūtas diena.

Rubenes pagasts
14.05. plkst. 19.00 kultūras namā Latvijai 
veltīts sarīkojums Baltā galdauta svētki.
Izstādes „ Manis pašas radīts” atklāšana.
R.Paula dziesmu koncerts „Nekur nav tik 
labi kā mājās”
(koncertā piedalās Rubenes kultūras nama 
visu paaudžu vokālie ansambļi – sieviešu 
vokālais ansamblis „Kantilēna” , jauktais 
vokālais ansamblis  „Ā’re” ,bērnu vokālais 
ansamblis „Puķuzirņi”)
29.05. plkst. 11.00 Rubenes parkā „Bērnu 
un jauniešu svētki– ģimeņu diena”.
Greentrials Bike Tour 
paraugdemonstrējumi, sporta aktivitātes, 

radošās darbnīcas, rūķu kafejnīca.
plkst. 14.00 Svētku koncerts.
(piedalās bērnu un jauniešu pašdarbības 
kolektīvi, viesi– mūsdienu deju grupa 
„Aliens”)

 Zasas pagasts
 06.05. kultūras namā Zasas vidusskolas 
skolēnu pašdarbības kolektīvu atskaites 
koncerts.
14.05. plkst. 19.00 kultūras namā 
pasākums –koncerts “Labi būt kopā”
plkst. 22.00 Groziņballe. Spēlē grupa “Airi”

Izstādes:
27.04.–10.06. Rubeņu bibliotēkā 
izstāde „ Vardes, vardītes” (Olitas Katenas 
privātkolekcija)
02.05. – 20.08. Ābeļu bibliotēkā 
J.Akurateram veltīta izstāde: “J.Akuraters.
Dzīve.Darbs. Daiļrade.”
14.05.–25.05. Rubenes kultūras namā 
izstāde “ Manis pašas radīts”(kultūras nama 
rokdarbu pulciņa darbi.)

Informāciju par pasākumiem apkopoja 

I.Tomāne

Aicina uz 
Muzeju dienu Zasā
20. maijā Jēkabpils novada 

pašvaldības novadpētniecības 
ekspozīcija Zasā rīko Muzeja 

dienu “Durvis”:
• pl. 14.00 Zasas KN teātra pulciņa 
“Maskas” uzvedums ( vad. Ingūna 
Klaucāne),

• Zasas v- sk. pirmsskolas bērnu 
priekšnesums “Kas aiz šīm durvīm?” 
(skolotāja Ingūna Klaucāne), 

• Erudīcijas spēle skolēniem “Es 
iestājos Latvijas durvīs”;

• “Vētras” spēle skolēniem “Gudrs 
Sēlijai” (6. – 11. kl.);

• “Atver durvis novadam!” – virtuālais 
ceļojums pa Jēkabpils novadu;

• ”Durvis uz pateicību” – pateicība JMS 
Zasas fi liāles audzēkņiem par dalību 
izstādē “Putni”, Muzeja dienas spēļu 
erudītiem un mazajiem aktieriem.  
Rotaļām un dziesmai skanēt aiz 
ārdurvīm palīdzēs Anita Ķikute.

Edīte Balode


