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Aicina iedzīvotājus parakstīties vēstulei valdībai 
par ceļu kvalitātes uzlabošanu novadā

Jēkabpils novada pašvaldība aicina 
tās iedzīvotājus atbalstīt valdībai sagatavo-
to vēstuli – iesniegumu par reģionālo un 
vietējo valsts autoceļu kvalitātes nodro-
šināšanu.

Ja piekrītat iesniegumā paustajam 
saturam, aicinām ierasties vietējā pagasta 
pārvaldē vai novada administrācijā un at-
stāt savu parakstu. Parakstu vākšana no-
tiek līdz 1. aprīlim.

Vēstule būs adresēta Latvijas valsts 
prezidentam A. Bērziņa kungam, Lat-
vijas Republikas ministru prezidentei 
L.Straujumas kundzei, Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrijai, VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”, Latvijas Republikas Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai un 
Latvijas Republikas Tiesībsargam J. Jan-
sona kungam.

Vēstules saturs:
Jēkabpils novada pašvaldības 

iedzīvotāju
(personu datus un parakstus skatīt pievie-

notajā sarakstā)
Iesniegums

par reģionālo un vietējo valsts 
autoceļu kvalitātes nodrošināšanu

Jēkabpils novadā, 
2014. gada 7. martā

Sakarā ar Jēkabpils novada pašvaldī-
bas teritorijā esošo valsts reģionā  lā auto-
ceļa P72 Ilūkste–Bebrene–Birži un valsts 
vietējās nozīmes autoceļa V783 Jēkab-
pils–Dignāja–Ilūkste kritisko stāvokli, mēs, 
Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāji, 
vēršamies pie kompetentām iestādēm ar 
iesniegumu, lai panāktu iepriekš minēto 
reģionālo un vietējo valsts ceļu rekons-
trukciju jaunajā plānošanas periodā Valsts 
autoceļu sakārtošanas programmā 2014.–
2020. gadam.

Izmantojot bedrainus grants ceļus, 
katru dienu novada iedzīvotājiem tiek radīti 
būtiski mantiskie zaudējumi, kas saistīti ar 
transportlīdzekļu ekspluatāciju, peļņas zau-
dējumiem uzņēmējdarbībā un ierobežotu 
iespēju gūt ienākumus no algota darba, jo 
ir būtiski apgrūtināta nokļūšana darba vie-
tā. Tāpat arī iedzīvotājiem tiek radīts morāls 
aizskārums, jo sakarā ar ceļu braukšanas 
kvalitātes nenodrošināšanu būtiski tiek ie-

robežotas iedzīvotāju pamattiesības, kas 
garantētas Satversmē – tiesības uz īpašu-
mu (personas ir spiestas pārdot savus īpa-
šumus, jo pretējā gadījumā tur dzīvojošās 
personas nokļūst izolācijā no sabiedrības), 
tiesības uz izglītību (bērniem ir ierobežotas 
iespējas nokļūt uz skolu un apgūt ārpus-
skolas interešu izglītību), tiesības uz veselī-
bas aprūpi (izsaukuma gadījumā ātrās me-
dicīniskās palīdzības brigāde ierodas no-
vēloti, bet ģimenes ārsti atsakās apmeklēt 
slimus pacientus viņu dzīves vietā), tiesības 
uz darbu (iedzīvotājiem ierobežotas iespē-
jas izvēlēties darba vietu, jo nav iespējams 
nokļūt līdz izvēlētajai darba vietai), tiesības 
uz ģimeni (laulātie vai bērni ir spiesti dzīvot 
atsevišķi, lai varētu strādāt algotu darbu vai 
mācīties). 

Valsts reģionālais autoceļš P72 
Ilūkste–Bebrene–Birži ir nozīmīgākais ceļš 
Jēkabpils un Ilūkstes novadu teritorijās, tā-
pēc tā kvalitātes nodrošināšana ir nepiecie-
šama iedzīvotājiem. lai nokļūtu uz Jēkabpili 
un Daugavpili, kā arī lai attīstītu uzņēmēj-
darbību novadu teritorijās. Minētā ceļa re-
konstrukcija ir aktualizēta jau vairāk kā 20 
gadus, bet kompetentās iestādes, plānojot 
fi nansējuma sadali un Valsts autoceļu sa-
kārtošanas programmas, nav uzskatījušas 
par nepieciešamu veikt vai ieplānot ceļa 
rekonstrukciju.   

Savukārt valsts  vietējās nozīmes au-
toceļš V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste 
Jēkabpils novada teritorijā atrodas 60 km 
garumā un ved gar Daugavas krastu, to-
mēr reģiona attīstība nenotiek, jo periodis-
ki ceļa izbraukšana ir tik sarežģīta, ka pat 
satiksmes autobusa kustība nākotnē ir ap-
draudēta, jo pasažieru pārvadātājs nevar 
garantēt maršruta pastāvēšanu nākotnē 

sakarā ar lieliem zaudējumiem. Iedzīvotā-
jiem iespēja nokļūt Daugavas otrajā kras-
tā ir sarežģīta, jo pārceltuve darbojas tikai 
vasaras sezonā, bet attālums starp tuvāka-
jiem tiltiem sastāda gandrīz 90 km. 

Jēkabpils novada pašvaldība vairāk 
kārt ir nosūtījusi vēstules atbildīgām iestā-
dēm ar lūgumu risināt radušos situāciju, 
bet tomēr līdz šim brīdim nekādi ceļa se-
guma kvalitātes būtiski uzlabošanas darbi 
nav veikti, un tuvākajā nākotnē Valsts ak-
ciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” risinā-
jumu nesola. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pa-
matojoties uz likuma „Par autoceļiem” 11. 
pantu, kas nosaka, ka autoceļu attīstību 
plāno Latvijas Republikas Satiksmes minis-
trija, ievērojot ekonomiskās, ekoloģiskās 
un sociālās attīstības tendences, valsts un 
pašvaldību intereses un par pamatu izvir-
zot reģionu vienlīdzīgas attīstības principu; 
un 12. pantu, kas nosaka, ka valsts autoce-
ļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, 
renovācija, rekonstrukcija un būvniecība 
tiek fi nansēta no valsts līdzekļiem, 

Jēkabpils novada pašvaldības ie-
dzīvotāji lūdz atbildīgās iestādes izpildīt 
tām ar likumu noteiktos pienākumus:

1) Piešķirt finansējumu Jēkab-
pils novada pašvaldības teritorijā esošo 
valsts reģionāla autoceļa P72 Ilūkste–
Bebrene–Birži un valsts vietējās nozī-
mes autoceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–
Ilūkste pilnīgai rekonstrukcijai;

2) Iekļaut Valsts autoceļu sakār-
tošanas programmā 2014.–2020. gadam 
valsts reģionālo autoceļu P72 Ilūkste–
Bebrene–Birži un valsts vietējās nozī-
mes autoceļu V783 Jēkabpils–Dignāja–
Ilūkste rekonstrukciju Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā;

3) Nodrošināt ikdienas uzturēša-
nas un periodiskās uzturēšanas pasā-
kumu veikšanu uz valsts reģionāla auto-
ceļa P72 Ilūkste–Bebrene–Birži un valsts 
vietējās nozīmes autoceļa V783 Jēkab-
pils–Dignāja–Ilūkste Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā.

Pielikumā sekos tabula ar iedzīvotāju 
datiem:

Vārds/uzvārds – Adrese – Paraksts
Jēkabpils novada pašvaldība
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Ziemas periodā 
veicamie darbi: 
1. Seko autoceļa stāvoklim;
2. Tīra autoceļus atbilstoši ceļu 

klasēm;
3. Novērš ārkārtas situācijas uz 

autoceļiem (aizputināts ceļš, nolūzu-
ši koki).

Vasaras periodā 
veicamie darbi: 
1. Seko autoceļa stāvoklim;
2. Novērš ārkārtas situācijas uz 

autoceļiem (appludināts ceļš, izska-
lots ceļš) un labo ceļus pēc plūdiem;

3. Ceļa seguma atjaunošana ar 
drupinātu granti;

4. Caurtekas tīrīšanas un ierīko-
šana; grāvju rakšana un tīrīšana gar 
ceļa malām.

Jēkabpils novada pašvaldība un 
pagasta pārvaldēs uzklausa iedzī-
votāju ziņojumus par ceļu kvalitātes 
pasliktināšanos.

Pavasara, rudens periodos, kad 
notiek pastiprināta ceļu „rūgšana”, 
īpaši pievērš uzmanību tam, ka

1. Tiek ierobežota autotranspor-
ta kustība;

2. Tiek ierobežota transportu 
kustība ar lielu kravnesību;

3. Uzņēmumi, kuriem tomēr ne-
pieciešams ceļš, lai veiktu saimnie-
cisko darbību, tiek slēgti līgumi par 
ceļu uzturēšanu un sakārtošanu pēc 
attiecīgās darbības veikšanas.

Katru gadu tiek veikti ceļu re-
monti atbilstoši iespējamajam finan-
sējumam. 

Tiek slēgti līgumi par ceļu ikdie-
nas uzturēšanu ziemas un vasaras 
periodā.

Informāciju sagatavoja īpašuma 
pārvaldīšanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītāja
 I. Feldmane

Autoceļu uzturēšanas klases vasaras un ziemas 
sezonai tiek noteiktas ņemot vērā transportlīdzekļu 
satiksmes intensitāti, saskaņā ar LR normatīvajiem 
aktiem.

Vidējā satiksmes 
intensitāte (auto-

mašīnas diennaktī)

Galve-
nie au-
toceļi

Reģio-
nālie 

autoceļi

Vie-
tējie 
auto-
ceļi

> 5000 A A –
1000 – 4999 A 1 A 1 A1
500 – 999 A 1 B B
100 – 499 – C C
0 – 99 – – D

Latvijas autoceļu ziemas uzturēšanas klases 
2013. / 2014. gada ziemā:

•	 A ziemas uzturēšanas klase 580,648 km
•	 A1 ziemas uzturēšanas klase 2 283,989 km
•	 B ziemas uzturēšanas klase 2 717,929 km
•	 C ziemas uzturēšanas klase 12 603,914 km 
•	 D ziemas uzturēšanas klase 2 084,591 km
A grupas ceļi 

Pagasts Ceļu klase C Ceļu klase D
1 – Ābeļi 2 7
2 – Dignāja 11
3 – Dunava 9 11
7 – Kalna 5 9
6 – Leimaņi 5
4 – Rubene 18
5 – Zasa 5 4

B grupas ceļi 

Pagasts Ceļu klase C Ceļu klase D
1  – Ābeļi 10
2 – Dignāja 5
3 – Dunava 3 41
7 – Kalna 17
6 – Leimaņi 13
4 – Rubene 12
5 – Zasa 1 6

C grupas ceļi 

Pagasts Ceļu klase C Ceļu klase D
1 – Ābeļi 11
2 – Dignāja
3 – Dunava 1 21
7 – Kalna 12
6 – Leimaņi 10
4 – Rubene 21
5 – Zasa 14

Ministru kabineta noteikumi Nr. 173 „Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība.”

Rīgā 2008. gada 11. martā (prot. Nr. 16 13.§)
IV. Mērķdotācijas sadalīšana starp pašvaldī-

bām
7. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes 

ministrija pārskaita visām pašvaldībām.

Informācija par ceļu uzturēšanu novadā
9. Mērķdotācijai paredzētos lī-

dzekļus Satiksmes ministrija sadala 
starp pašvaldībām atbilstoši šo no-
teikumu 1. pielikumam. 
41. Jēkabpils novads 0,5788%

10. Satiksmes ministrija ieskaita 
mērķdotāciju pašvaldību speciāla-
jos budžetos – pašvaldību ceļu fon-
dos.

Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uz-
turēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli”

Rīgā 2010. gada 9. martā (prot. 
Nr. 12 17.§)

4. Autoceļu uzturēšanas pra-
sību izpildes kontrole

17. Pastāvīgos un mainīgos lai-
kapstākļos attiecīgais ceļa īpašnieks 
nodrošina autoceļu uzturēšanas 
prasību izpildes kontroli:

17.1. valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas Valsts ceļi” – uz valsts 
autoceļiem:

17.1.1. uz A un A1 uzturēšanas 
klases autoceļiem – reizi nedēļā;

17.1.2. uz B uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi divās nedēļās;

17.1.3. uz C uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi mēnesī;

17.1.4. uz D uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi ceturksnī;

17.2. pašvaldība – uz pašval-
dības autoceļiem:

17.2.1. uz A un A1 uzturēšanas 
klases autoceļiem – reizi divās ne-
dēļās;

17.2.2. uz B uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi mēnesī;

17.2.3. uz C uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi ceturksnī;

17.2.4. uz D uzturēšanas klases 
autoceļiem – reizi pusgadā.

Par ārkārtas situācijām zvanīt Satiksmes informācijas centram 
pa tālruni 80005555 (visu diennakti)

Par problēmām uz ceļiem un ar ceļiem var griezties attiecīgajā 
pagasta pārvaldē.
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Turpinājums 4. lpp.

Aktualizēts Jēkabpils novada attīstības programmas 
2012. – 2018. gadam

Investīciju plāns 2014. – 2016. gadam 
Jēkabpils novada pašvaldības 27.02.2014. domes sēdē pieņemts lēmums 

Nr. 49  „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018. g. aktualizētā 
Investīciju plāna apstiprināšanu”. Investīciju plānā aktualizēti projekti, kas tiek 
īstenoti 2014. gadā un plānotas investīcijas līdz 2016. gadam. Ar Investīciju plānu 
2014. – 2016. gadam var iepazīties novada administrācijā, pagastu pārvaldēs 
un pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā Attīstības plānošanas 
dokumenti.

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Var iepazīties ar 27. februāra 
sēdes „Par novada ceļiem” 

videoierakstu

2014. gada 27. februārī Jēkabpils 
novada domē notika saruna ar VAS 
„Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem par 
ceļu stāvokli Jēkabpils novadā.

Ar diskusijas videoierakstu 
var iepazīties šeit: http://youtu.be/
y4yff5zXLTI

Jēkabpils novada iedzīvotāji tiek aicināti uz iedzīvotāju un novada speciālis-
tu, deputātu sapulcēm, lai apspriestu novada aktualitātes. Sapulces paredzētas 
organizēt aprīļa mēnesī. Lūdzam ņemt aktīvu dalību. Sapulču norisei sekot līdzi 
paziņojumiem pagastu pārvaldēs un pie ziņojumu dēļiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Iedzīvotāju zināšanai!

Laiks šajā gada sākumā rit ļoti steidzī-
gi. Daba mūs mudina agrāk uzsākt domāt 
par pavasari un tā darbiem. Vēlos sniegt 
informāciju par iepriekšējā gadā paveikto 
un šogad plānoto. 

Jēkabpils novada sociālā dienesta 
darbības principi joprojām ir nemainīgi. 
Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no 
Jēkabpils novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Sociālā dienesta darbībā tiek 
ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 
normatīvie akti, pašvaldības nolikums, so-
ciālā dienesta nolikums, domes lēmumi, 
rīkojumi.

Sociālā dienesta un sociālā darba pa-
matmērķis ir: 

- nodrošināt Jēkabpils novada iedzī-
votāju sociālo vajadzību profesionālu iz-
vērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot 
šo personu pašpalīdzību un integrāciju sa-
biedrībā.

Sociālā dienesta uzdevumi ir:
- veikt sociālo darbu ar Jēkabpils no-

vadā dzīvojošām personām, ģimenēm un 
personu grupām;

- novērtēt Jēkabpils novadā dzīvojošo 
klientu vajadzības, materiālos un personis-
kos resursus;

- sniegt sociālos pakalpojumus vai 
organizēt to sniegšanu Jēkabpils novadā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem savas kompe-
tences ietvaros atbilstoši klienta vajadzī-
bām un noteiktajiem kritērijiem;

- noteikt Jēkabpils novadā dzīvojošo 
klientu līdzdarbības pienākumus;

- sniegt sociālo palīdzību atbilstoši Jē-
kabpils novada normatīvajiem dokumen-
tiem;

- līdzdarboties Eiropas Savienības 

Informācija no Jēkabpils novada sociālā dienesta
finansētos projektos, kā arī sabiedrisko 
organizāciju un NVO  projektos un aktivi-
tātēs;

- nodrošināt veco, vientuļo un nespē-
jīgo pašvaldības iedzīvotāju aprūpi mājās, 
nepieciešamības gadījumā organizēt un 
nodrošināt personu ievietošanu sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, slēgt 
līgumus par ievietošanu sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas iestādēs;

- nodrošināt sociālo palīdzību un so-
ciālos pakalpojumus bērniem bāreņiem, 
bez vecāku apgādības palikušiem bēr-
niem un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai 
nelabvēlīgi apstākļi;

- plānot, koordinēt, analizēt un 
prognozēt sociālā darba attīstību pašvaldī-
bas teritorijā;

- informēt novada iedzīvotājus par so-
ciālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzī-
bu un to saņemšanas kārtību, par iedzīvo-
tāju tiesībām un līdzdarbības pasākumiem 
sociālās palīdzības saņemšanā, kā arī par 
sociālā dienesta darba organizāciju un 
citiem ar sociālo darbu saistītiem jautāju-
miem;

- uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzī-
bas pieprasītājiem un saņēmējiem, snieg-
to pakalpojumu un sociālās palīdzības 
veidiem.

Jēkabpils novada sociālā 
dienesta darbības apkopojums par 

sociālo palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem 

2013. gadā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-

līdzības budžets tiek izdalīts trīs sadaļās.
1. Pašvaldības budžeta nodrošinātie 

sociālie pakalpojumi.
2. Pašvaldības pirktie sociālie pakal-

pojumi (ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijas pilnga-
dīgām personām un bērniem).

3. Pašvaldības sociālā palīdzība.
Pašvaldības budžeta nodrošinātie so-

ciālie pakalpojumi sastāda LVL 21430,47 
(EUR 30492,81). Mūsu novadā ir Sociālās 
aprūpes centrs „Mežvijas”, kurā 2013. 
gadā dzīvoja 17 personas, kā arī pakalpo-
jums aprūpe mājās, kuru saņēma 8 per-
sonas. Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
pakalpojumi 2013. gadā netika izmantoti.

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpoju-
mi sastāda LVL 61531,56 (EUR 87551,52).

 2013. gadā ilgstošas sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 
uzturējās 40 pieaugušie un 6 bērni.

Pašvaldības sociālās palīdzības mēr-
ķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situ-
ācijā nonākušām trūcīgām un maznodro-
šinātām ģimenēm (personām), lai apmie-
rinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbspējīgo personu līdzdarbību savas 
situācijas uzlabošanā. 

Izvērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas ienākumus, sociālo palī-
dzību saņēma 697 personas par summu 
LVL 70174,00 (EUR 100702,32).

Jēkabpils novada Sociālajam die-
nestam ir ilggadēja sadarbība ar nodi-
binājumu „Latvijas Bērnu Fonds”. 2013.
gadā piesaistot sertificētus psihologus, 2 
vardarbībā cietušiem tika bērniem sniegta 
rehabilitāciju dzīvesvietā. 2013.gada noga-
lē nodibinājums Latvijas Bērnu fonds uz-
runāja mūs, lai Jēkabpils novada septiņas 
ģimenes ar bērniem tika godinātas. Pēc 
rūpīgas izvērtēšanas no sociālā dienesta 
puses, no katra pagasta tika izvēlēta viena 
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ģimene, kura saņēma pārsteiguma dāva-
nu un naudas balvu. Ģimenes sveica  Lat-
vijas Bērnu fonda vadītājs  Andris Bērziņš 
un viceprezidente Vaira Vucāne.   

Lai kvalitatīvi varētu veikt sociālo dar-
bu, ļoti laba sadarbība sociālā dienesta 
darbiniekiem ir ar mūsu novada bāriņtie-
sas darbiniekiem. Kopīgi risinot dažādas 
problēmas, tiek veikts darbs ar personām, 
kurām ir ierobežota rīcībspēja, ar ģime-
nēm, kurās kopīgi ar vecākiem un bēr-
niem, tiek risinātas problēmsituācijas.

2013. gadā kopā 8 personas, tai skai-
tā 6 pieaugušie cilvēki ar I vai II invalidi-
tātes grupu un 2 bērni no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀVK 
atzinums par īpašas kopšanas nepiecie-
šamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, pamatojoties uz Veselī-
bas un darbspēju ārstu valsts komisijas 
(VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakal-
pojuma nepieciešamību, saņem asistenta 
pakalpojumus. Tas paredzēts, lai atvieg-
lotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos 
ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cil-
vēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu 
vai veic sabiedriskās aktivitātes. 

Arī 2014. gadā projekts par asistenta 
pakalpojuma saņemšanu turpinās.

 Sakarā ar to, ka mūsu novada iedzī-
votāju skaits nepalielinās, arī mūsu nova-
dā, kā daudzviet Eiropas valstīs, rodas ne-
pieciešamība pastiprināti domāt par mūsu 
cienījamā gada gājuma ļaudīm. 2014. 
gadā ir plānots uzsākt paplašināt Jēkab-
pils novada struktūrvienību Sociālās aprū-
pes namu „Mežvijas”, paredzot papildus 
dzīvojamās istabas, atbilstošas labierīcību 
telpas, piemērot personu ar īpašām vaja-
dzībām nokļūšanu ēkā. Izmaksas ir lielas, 
bet mūsu novada iedzīvotāji ir cienīgi dzī-
vot labos apstākļos un saņemt pienācīgu 
aprūpi. 

***
Pēc mūsu novada iedzīvotāju lūguma, 

šajā publikācijā tiks uzskaitīti sociālās pa-
līdzības un materiālās palīdzības pabalstu 
veidi un sociālie pakalpojumi, kuri ir spēkā 
no 2014. gada 1. janvāra. Pabalsta apmērs 
uzrādīts euro.

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 11

„Par sociālās palīdzības 
pabalstiem 

Jēkabpils novadā”
Sociālās palīdzības pabalsti tiek pie-

šķirti pēc pabalsta pieprasītāja ģimenes 
locekļu ienākumu un materiālo resursu 
izvērtēšanas.

Pabalstus piešķir personai (ģimenei), 
kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
ne mazāk kā 6 mēneši.

1. Pabalsts garantētā minimālā ienā-

kuma līmeņa nodrošināšanai (pēc ienā-
kumu un īpašumu izvērtēšanas ģimenēm 
(personām), kurām piešķirts trūcīgas ģi-
menes (personas) statuss.

2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situ-
ācijā piešķir līdz 284,57 euro vienai perso-
nai (ģimenei),

3. Dzīvokļa pabalsts apmērs cietā ku-
rināmā iegādei vai īres un komunālo mak-
sājumu segšanai – 71,14 euro.

4. Pabalsts bērna izglītībai un audzi-
nāšanai

* Pabalsts transporta izdevumu seg-
šanai bērniem, kuri mācās internātpamat-
skolā. 

*Atmaksā iesniedzot braukšanu aplie-
cinošus dokumentus (autobusu biļetes).

5. Pabalsts aprūpei mājās Pabalsta 
summa 14,23 euro  – mēnesī.

Izvērtējot situāciju, pabalsta summu 
var palielināt līdz 35,57 euro  –  mēnesī.  

6. Vienreizējs pabalsts atsevišķu si-
tuāciju risināšanai. Pabalsta summa līdz 
28.46 euro. 

7. Pabalsts bāreņiem
*Pastāvīgās dzīves uzsākšanai ( divu 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā) 
– (izmaksā vienu reizi);

*Dzīvojamās telpas īres izdevumu 
segšanai pēc piestādītā rēķina vai īres lī-
guma, nepārsniedzot 21,34 euro. 

*Sadzīves priekšmetu un mīkstā in-
ventāra iegādei (ne mazāk par 249,00 
euro) – (izmaksā vienu reizi vai par šo 
summu izsniedz sadzīves priekšmetus un 
mīksto inventāru).

*Pabalsts ikmēneša izdevumu seg-
šanai (sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā) – izmaksā katru mēnesi, ja bērns 
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vi-
dējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir 
sekmīgs tās audzēknis.

8. Pabalsts audžuģimenēm
* Pabalsts bērna uzturam – 71,14 euro 

mēnesī.
*Pabalsts apģērba un mīkstā inventā-

ra iegādei – 71,14 euro  mēnesī.
Ir izstrādāti jauni atsevišķi saistošie 

noteikumi attiecībā uz audžuģimenēm, bet 
uz šo brīdi tie ir pieņemšanas procesā. 

Sarakstam par sociālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā ir tikai informa-
tīva nozīme, precīzu informāciju var iegūt 
pie sociālā dienesta darbiniekiem pagastu 
pārvaldēs un Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā Normatīvie 
akti un dokumenti – Saistošie noteikumi 
konsolidēti „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Jēkabpils novadā”.

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 12

„Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils 

novadā”
1. 1. Vienreizējs pabalsts sasniedzot 

100 gadu jubileju 142,29 euro apmērā.
2. Bērna dzimšanas pabalstu, ja 

deklarētā dzīvesvieta Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā ir tikai vienam 
no bērna vecākiem – pabalsta apmērs ir 
35.57 euro. Ja deklarētā dzīvesvieta Jē-
kabpils novada administratīvajā teritorijā ir 
abiem  bērna vecākiem – pabalsta apmērs 
ir 71,14 euro. 

3. Vienreiz gadā pabalsts, Černobi-
ļas AES seku likvidētājiem. Pabalsts tiek 
izmaksāts uzrādot apliecību. Pabalsta ap-
mērs 71,14 euro. 

4. Vienreiz gadā pabalsts represētām 
personām un nacionālās pretošanās kus-
tības dalībniekiem. Pabalsts tiek izmak-
sāts uzrādot apliecību. Pabalsta apmērs 
28,46 euro.

5. Apbedīšanas pabalsts – paredzēts 
apbedīšanas izdevumu segšanai.

Pabalstu var pieprasīt trūcīga perso-
na, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbe-
dīšanu.

Pabalsta apmērs – 213,42 euro, ja mi-
rusī persona nesaņēma pensiju vai sociālā 
nodrošinājuma pabalstu.

6.Vienreizējs pabalsts personām, 
kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas 
vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz 
apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu 
bija deklarējušas Jēkabpils novada terito-
rijā – pabalsta summa – 28,46 euro.

7. Vienreizēja materiāla palīdzība bēr-
nam uzsākot mācības 1. klasē.

Tiesības saņemt materiālu palīdzību 
ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša 
bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības 
pirmajā klasē Jēkabpils novada izglītības  
iestādē.

Pabalsta summa 28,46 euro vienam 
bērnam.

Sarakstam par sociālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā ir tikai informa-
tīva nozīme, precīzu informāciju var iegūt 
pie sociālā dienesta darbiniekiem pagastu 
pārvaldēs un Jēkabpils novada mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā Ziņas par 
pašvaldību – Normatīvie akti un dokumenti 
– Saistošie noteikumi konsolidēti „Par ma-
teriālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”. 

Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 24

Jēkapils novada 
pašvaldības sniegto sociālo 
pakapojumu saņemšanas 

kārtība
Tiesības saņemt pakalpojumus ir 

personai, kura deklarējusi savu pamata 
dzīvesvietu Jēkabpils novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

 Sociālo pakalpojumu veidi
 Pašvaldība sniedz vai nodrošina šā-
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dus sociālos pakalpojumus:
1) sociālās aprūpes pakalpojumi 

personas dzīvesvietā:
1.1. aprūpe mājās;
1.2. sociālās aprūpes nams „Mežvi-

jas”;
1.3. bērnu rotaļu un attīstības centrs 

Ābeļu pagastā;
1.4. ģimenes atbalsta un krīzes centrs;
1.5 .audžuģimenes;
1.6. sociālie dzīvokļi;
1.7. sociālais darbs.
2) sociālās aprūpes un sociālās re-

habilitācijas pakalpojumi institūcijā: 
2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija institūcijā pilngadīgām perso-
nām;

2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā bērniem;

2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un soci-
ālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām;

2.4. īslaicīga sociālā aprūpe un soci-
ālā rehabilitācija institūcijā bērniem.

Sarakstam par sociālajiem pakalpoju-
miem ir tikai informatīva nozīme, precīzu 
informāciju var iegūt pie sociālā dienesta 
darbiniekiem pagastu pārvaldēs vai soci-
ālā dienesta vadītāja un Jēkabpils novada 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļu 
Normatīvie akti un dokumenti – Saistošie 
noteikumi konsolidēti 2010. gadā pieņem-
tie saistošie noteikumi Nr. 24 „Jēkabpils 
novada sniegto sociālo pakalpojumu sa-
ņemšanas kārtība”.

Lai visiem mūsu iedzīvotājiem darbīgs 
noskaņojums pavasara gaidās!

Informāciju sagatavoja 
Jēkabpils novada sociālā 

dienesta vadītāja R. Rubina

Jēkabpils novada sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja Ritma Rubina, tālr. 65220735, mob. 29344339,
e-pasts ritma.rubina@jekabpilsnovads.lv
Pieņemšana pirmdienās 10 – 16, trešdienās 9 – 12. Jēkabpilī, Rīgas iela 150a.
Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas pagastu pārvaldēs:

Pieņemšanas vieta Sociālais 
darbinieks

Pieņemšanas 
laiks Tālrunis Pieņemšanas 

vietas adrese
Sociālā dienesta 
darbiniece 
Ābeļu pagastā

Ilze Dzene Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena 
8 – 14 
Ceturtdien 
14 – 16

65207285 „Pagastmāja” 
Ābeļu pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Dignājas pagastā 

Rita Ušacka Pirmdiena 
Trešdiena 
Piektdiena 
8 – 12

65229065 „Kamenes”
Dignājas pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Dunavas pagastā

Elita Krīvāne Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena 
Ceturtdiena 
9 – 13

65229347 „Kastaņi-7” 
Dunavas pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Kalna pagastā 

Elita Ozola Otrdiena 
Piektdiena 
Trešdiena 
8 – 14 

65229306 „Atvari” 
Kalna pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Leimaņu pagastā

Ritma Rubina Otrdiena  
9 – 16

65229703 „Mežgale” 
Leimaņu pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Rubenes pagastā 

Maija Ļūļa Otrdiena 
Trešdiena 
Ceturtdiena 
Piektdiena 
9 – 13

65228149 „Rubeņi” 
Rubenes pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece 
Zasas pagastā 

Elizabete Krūk-
liņa

Pirmdiena 
13 – 16 
Otrdiena 
Trešdiena 
9 – 13

65235932 
27010871

„Astras” 
Zasas pagasts

Sociālā dienesta 
darbiniece darbam 
ar ģimeni ar 
bērniem

Larisa Zeltiņa Pirmdiena 
8 – 16

26558814 „Pagastmāja” 
Ābeļu pagasts

Jēkabpils novads izsludina vides ieteikumu konkursu
2014. gada 26. aprīlī notiek LIELĀ 

TALKA. Jēkabpils novada talkas koordi-
nators ir pašvaldības izpilddirektors Jā-
nis Subatiņš. Gatavojoties Lielajai Talkai, 
2014. gada martā tiek organizēti vairāki 
pasākumi ar devīzi „Tīra Baltijas jūras sā-
kas tavā vannas istabā”.

Izpilddirektors sadarbībā ar nova-
da speciālistiem un pagastu pārvaldēm 
piedāvā novada skolām tikšanos ar kla-
sēm vai klašu grupām līdz 2014. gada 
20. martam sanāksmēs – lekcijās:

1 Upju tīkls un upju baseini Jēkab-
pils novadā, to saistība ar Baltijas jūru.

2. Notekūdeņu piesārņojums un tā 
samazināšanas iespējas tavās mājās, 
skolā, ciematā, pagastā.

Tiek izsludināts konkurss:
Ūdens lietošanas un citas pa-

mācības, saudzējot vidi un Baltijas 
jūru.

Konkursā var piedalīties:
1. Pirmskolas audzēkņi,
2. Skolēni 1. – 4. klase,
3. Skolēni 5. – 9. klase,
4. Vidusskolēni, skolotāji, 

iedzīvotāji.
Piedalīties var kolektīvi – kla-

se vai skola, gan individuāli – katrs 
grupas indivīds.

Uz e-pasta adresi janis.subatins@je-
kabpilsnovads.lv vai rakstveidā, nododot 
pagasta pārvaldes vadītājam, līdz 2014. 
gada 17. martam jāuzraksta iespējami 
daudz īsas (viens teikums) pamācības 
ūdens lietošanas un citus videi draudzī-
gus ieteikumus, lai nepiesārņotu Baltijas 
jūru.

Oriģinālākie un labāk noformētie ietei-
kumu autori tiks apbalvoti ar Atzinības raks-
tiem, suvenīriem. Autoru ieteikumi publicēti 
novada avīzē „Ļaudis un darbi” un novada 

pašvaldības mājas lapā. 
Galvenā balva – ekskursi-

ja „Ūdens objekti un Baltijas 
jūra”.

Vērtējot tiks ņemts vērā:
Ieteikumu –

1. Nozīmība;
2. Ietekme uz Baltijas 

jūru un mūsu novadu;
3. Noformējums (pievienots zīmē-

jums, foto vai cits noformējums);
4. Oriģinalitāte (uzrunas veids, 

labs humors, vienkārši piemēri).
Vēlu veiksmi konkursā un vides sa-

glabāšanā ikdienā gatavojoties Lielajai 
Talkai 26. aprīlī.

Jēkabpils novada 
talkas koordinators 

J. Subatiņš
Pieteikumi lekcijām, sanāksmēm, 
jautājumiem – tālrunis 29126223
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Par Jēkabpils novada pašvaldības 
2014. gada pamatbudžetu

INFoRMāCIJA LAukSAIMNIekIeM uN uZņēMēJIeM

Valsts ieņēmumu 
dienesta 
informācija 
(ar komentāriem)

Iedzīvotāju gada ienākumu dekla-
rācijas iesniedzamas no 1. marta līdz 1. 
jūnijam.

I. Aktualitātes nodokļu normatīva-
jos aktos

1. Gada apliekamajā ienākumā ne-
tiek ietverti un ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli netiek aplikti ienākumi:

1.1. ienākumi no maksātāja lauk-
saimnieciskās ražošanas un lauku tū-
risma pakalpojumu sniegšanas, kā arī 
no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas 
ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja 
tie nepārsniedz 2845,74 euro gadā, no-
sacījumus (jeb – neapliekamie ienākumi 
2013.gadā bija 2000 Ls);

1.2. izmaksātās subsīdijas kā valsts 
atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas 
Savienības atbalsts lauksaimniecībai at-
brīvo 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā 
saņemtās summas( jeb – par 2017. gadā 
saņemtajām subsīdijām 2018. gadā būs 
jāmaksā nodoklis).

2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lik-
me 2014. taksācijas gadā — 24 procenti, 
un šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotā-
ju ienākuma nodokli par 2014. taksācijas 
gadu.

3. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri re-
ģistrētiem nodokļu maksātājiem (saim-
nieciskās darbības veicējiem) gada 
ienākumu deklarāciju (turpmāk  – dek-
larācija) Valsts ieņēmumu dienestā ir 
jāiesniedz elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS). Lai iesniegtu EDS dek-
larācijas ar Valsts ieņēmumu dienestu 
ir jānoslēdz EDS līgums. EDS līguma 
veidlapas pieejamas Valsts ieņēmumu 
dienesta mājas lapā. Pirms līguma slēg-
šanas personai nepieciešams reģistrēt  
elektronisko e-pasta adresi. 

II. Grozījumi attiecībā uz lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes atsavinā-
šanu( jeb pārdošanu)

Ar nodokli neapliks ienākumu no 
lauksaimniecības zemes atsavināšanas 
sākot ar 2014. gada 1. jūliju līdz 2016.
gada 1. jūlijam, ja zemes pircējs vismaz 
vienā taksācijas periodā no pēdējiem 
trim pirmstaksācijas periodiem vairāk 
nekā pusi no zemes pircēja saimniecis-
kās darbības ieņēmumiem, bet ne mazāk 
kā 2845,74 euro gadā veido ieņēmumi 
no lauksaimnieciskās darbības vai arī 

šī persona saņem valsts vai ES atbalsta 
maksājumus lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai kā jaunais lauksaimnieks.

III. Grozījumi attiecībā uz minimālo 
nodokli neaktīviem saimnieciskās dar-
bības veicējiem, iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksātājiem

Noteikts minimālais nodoklis neaktī-
viem saimnieciskās darbības veicējiem, 
kuri nestrādā ar apgrozījumu un aplie-
kamo ienākumu, un attiecīgi nemaksā 
nodokļus, taču nodokļu administrācijai ir 
jāveic zināms darbs ar šādiem nodokļu 
maksātājiem.

Nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts 
kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vē-
lāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās 
deklarācijas iesniegšanas dienas iemak-
sā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā 
nav gūts ar nodokli apliekams ienākums 
no saimnieciskās darbības vai ja aprēķi-
nātā nodokļa summa no saimnieciskās 
darbības apliekamā ienākuma nepār-
sniedz 50 euro

Minimālā nodokļa (50 euro) maksā-
šana nav attiecināma uz nodokļa mak-
sātājiem, kuri taksācijas gadā ir veikuši 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāju-
mus vai valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas par darbiniekiem, vai 
valsts sociālās apdrošināšanas iemak-

sas par sevi kā pašnodarbinātu personu 
(tātad – sākot ar nākošo gadu, ja 2014. 
gada deklarācijā ieņēmumi būs nelieli vai 
arī būs zaudējumi, un ienākuma nodoklis 
pēc aprēķiniem nebūtu jāmaksā, piemē-
ros EUR 50 nodokli. Izņēmums- ja kaut 
par vienu mēnesi būs samaksāts sociā-
lais nodoklis.)

Minimālais nodoklis (50 euro) nav 
jāmaksā par:

- pirmo taksācijas gadu, kurā veikta 
saimnieciskās darbības reģistrācija, un 
par nākamo taksācijas gadu;

- gadu, kurā izbeigta saimnieciskā 
darbība vai pabeigts likvidācijas process.

IV. Citi svarīgākie grozījumi likumā 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Noteikts, ka likuma izpratnē no fi-
ziskās personas īpašumā esoša augoša 
meža atsavināšanas (pārdošanas) izcir-
šanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavi-
nāšanas (pārdošanas) ienākumam ir pie-
līdzināms arī ienākums, kas gūts, pārdo-
dot zarus, kuri paredzēti šķeldošanai un 
iegūti ārpus meža zemes, attīrot īpašumā 
esošās lauksaimniecības zemes no krū-
miem, vai mežā, izstrādājot cirsmu. (No-
doklis10%, bet ir izņēmumi.)

V. Valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu likmes 2014. gadā

Sociāli apdrošināmās personas
Darba 

ņēmēja 
daļa

Darba 
devēja 
daļa

kopējā
likme (%)

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie 
darba devēja – ārvalstnieka* vispārējā gadījumā 
(arī I, II vai III grupas invalīds)

10,50% 23,59% 34,09%

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs 
pie darba devēja – ārvalstnieka*, kurš sasniedzis 
vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma 
pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem 
noteikumiem vai priekšlaicīgi)

8,96% 20,16% 29,12%

Pašnodarbinātais (arī I, II vai III grupas invalīds, iz-
dienas pensijas saņēmējs, invalīds – valsts speciā-
lās pensijas saņēmējs)

– – 31,06%

Pašnodarbinātais, kurš sasniedzis vecumu, kas 
dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī 
pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem 
vai priekšlaicīgi)

– – 28,66%

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaim-
niekotājs

– – 27,52%

Sociālās iemaksas ir jāveic, sasniedzot no saimnieciskās darbības mēnesī ienā-
kumu 320 euro. Kā arī jāņem vērā, ja ienākumi no saimnieciskās darbības taksācijas 
gada sākuma sasniedz 3840 (320x12) euro sociālās iemaksas ir jāveic (katru mēnesi) 
līdz taksācijas gada beigām. (Saimnieciskās darbības veicējiem sociālais nodoklis EUR 
99,39 mēnesī.)

VI. Fizisko personu neatmaksāto aizdevumu deklarēšana
Aizdevuma ņēmējam – fiziskajai personai ir pienākums sniegt Valsts ieņēmumu die-

nestam informāciju par aizdevumiem (to daļu), kas tam ir izsniegti un nav atmaksāti līdz 
2013. gada 31. decembrim, ja neatmaksātais aizdevums (tā daļa) no viena aizdevēja 
pārsniedz 15 000 euro. 

Informācija nav jāsniedz par aizdevumiem, ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju sais-
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ta laulība vai radniecība līdz trešajai pakā-
pei Civillikuma izpratnē, kā arī ja aizdevējs 
ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, 
vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi spe-
ciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēša-
nas pakalpojumu sniegšanai.

(Aizdevumi virs EUR 1500 veicami 
bezskaidrā naudā, slēdzot rakstisku lī-
gumu. Aizdevuma ņēmējs pēc 5 gadiem 
maksā ienākumu nodokli par aizdevuma 
neatmaksāto daļu.)

VII. Par reģistrēšanos pievienotās 
vērtības nodokļu maksātāju reģistrā

Fiziskām un juridiskām personām 
saskaņā ar „Pievienotās vērtības likumu” 
ir jāreģistrējas pievienotās vērtības no-
dokļa reģistrā:

1. Ja nereģistrēts nodokļa maksā-
tājs veicis preču iegādi Eiropas Savienības 
teritorijā, un ja šo preču kopējā vērtība bez 
nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz 
vai pārsniedz 10 000 euro, nodokļa mak-
sātājs līdz tam taksācijas periodam seko-
jošā mēneša piecpadsmitajam datumam, 
kad ir sasniegts vai pārsniegts šajā likumā 
noteiktais reģistrācijas slieksnis — 10 000 
euro, iesniedz Valsts ieņēmumu dienes-
tam reģistrācijas iesniegumu (piemēram, 
ja gada laikā Lietuvā iegādāts traktors un 
Vācijā – arkls par kopējo vērtību virs EUR 
10 000).

2. Ja tiek veikti apliekami darījumi 
iekšzemē, tad iekšzemes nodokļa maksā-
tājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmu-
mu dienesta pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli 
apliekamo preču piegāžu un sniegto pa-
kalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 
mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 
euro. Savukārt, ja veikto ar nodokli ap-
liekamo preču piegāžu un sniegto pa-
kalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 
mēnešu laikā pārsniedz 50 000 euro, līdz 
tam taksācijas periodam sekojošā mēne-
ša piecpadsmitajam datumam, kad ir sa-
sniegts vai pārsniegts šajā likumā noteik-
tais reģistrācijas slieksnis — 50 000 euro, 
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam re-
ģistrācijas iesniegumu.

IX. Par valsts un eiropas Savienī-
bas atbalsta summu lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai uzrādīšanu 2013. 
gada ienākumu deklarācijā

VID vērš uzmanību, ka saņemto at-
balsta summu uzrādīšana 2013. gada ie-
nākumu deklarācijā ir atkarīga no tā, vai 
fiziskā persona ir vai nav reģistrējusi saim-
niecisko darbību: 

1. Ja nodokļa maksātājs ir reģistrējis 
saimniecisko darbību (lauksaimniecība) 
un saņemtie atbalsta maksājumi ir saistīti 
ar minēto darbību, atbalstu lauksaimniecī-
bai uzrāda kā neapliekamos ienākumus 
gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 
„Ienākumi no saimnieciskās darbības” 08. 
rindā „Neapliekamie ienākumi”, savukārt 

minētā pielikuma 01.4. rindu „Ieņēmumi 
no atbalsta lauksaimniecībai un lauku at-
tīstībai” neaizpilda;

2. Ja nodokļa maksātājam nav reģis-
trēta saimnieciskā darbība (lauksaimniecī-
ba) vai saņemtie atbalsta maksājumi nav 
saistīti ar minēto darbību, saņemtos atbal-
sta maksājumus uzrāda kā neapliekamos 
ienākumus gada ienākumu deklarācijas 
D1 pielikuma „Taksācijas gadā Latvijas 
Republikā gūtie ienākumi” 02. ailē „Bruto 
ieņēmumi” un 03. ailē „Neapliekamie ie-
nākumi” un deklarācijas D 04. rindā „Ne-
apliekamie ienākumi”.

Ja saņemtās valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta summas lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai kopā ar citiem neaplie-
kamajiem ienākumiem 2013. gadā nepār-
sniedz 2160 latus, tad tie gada ienākumu 
deklarācijas D1 pielikumā nav jāuzrāda. 

Jāņem vērā, ka atbalsta summas 
lauksaimniecībai, kuras minētas Ministru 
kabineta 2012. gada 21. augusta notei-
kumu Nr. 568 „Noteikumi par iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa deklarācijām un to aiz-
pildīšanas kārtību” 10. punktā:

- valsts atbalsts kredītprocentu 
daļējai dzēšanai;

- valsts atbalsts apdrošināšanas 
polišu iegādes izdevumu segšanai;

- valsts atbalsts lopkopībai;
un atbalsta summas meža īpašnie-

kiem no Eiropas Lauksaimniecības fon-
da, kuras minētas minēto noteikumu 11. 
punktā:

- mežu ekonomiskās vērtības uzlabo-
šanai;

- infrastruktūrai, kas attiecas uz lauk-
saimniecības un mežsaimniecības attīstī-
bu un pielāgošanu;

- lauksaimniecībā neizmantojamās 
zemes pirmreizējai apmežošanai;

- mežsaimniecības ražošanas poten-
ciāla atjaunošanai un preventīvo pasāku-
mu ieviešanai

2013. gadā ir uzskatāmas par neap-
liekamiem ienākumiem un tādējādi uzrā-
dāmas gada ienākumu deklarācijas D1 
pielikumā „Taksācijas gadā Latvijas Re-
publikā gūtie ienākumi” kā neapliekamie 
ienākumi, ja tie kopā ar citiem neaplie-
kamajiem ienākumiem 2013. gadā pār-
sniedz 2160 latus.

Atbalsta summas par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem meža īpašnie-
kiem, kuriem meža apsaimniekošana nav 
saimnieciskās darbības veids, 2013. gadā 
ir uzskatāmas par neapliekamu ienākumu 
un uzrādāmas gada ienākumu deklarāci-
jas D1 pielikumā. Minētās atbalsta sum-
mas nav uzrādāmas 2013. gada ienāku-
mu deklarācijas D11 pielikumā „Taksācijas 
gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemēro-
ta samazināta nodokļa likme”.

X. Papildus informācija
1.Gada ienākumu deklarācijas ie-

sniegšanai EDS ir izņēmumi: papīra for-
mā deklarāciju šogad pieņem, ja persona, 
to iesniedzot, nodod VID nodokļu maksā-
tāja (rozā) reģistrācijas apliecību un pār-
trauc saimniecisko darbību. Vai arī perso-
nas ieņēmumi no lauksaimniecības turp-
māk būs mazāki par EUR 2845,74 gadā, 
kad deklarācija nav jāpilda, bet līdz ar to 
nevarēsiet saņemt bezakcīzes dīzeļdeg-
vielu. Jēkabpilī tomēr vēl pieņem papīra 
formas deklarācijas no fiziskām personām 
– saimnieciskās darbības veicējām, bet 
personai jābūt e-pasta adresei un uzreiz 
VID jānoslēdz līgums par EDS.)

2.Ja fiziska persona iznomā zemi, no 
nomas maksas maksājams ienākuma no-
doklis 24%. Ja to grib samazināt uz 10%, 
tad nomas līgums jāiesniedz VID.

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes
Līdz 1. maijam LAD pieņems iesniegumus par lauku bloku precizēšanu. Ar šo ie-

sniegumu var uzrādīt arī visas tās platības, kas ir sakoptas pēc 2003. gada un beidzot 
būs iekļaujamas lauku blokos atbalsta saņemšanai.

Jaunumi 2014. gadā platību maksājumu normatīvajos aktos (projekts)

Atbalsts lauksaimniecībai TIeŠā atbalsta shēmu ietvaros

Grozījumi
noteikumos

MK 12.03.2013. noteikumi Nr. 139 „Kartība, kādā tiek piešķirts valsts 
un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu 
ietvaros”.

Atcels 
2003. gada 
30. jūnija 
prasību

•	 2014. gadā VPM varēs saņemt par lauksaimniecībā izman-
tojamo zemi, kura ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
•	 līdz 1. maijam LAD RLP jāiesniedz lauku bloku precizēšanas 
iesniegums, lai lauku reģistrā iekļautu lauksaimniecības zemes platī-
bas, kas 2003. gada 30. jūnijā nebija labā lauksaimniecības stāvoklī;
•	 LAD lauku bloku precizēšanas iesniegumu noraida, ja platī-
bas izmaiņas ir mazākas par 2% no lauku bloku platības.
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Lauku attīstības atbalsts vides un lauku ainavas uzlabošanai

Grozījumi
noteikumos

MK 23.03.2010. noteikumi Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.

MLA • atcels nosacījumu 5 gadus saimniekot MLA teritorijā vismaz 1 ha 
platībā pēc pirmā maksājuma saņemšanas.

 Agrovidē

Jaunas
saistības

•	 uZņeMSIeS:
- LDGRS par katru atsevišķu dzīvnieku;
- BLA, ja saimniecībai:
	ir saņemts bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības apliecinošs 
dokuments (beidzies pārejas periods uz bioloģisko lauksaimniecību);
	iepriekš nav bijušas saistības BLA apakšpasākumā;
	2013. gadā ir bijis iesniegts platību maksājumu iesniegums.
•	 NeuZņeMSIeS:
BLA; BDUZ; BI; IDIV un RLZP!

esošās
saistības

• par vienu gadu ir tiesības pagarināt saistību periodu 
apakšpasākumos BLA. IDIV, BDUZ, RLZP un BI par 2013. gadā 
apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot 
iepriekš saņemto atbalstu (t.i., būs saistību periodi 2008–2014 un 
2009–2014).

• atbalsta pretendents 2014. gadā nav tiesīgs paplašināt 2013. gadā 
apstiprināto saistību platību.
Ja saistību paplašinājums nav lielāks par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 
1% no saistību platības lauku blokā, LAD attiecīgo paplašinājumu 
pielīdzina 2013. gada apstiprinātajai saistību platībai.

 

Ieviesīs 
jaunu 
atbalsta 
shēmu:
īpašais 
atbalsts par 
liellopiem

•	 par liellopiem:
- par teli – sieviešu kārtas liellops, kas pieder gaļas šķirnei vai kas 
iegūts no krustojuma ar gaļas šķirni, kura vecāka par 16 mēnešiem un 
vēl nav atnesusies;
- par bulli – nekastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16 mēne-
šiem;
- par vērsi – kastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16 mēnešiem:
•	 līdz kaušanai vai izvešanai no Latvijas, liellopi reģistrēti LDC dzīv-
nieku reģistrā;
•	 turēti atbalsta pretendenta ganāmpulkā vismaz 6 mēnešus;
•	 liellopi 16 mēnešu vecumu sasnieguši atbalsta pretendenta ga-
nāmpulkā 2014. kalendārā gada laikā;
•	 iesniegts platību maksājuma iesniegums līdz 15. maijam;
•	 atbalsttiesīgo liellopu skaits tiks noteikts pēc LDC datiem uz 
31.12.2014.

Pārejas 
posma 
valsts 
atbalsts

•	 PPVA varēs saņemt arī 2014. gadā ar tādiem pašiem nosacīju-
miem, kā 2013. gadā sniegtajam atbalstam;
•	 PPVA netiks piemērots samazinājums tiem saņēmējiem, kuri ko-
pumā TM saņem vairāk par EUR 5000 gadā

LLVN izmai-
ņas attiecībā 
uz zālāju 
apsaimnie-
košanu

•	 precizēta LLVN prasība par pastāvīgo pļavu un ganību, kā arī 
aramzemē sēto zālāju appļaušanu, nosakot, ka zāle ir jānovāc, nepa-
redzot iespēju to sasmalcināt un izkliedēt laukā;
•	 grozīta LLVN prasība par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku 
blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha uz 30 ha. Atbalsta pre-
tendentiem 2014. gadā, kuru VPM platība būs 30 ha vai lielāka un ja 
zālāju īpatsvars būs lielāks par 50%, būs jānodrošina minimālais lauk-
saimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 liellopu vienības uz zālāju 
ha. Izņēmumu noteikumi netiek grozīti

 

Valsts subsīdijas 
2014. gadā
(saīsināti MK Nr.73, 4.02.2014)

I. Piensaimniecība
1. Atbalstu piensaimniecības noza-

rē saņem par pārraudzības ganāmpulka 
dzīvniekiem, kuri vismaz gadu atrodas 
pārraudzībā (izņemot pirmpieni, kurai 
nav aprēķināti standarta laktācijas dati un 
kura piensaimniecības nozarē nav vecā-
ka par četriem gadiem).

Piensaimniecības nozarē atbalstu 
nesaņem par gaļas šķirņu, piena-gaļas 
šķirņu krustojumu un nezināmas izcel-
smes dzīvniekiem. Atbalstu saņem, ja 
pārraudzības ganāmpulkā, pēc stāvokļa 
2014. gada 1. martu, ir vismaz 6 slauca-
mās govis un piena šķirņu slaucamajai 
govij pēdējās noslēgtās standarta (240-
305 dienas) laktācijas dati ir izmantojami 
ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās stan-
darta laktācijas dati nav nepieciešami, 
bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās 
piena kontroles rādītāji saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par govju pārraudzību.

2. Atbalsta lielums:
- EUR 139,44 (tai skaitā administratī-

vās izmaksas EUR 0,71) par pārraudzībā 
esošu piena šķirņu slaucamo govi (to-
starp pirmpieni), kurai pēdējās noslēg-
tās standarta laktācijas izslaukums ir no 
5000 līdz 6999 kilogramiem;

- EUR 167,90 (tai skaitā administratī-
vās izmaksas EUR 0,71 ) par pārraudzībā 
esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai 
pēdējās noslēgtās standarta laktācijas iz-
slaukums ir vismaz 7000 kilogramu.

II. Gaļas liellopi
1. Atbalstu gaļas liellopu audzēšanas 

nozarē saņem:  šķirnes saimniecībā vai 
pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 
2014. gada 1. jūlijā ir vismaz 6 zīdītājgo-
vis vai teles, kas vecākas par 18 mēne-
šiem, ganāmpulka īpašnieks datu centrā 
ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas 
liellopu pārraudzību noteikto informāciju 
vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanai.

2.Atbalsta lielums:
- EUR 192,09, (tai skaitā adminis-

tratīvās izmaksas EUR 1,28) par šķirnes 
saimniecībā pārraudzībā esošu gaļas 
šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes 
zīdītājgovi; 

- EUR 140,86 (tai skaitā administratī-
vās izmaksas EUR 1,28), par gaļas šķirņu 
tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli, kura 
ir vecāka par 18 mēnešiem (dzīvniekam 
vienas šķirnes asinībai jābūt vismaz 87,5 
procenti vai jābūt divu tīršķirnes specia-
lizēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustoju-
mam);
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- EUR 86,80 (tai skaitā administra-
tīvās izmaksas EUR 1,28), par krustoju-
ma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli, kura 
ir vecāka par 18 mēnešiem (dzīvniekam 
jābūt vismaz otrās pakāpes, iegūts, krus-
tojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar 
specializēto gaļas šķirņu bulli, un gaļas 
šķirņu īpatsvaram asinībā jābūt vismaz 
75 procenti).

Plēves un citi 
atkritumi

Jēkabpilī esošais SIA „Vidusdau-
gavas SPAAO” atkritumu šķirošanas 
laukums Zvaigžņu ielā 1B šķirotos at-
kritumus pieņem arī sestdienās un svēt-
dienās. Darba dienās šķirošanas stacijas 
darba laiks ir no pulksten 9:00 līdz 16:00, 
savukārt sestdienās un svētdienās šķiro-
tos atkritumus pieņem no pulksten 9:00 
līdz 15:00.

Atkritumu šķirošanas stacijā Zvaig-
žņu ielā 1b, Jēkabpilī no iedzīvotājiem 
bez maksas tiek pieņemti šādi šķiro-
tie atkritumi: plastmasas iepakojums, 
papīra un kartona atkritumi, metāla iz-
strādājumi, stikla atkritumi, koka izstrā-
dājumi, nolietotas elektropreces (neiz-
jauktā veidā), dienasgaismas spuldzes, 
baterijas un akumulatori, nolietotas au-
toriepas (1 komplekts no iedzīvotāja), 
atstrādātas eļļas un eļļas filtri.

Lai iegūtu plašāku informāciju par 
šķiroto atkritumu nodošanu, var sazinā-
ties ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO” po-
ligona „Dziļā vāda” vecāko speciālistu 
Jāni Gramani, zvanot uz tālruņa numuru: 
28 363 313.

Skābsiena ruļļu un citas plēves bez 
maksas izbrauc savākt uz saimniecību, ja 
tās ir atdalītas no tīkliem, un daudzums ir 
vismaz 5 t, tāpēc lūgums kaimiņiem ko-
operēties.

C kategorijas 
piesārņojums

C kategorijas piesārņojuma aplieci-
nājums nepieciešams dzīvnieku noviet-
nēm, kurās komerciālos nolūkos audzē 
(ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, 
vircas un skābbarības sulas glabāšanu 
un izmantošanu, kā arī notekūdeņu sa-
vākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk 
dzīvnieku vienību, apliecinājums nepie-
ciešams arī kaltēm, darbnīcām.

Īpašnieks(operators) sagatavo un ie-
sniedz Valsts vides pārvaldē iesniegumu 
par C kategorijas piesārņojošo darbību 

vismaz 30 dienas pirms C kategorijas 
piesārņojošas darbības uzsākšanas vai 
būtiskām izmaiņām C kategorijas piesār-
ņojošā darbībā. Iesniegumu C kategori-
jas apliecinājuma saņemšanai aizpilda 
atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 
1082 5. pielikumam. Iesniegumu opera-
tors iesniedz papīra formā vai elektronis-
ka dokumenta veidā. Pārvalde izvērtē ie-
sniegto C kategorijas piesārņojošas dar-
bības iesniegumu un nosūta operatoram 
C kategorijas piesārņojošas darbības 
apliecinājumu 14 dienu laikā no iesnie-
guma pieņemšanas dienas. Valsts vides 
pārvalde, izsniedzot C kategorijas piesār-
ņojošas darbības apliecinājumu, iekļauj 
operatoru C kategorijas piesārņojošo 
darbību veicēju sarakstā. Pārvalde piecu 
darbdienu laikā pēc C kategorijas piesār-
ņojošas darbības apliecinājuma izsnieg-
šanas to publisko Valsts vides dienesta 
tīmekļa vietnē. Dabas resursu nodokļa 
samaksai līdzi seko Valsts ieņēmumu 
dienests. Piesārņojošas darbības (iekār-
tas), kurām nepieciešams C kategorijas 
apliecinājums noteiktas 2010. gada 30. 
novembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 10822. pielikumā. 

Dzīvnieku vienības tiek noteiktas sa-
skaņā ar MK 11.01.2011. noteikumu Nr. 
33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aiz-
sardzību no lauksaimnieciskās darbības 
izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Dzīv-
nieku vienības aprēķinātas, pieņemot, 
ka lauksaimniecības dzīvnieki novietnē 
atrodas 365 dienas. Lauksaimniecības 
dzīvniekiem, kas uzturas ganībās, ir 
ņemts vērā ganībās izdalīto ekskrementu 
daudzums. Persona dzīvnieku vienības 
aprēķina, ņemot vērā attiecīgās dzīvnie-
ku novietnes ražošanas ciklu skaitu gadā 
vai lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas 
laiku.

Veidlapas pieejamas Valsts vides 
dienesta interneta mājas lapā: www.vvd.
gov.lv .

Ja operators iegūst vai plāno iegūt 
arī virszemes vai pazemes ūdeņus, tad 
jāsaņem ūdens resursu lietošanas at-
ļauju ūdens resursu apsaimniekošanu 
reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Ja diennaktī izlieto 
vairāk, kā 10 kubikmetrus ūdens, atļau-
ja ir obligāta, un jāmaksā dabas resur-
su nodoklis. Ja dziļurbums ir vairāk kā 
20 m dziļš, jāveic ūdens uzskaite.

Vides prasības 
dzīvnieku novietnēs

27.07.2004. Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 628 „Īpašās vides prasības pie-
sārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku 

novietnēs”.
Dzīvnieku novietnē radīto pakaišu 

kūtsmēslu krātuves tilpumam jānodroši-
na to uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus, 
šķidro un pusšķidro kūtsmēslu krātuves 
tilpumam jānodrošina to uzkrāšanu vis-
maz septiņus mēnešus. 

Ja pakaišu kūtsmēslu, šķidro un 
pusšķidro kūtsmēslu daudzums pār-
sniedz krātuves tilpumu, 

dzīvnieku novietnes īpašnieks (ope-
rators) attiecīgo daudzumu, kurš pār-
sniedz krātuves tilpumu, drīkst nodot 
citai personai (minēto faktu pierāda do-
kumentāri.) Vircu no vaļējām un slēgtām 
pakaišu kūtsmēslu krātuvēm savāc atse-
višķā krātuvē, kuras tilpums nodrošina 
septiņos mēnešos savāktā vircas apjo-
ma uzkrāšanu. Ir pieļaujama skābbarī-
bas sulas uzglabāšana vircas vai šķidro 
kūtsmēslu krātuvē, ja skābbarības sulas 
apjoms nepārsniedz 5% no šķidro kūts-
mēslu apjoma. Nav pieļaujama vircas un 
skābbarības sulas noplūde vidē! 

Mēslošanas līdzekļus: 
	  neizkliedē uz sasalušas, pār-

mitras vai ar sniegu klātas augsnes; 
	  izkliedē palienēs un plūdu 

apdraudētajās teritorijās tikai pēc ie-
spējamo plūdu sezonas beigām. Mine-
rālmēslus minētajās teritorijās izsēj tikai 
kultūraugu veģetācijas laikā; 

	  izkliedē ne tuvāk par 50 met-
riem no ūdensteces vai ūdenstilpes 
krasta līnijas, ja nogāzes slīpums uz 
ūdensteces vai ūdenstilpes pusi ir lie-
lāks par 10 grādiem.

	  nogāzē, kuras slīpums ir lie-
lāks par 10 grādiem, izkliedē, ja lauku 
klāj augu sega vai ja mēslošanas līdzek-
lis nekavējoties tiek iestrādāts tieši aug-
snē; 

	  neizkliedē vietās, kur tas ir aiz-
liegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par aizsargjoslām un par īpaši aizsargā-
jamām dabas teritorijām.

Pakaišu kūtsmēslus pēc izkliedē-
šanas iestrādā 24 stundu laikā,  šķidros 
kūtsmēslus un vircu iestrādā 12 stundu 
laikā! Šķidros kūtsmēslus un vircu ne-
iestrādā, ja tos lieto pēc attiecīgā kul-
tūrauga sadīgšanas kā papildmēsloju-
mu. Rudenī šķidros kūtsmēslus un vircu 
lauka mēslošanai lieto tikai kopā ar augu 
pēcpļaujas atliekām (rugājiem, sasmal-
cinātiem salmiem, zālāju sakņu masu), 
iestrādājot tos augsnē ar lobīšanas vai 
aršanas metodi.

No 2014. gada 28. jūlija visiem 
operatoriem uz kuriem attiecas MK 
27.07.2004. noteikumi Nr. 628 „Īpašās 
vides prasības piesārņojošo darbību 
veikšanai dzīvnieku novietnēs” ir jābūt 
nodrošinātai mēslu krātuvei!



2014. gada 17. marts10 No Ābeļiem līdz Jadvigovai

Turpinājumsno 9. lpp.

Mēslu krātuves
Vēl joprojām turpinās diskusijas un top izmaiņas likumdošanā. Vai šajās likum-

došanas izmaiņās pēc 28. jūlija būs pieļaujama kūtsmēslu uzglabāšana uz lauka- ie-
spējams, ka nē. Bet pašreiz, tām kūtsmēslu kaudzēm, kas tiek  izvestas un krautas 
uz lauka, obligāti apakšā jābūt salmu vai kūdras kārtai, kaudzes nedrīkst atrasties uz-
kalnos, nedrīkst būt vircas notece, kaudze nedrīkst atrasties vienā vietā ik gadu, tai 
jābūt pārsegtai. Jaunās Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros projektos būs 
pieejams atbalsts krātuvju būvniecībai. 

Kūtsmēslu ieguves apjoms no viena dzīvnieka (pēc Zemkopības ministrijas saga-
tavotajiem datiem)

Nr.
p.
k.

Dzīvnieku suga, vecuma 
grupa, turēšanas veids

Pakaišu kūtsmēsli Šķidrmēsli
Ieguve 
gadā, t

Sausnas 
saturs, %

Ieguve 
gadā, t

Sausnas 
saturs, %

1. Slaucamā govs, izslaukums:
•	 zemāks par 6000 kg/gadā
•	 no 6000 līdz 8000 kg/gadā
•	 lielāks par 8000 kg/gadā

13,0
15,0
20,0

20
20
20

17,0
19,0
26,0

10
10
10

2. Zīdītājgovs ar teļu 11,0 22 – –
3. Vaislas bullis 14,0 20 – –
4. Tele līdz 6 mēnešu vecumam 5,0 22 – –
5. Tele 6 mēn. un vecāka 8,0 18 – –
6. Nobarojamais jaunlops, 6 mēn. 

un vecāks
9,0 18 13,0 10

Piezīme: Tabulā norādītais kūtsmēslu daudzums ir aprēķināts, ņemot vērā, ka 
dzīvnieki novietnē atrodas 365 dienas. Laižot dzīvniekus ganībās vai regulārās pastai-
gās, kūtsmēslu iznākums ir attiecīgi mazāks.

Informāciju apkopoja Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante

Nevalstisko organi-
zāciju iniciatīvu konkursa 
mērķis ir iedzīvotāju iesais-
tīšana un atbalsta snieg-
šana Jēkabpils novadā 
reģistrētām nevalstiskajā 
organizācijām (NVO) un NVO, kas veic 
pastāvīgu darbību Jēkabpils novadā, kā 
arī kultūras, izglītības, sporta, vides aiz-
sardzības, sociālās sfēras aktivitāšu da-
žādošana novada iedzīvotājiem.

Konkursā var piedalīties Jēkabpils 

Zasas bibliotēkai 
1. vieta makulatūras 

vākšanā Latvijā
Apkopojot rezultātus, Līgatnes pa-

pīrfabrikas izsludinātajā akcijā „Zaļā bib-
liotēka 2013” Jēkabpils novada Zasas 
bibliotēka ieguva Latvijā augstāko novēr-
tējumu, savācot 6597 kg makulatūras, 
kas ir pielīdzināmi 57,365 kg uz lasītāju. 
Pateicoties pagasta iedzīvotājiem un ies-
tādēm par lielo aktivitāti šajā pasākumā, 
dāvanā saņēmām Ls 100,- un papīru dar-
ba vajadzībām.

Pēc savāktā daudzuma uz lasītāju 
Latvijā tālu neatpaliek arī Jēkabpils nova-
da Slates bibliotēka, kas ierindojusies 10. 
vietā ar 20,989 kg uz lasītāju. Ar rezultā-
tiem var iepazīties šeit: http://ej.uz/1pjv.

Makulatūras vākšana turpinās arī 
šogad. Cerēsim atkal uz labu darba re-
zultātu!

Inese Grauze
Zasas bibliotēkas vadītāja

Izsludināts 2014. gada NVO iniciatīvu konkurss

Sakarā ar jauna muzeja veidošanu 
Jēkabpils novadā (Zasas pagastā), aici-
nu iedzīvotājus iesaistīties ekspozīcijas 
„Sēļu zemnieks – amatnieks agrāk un 
tagad ” papildināšanā. 

Nekas tik spilgti neraksturo laiku un 
notikumus kā priekšmeti un lietas, kas 
mums un mūsu senčiem kādreiz pie-
derējuši. Muzeja uzdevums ir saglabāt 
Jēkabpils novada kultūrvēsturisko man-
tojumu un iemūžināt sēļu cilts vārdu, 
rosinot saglabāt un nostiprināt sēlisko 
pašapziņu novada ļaudīs.

Aicinu vecāka gadagājuma cilvēkus 

novadā reģistrētas NVO un 
NVO, kas veic pastāvīgu dar-
bību novadā. 

Šogad par prioritātēm 
konkursā tiek uzskatīts vese-
līgs un aktīvs dzīvesveids, 

mūžizglītība, sabiedrības integrēša-
na un ar to saistīti pakalpojumi. Nav 
izslēgts atbalsts inovatīviem projektiem 
un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas 
darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem 
novada attīstībā.

Viena organizācija šinī konkursā 
var iesniegt vienu projekta pieteikumu. 
Atbalsts vienai iniciatīvai ierobežots līdz 
EUR 400. Kopējā konkursam paredzētā 
summa 2014. gadā ir EUR 4500 Projek-
tus var iesniegt līdz 1. aprīlim.

Ar nolikumu sīkāk var iepazīties šeit: 
http://jekabpilsnovads.lv/?p=1211 

Informācijas un sabiedrisko attiecību 
speciālists kaspars Sēlis

Ikviens var piedalīties jaunā Jēkabpils novada muzeja ekspozīcijas veidošanā
rakstīt atmiņas par pieredzētajiem noti-
kumiem, kas saistīti ar Jēkabpils novada 
vēsturi, kā arī ziedot vai dāvāt seno lai-
ku dokumentus, grāmatas, fotogrāfijas, 
sadzīves priekšmetus un citas lietas. 
Varat iesaistīties, piedāvājot senās fo-
togrāfijas, kurās attēlotas senas amatu 
prasmes un tradīcijas mūsu Augšzemē 
– siera siešana, desu taisīšana, maizes 
cepšana, cūku bēres, pļaušana, kulša-
na, ķekatās iešana, muzicēšana u.c. 

Daudzas svarīgas liecības par laiku 
un par to, kā dzīvojam, paliek nepama-
nītas, lai gan tieši tās piesaista vislielāko 

skatītāju un klausītāju uzmanību, uz-
dodot ne vienu vien mīklu nākamajām 
paaudzēm. Fotogrāfijas, priekšmeti un 
lietas stāsta par dzīvi patiesāk, palīdz 
notikušajam palikt atmiņā un neizgaist. 
Muzejam svarīga būs katra jūsu dāvātā 
lietiņa.

Sadarbosimies! 

Jēkabpils novada pašvaldības 
novadpētniecības ekspozīciju 

organizatore 
edīte Balode

Kontakttālrunis: 26184883, 25465787
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PRoJekTu NoRISeS PAŠVALDĪBā

Jēkabpils novada 
pašvaldība uzsākusi Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 
2007. – 2013. līdzfinansē-
tu projekta „Bringing old 
traditions to modern life“ 
īstenošanu.

Jaunā projekta nosaukums latviešu 
valodā ir „Veco tradīciju ieviešana mo-
dernajā dzīvē”, bet projekta īsais nosau-
kums angļu valodā – „Arts and Crafts’’, 
tā identifikācijas numurs LV-LT/2.3./
LLIV-275/2012/49. Projektā darbojas pie-
ci partneri: Šauļu reģionālās attīstības 
aģentūra, kas ir projekta vadošais part-
neris, Jēkabpils novada pašvaldība, Jel-
gavas novada pašvaldība, nevalstiskās 
organizācijas no Luokes un Tytuvenai. 
Projekta īstenošanas laiks 01.01.2014.-
31.12.2014. Kopējais projekta budžets 
euro 180 398,28, tai skaitā ERAF līdzfi-
nansējums – euro 163 338,54, kas sastā-
da 85% no kopējām izmaksām. Līgums 
par projekta īstenošanu parakstīts 2014. 
gada 6. janvārī. 3. martā Šauļos notika 
pirmā kopīgā projekta īstenošanas ko-
mandas un uzraudzības pārstāvju tikša-
nās. Sanāksmē aktualizējām aktivitāšu 
laika grafiku, sastādījām starptautisko 
festivālu grafiku, pārrunājām administrē-
šanas un kopīgās komunikācijas jautāju-
mus. Projekta vadītāja Agneta Sinickaite 
bija apkopojusi projektā kopīgo sasnie-
dzamo rezultātu sarakstu, lai projekts tik-
tu ieviests atbilstoši plānam. 

Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības projekta īstenošanu

 Jēkabpils novada paš-
valdības projekta budžets 
ir euro 35 368,70, tai skai-
tā euro 30 063,40 ir ERAF 
līdzfinansējums, kas sastā-
da 85% no attiecināmajām 
izmaksām, savukārt, euro 
5305,31 ir pašvaldības līdz-

finansējums. Pirmās aktivitātes jau esam 
uzsākuši; intensīvi strādājam pie plāno-
šanas jautājumiem un iepirkumu organi-
zēšanas, tālāk paredzēta līgumu slēgša-
na un aktivitāšu īstenošana.

Projektā plānotās aktivitātes ir: amat-
nieku apmācība, starptautisku festivālu 
un amatnieku tirdziņu organizēšana, 
izstāžu veidošana, iegādes, projekta 
administrēšana un publicitāte. Projekta 
festivālos partneri dosies viens pie otra, 
demonstrēs savu tautas mākslu. Projekts 
veicinās pierobežas reģionu sadarbību 
un atpazīstamību. Amatnieku apmācības 
rezultātā būs izstrādāti suvenīri, kas varē-
tu veicināt šī pierobežas reģiona atpazīs-
tamību. Paredzēts, ka mūsu organizētie 
festivāli notiks Daugavas zīmē, bet, tā kā 
mūsu pašvaldība sevi pozicionē kā nova-
du, kas 63 km garumā ir Daugavas kras-
tā, tad Daugavas tēma mums ir vienmēr 
aktuāla.  

Projekta pieteikums tika iesniegts 
2011. gadā. Tā ir mūsu pašu izauklēta 
ideja. Ļoti priecājamies par to, ka tagad 
sapņi kļūs par īstenību, lai gan līdz tam 
daudz un radoši jāstrādā.

Vēlos izteikt lielu paldies cilvēkiem, 

kas pie šīm projekta idejām strādāja. Vie-
na no tiem ir Inta Tomāne, ar kuru mēs 
tiešām daudz diskutējām, meklējām ie-
spējas, kā realizēt idejas, kuras mūsos 
bija jau sen – apvienot kultūras aktivitātes 
un amatniecību mūsdienīgā un baudāmā 
veidā. Projekta veidošanā aktīvi arī iesais-
tījās amatniecības centra „Rūme” vadītā-
ja Daina Alužāne. Ceram, ka tas piesais-
tīs jauniešus, iedrošinās cilvēkus uzsākt 
kaut nelielu, bet tomēr uzņēmējdarbību. 
Laukos par to nopietni ir jādomā. Ja mēs 
spēsim šī projekta ietvaros popularizēt 
sevi un radīt šos amatniecības gala pro-
duktus - vai tie būtu suvenīri vai kādi citi 
izstrādājumi un, ja nākotnē pēc tam atra-
dīsim vietu, kur to visu realizēt, tad tādā 
veidā būsim spējuši saviem iedzīvotājiem 
reāli palīdzēt. Gandrīz katrs laukos dzīvo-
jošs aktīvs cilvēks kaut ko saražo un ne 
vienmēr mēs protam to visu parādīt un 
savas prasmes nest pasaulē. Varbūt šis 
būtu viens no veidiem, kā mēs to varētu 
mainīt – mācīties, iegūt jaunu pieredzi un 
likt to lietā. Tā kā projekta ietvaros pare-
dzēta amatnieku apmācība, tad aicinu 
visus interesentus ar un bez jebkādām 
priekšzināšanām sekot informācijai un 
pieteikties apmācībām keramikas, koka, 
ādas izstrādājumu veidošanā, šūšanā, 
kuras notiks Zasā amatniecības centrā 
„Rūme”. Pēc iepirkuma veikšanas ziņo-
sim konkrētu apmācību laiku. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Jēkabpils novada 
Kalna pagasta pārval-
de ir ieviesusi projektu 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Jēkabpils no-
vada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” (Id. 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/149/026). 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir finansētas no Eiropas Reģionālās at-
tīstības fonda, un tās ir 85% no projekta 
kopējām attiecināmām izmaksām.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 
263 945,94, no kurām kopējās attieci-
nāmās izmaksas ir EUR 214 075,02, bet 
neattiecināmās EUR 49 870,92. No kopē-
jām attiecināmajām ERAF finansējums ir 
EUR 181 963,76, bet pašvaldības budže-
ta finansējums EUR 32 111,26.

Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 

Projekta ietvaros tika iz-
strādāta tehniskā dokumen-
tācija un realizēti būvdarbi. 
Iepirkumu procedūras rezul-
tātā par būvdarbu veikšanu 

tika noslēgts līgums ar SIA „Ventars”, 
reģistrācijas Nr. 90000024559, ar līguma 
cenu EUR 205 420,70 bez PVN. PVN 21% 
sastāda EUR 43 138,35. Objekta būvuz-
raudzību veica SIA „Vide un būve”, reģis-
trācijas Nr. 4360302377 par līguma cenu 
EUR 1976,37 un pieskaitot PVN nodokli 
21% – EUR 415,04, kopā līguma summa ir 
EUR 2391,41. Autoruzraudzību veica SIA 
„Belss”, reģistrācijas Nr. 40003237609 
par līguma cenu EUR 1280,58 un pieskai-
tot PNV nodokli 21% EUR 268,92, kopā 
līguma summa ir EUR 1549,50, kurš bija 

izstrādājis arī tehnisko projektu par kopē-
jo summu EUR 6159,30.

Realizējot ieceri, objekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Kalna pagasta Vidsalas ciemā”, ir nodots 
ekspluatācijā.

Projekts tika ieviests, lai uzlabotu 
ūdensapgādes un notekūdeņu savākša-
nas, attīrīšanas kvalitāti, kā arī notekūde-
ņu savākšanas pakalpojumu pieejamības 
paplašināšanu Vidsalas ciemā.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfinansē 
Eiropas Savienība.

Kalna pagasta pārvaldes vadītāja 
Maruta Cankale

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Hipotēku bankas jaunais nosaukums – ALTUM

Rubenes pagastā 
turpinās darbs pie ūdens-
saimniecības projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/118/033 „Ūdens-
saimniecības attīstība Jē-
kabpils novada Rubenes  pagasta Slates 
ciemā”.

Ir izstrādāts tehniskais projekts, kurš 
akceptēts Būvvaldē 2014. gada 13. jan-
vārī. Projekta izstrādātājs – SIA „C pro-
jekti”. 2013. gada 23. septembrī noslēgtā 

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada 
Rubenes pagasta Slates ciemā” īstenošana

līguma summa par Tehniskā 
projekta izstādi un autoruz-
raudzību, ar  PVN, ir EUR 
3105,90. SIA „Vide un būve” 
veikusi tehniskā projekta 
ekspertīzi par EUR 392,54. 

Ir izsludināts iepirkums projekta būvnie-
cībai un būvuzraudzībai, piedāvājumu 
iesniegšanas termiņš 17. marts.

Projekta kopējās attiecināmās izmak-
sas ir EUR 82 987,06. ERAF līdzfi nansē-
jums sastāda 85% no attiecināmajām iz-

„Tāds ir nosaukums projek-
tam, par kura atbalstu ziņu no fon-
da „Ziedot.lv” saņēmām 28. feb-
ruārī. Iecere tika izstrādāta kopā 
ar novada Sociālo dienestu, un, 
pēc būtības, tas jau ir uzskatāms 
par Augšzemes lauku NVO apvie-
nības darbu, kaut arī iesniedzējs 
vēl šoreiz ir biedrība „Ūdenszīmes”.

Šai projektā uzmanība ir veltīta Jē-
kabpils novada iedzīvotājiem ar invali-
ditāti un viņu ģimenēm. Viņiem šovasar 

17. martā
Pl. 10.00 – Nometnes atklāšana, 

rīta pārrunas. Prezentācija „ekoloģis-
kās pēdas nospiedums”. 

Pl. 11.00 – aktivitātes brīvā dabā;
Pl. 12.00 – pusdienas;
Pl. 13.00 – 15.00 – radošās darbnī-

cas  „Putnu izgatavošana no dabiskās 
šķiedras”/ 1. daļa un „Māla putniņi”. 

18. martā
pl. 10.00 – „kas notiek pavasarī 

Dvietes palieņu pļavās?” Dvietes palie-
ņu pļavu informācijas centra vadītājas 
Benitas Štrausas prezentācija.

Pl. 11.00 – aktivitātes brīvā dabā;
Pl. 12.00 – pusdienas;
Pl. 13.00 – 15.00 – radošās darbnī-

cas „Visi mani puķu podi ir skaisti!” un  
„Putnu izgatavošana no dabiskās šķied-
ras”/ 2. daļa.  

Šai dienai jāņem līdzi vismaz viens  
(ļoti vēlams – divi) veci māla puķu podi, 
kā arī sēkla vai stādiņš, ko tajā iestādīt.

19. martā
Pl. 10.00 – „Ar alpīnismu var no-

darboties arī Latvijas laukos!” Mado-
nas novada ekstrēmā sporta biedrības  

„Pie kraujas” prezentācija.
Pl. 11.00 – apmēram pl. 

13.00 – Alpīnisma pamatiema-
ņas praksē! Trasītes izveido-
šana kopā ar biedrības „Pie 
kraujas” biedriem, izmēģināju-
mi instruktoru vadībā.

Pl. 13.30 – pusdienas;
Pl 14.00 – 15.00 – radošais laiks, ie-

priekšējās dienās izgatavoto darbu pa-
beigšana un rotāšana.  

Šai dienai – ērts, sporta aktivitātēm 
piemērots apģērbs. 

20. martā
pl. 10.00 – Putnu būrīšu izgatavo-

šanas darbnīca.
Pl. 12.00 – pusdienas
Pl. 13.00 – 15.00 –  konfekšu un da-

bas materiālu pušķu izgatavošanas dar-
bnīca.  

21. marts – Pavasara Saulgriežu 
diena un nometnes noslēgums!

Pl. 10.00 – radošo darbu noslēgums, 
izstādes iekārtošana;

Pl. 12.00 – pusdienas;
Pl. 13.00  –  Pavasara Saulgriežu 

dienas pasākums.

Programmā:.
-  Solvitas Kukles un Ilonas Kantānes 

prezentācijas „Ainava latviešu glezniecībā”.
-  Rubenes kultūras nama vokālā 

ansambļa „Kantilēna” koncerts. Iespēja-
mi arī viesi – folkloras kopa „Dyrbini” no 
Daugavpils novada.

-  Čaklāko nometnes dalībnieku ap-
balvošana.

Uz visiem nometnes ietvaros orga-
nizētajiem pasākumiem aicinām ne tikai 
bērnus – laipni gaidīsim ikvienu cilvēku, 
kam būtu interesantu iepazīties ar noti-
kumiem Dvietes palieņu pļavās, alpīnis-
ma iespējām Latvijā, ainavas glezniecību 
mūsu mākslā, un  svinēt Pavasara Saul-
griežus dienu, kad tumsa un gaisma no-
stājas līdzsvarā un iezīmējas ceļš pretī 
dabas atmodai. 

maksām nepārsniedzot  EUR 70 539,00. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
100 414,34. Līdz šim no CFLA saņemts 
avanss EUR 50 183,98.

Projekta tehniskās, administratīvās 
un fi nanšu vadības uzraudzību nodrošina 
LR Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija. Šo projektu līdzfi nansē 
Eiropas Savienība.

Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Intra kurme

Redzēt un piedzīvot
tiks organizēts izbraukums – 
ekskursija ar kultūras program-
mu, kā arī viens kopīgs atpūtas 
pasākums. Gan izbraukumā, 
gan atpūtas pasākumā aicinām 
piedalīties visu septiņu mūsu 
pagastu iedzīvotājus. Izprotot 
to, ka daudzi, iespējams, ilgāku 

laiku nav iesaistījušies sabiedriskā dzī-
vē, lūdzam griezties pie sava pagasta 
sociālajiem darbiniekiem ar visiem jau-
tājumiem, kas saistīti ar piedalīšanos 

šajā projektā. Kopīgi centīsimies atrisi-
nāt sarežģījumus, lai iecerētais tiešām 
sasniegtu savu mērķi – sniegtu jaunus, 
pozitīvus iespaidus tiem mūsu novada 
iedzīvotājiem, kuru dzīvi dara smagāku 
veselības problēmas, kā arī viņu ģime-
nes locekļiem. Par konkrētajiem pasā-
kumu datumiem noteikti vēl ziņosim – 
gan presē, gan personīgi. 

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja 
Ieva Jātniece

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina 
un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instru-
ments un Latvijas valsts.

Ar līdzfinansējumu 7% apmērā  projektu atbalsta 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Projekta „Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes 
uzlabošanā „Jumis’’ pavasara brīvlaika nometne
Nometne no 17. līdz 21. martam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Iespējas jaunie-

Starptautiskā Sniega diena Rubeņu pamatskolā
Latvijas Slēpošanas savienība un 

starptautiskā Slēpošanas federācija 
Latvijas skolām piedāvāja iesaistīties 
Pasaules sniega dienā. Pasākums bija 
paredzēts janvāra sākumā, taču mūsu 
skolā 2 reizes nācās pārcelt pasākuma 
datumus, jo ne janvāra sākumā, ne jan-
vāra beigās pie mums vēl nebija sniega, 
un 6. februārī, kas bija trešais un īstais 
datums (arī pasakas taču vēsta, ka trīs 
lietas ir labas lietas), visa skola – pieau-
gušie un skolēni, devāmies uz Rubeņu 
dīķi, lai šajā siltajā, saulainajā ziemas 
dienā pa īstam izbaudītu iespējamos 
ziemas priekus.

Sporta skolotājs Juris, skolotājs Il-
mārs un skolas saimnieks Norberts jau 
iepriekš bija parūpējušies par inventā-
ru – izgatavojuši koka ripas ar rokturiem 
divās atšķirīgās krāsās – „gludekļus” kēr-
lingam, agri no rīta ar dažām lejkannām 
ūdeni bija „nopulējuši” t.i., sagatavojuši 
trases kērlingam, bija ledū iezīmējuši 
krāsainus mērķus abām komandām, bija 
atveduši no skolas visu pasākumam ne-
pieciešamo inventāru.

Kad visu klašu skolēni ieradās mūsu 
ledus „arēnā”, sastājāmies uz kopīgo 
līniju, skolotājs Juris visus uzrunāja, ie-
pazīstināja un uzmundrināja startiem, 
pajokojot, ka tos olimpiskos apļus, ku-
rus visi kopā izveidosim pasākuma gai-
tā, nofotografēs uz Sočiem lidojošās 
lidmašīnas, jāatzīmē, ka pirmklasnieks 
Rūdolfs redzēja veselas divas tādas lid-
mašīnas…

Viss sākās ar lielu sajūsmu. Pro-
tams, sniegu gan mēs nesagaidījām, 
bet ļoti labi izmantojām ledu. Vienlaicīgi 
sākās gan „Rubeņu kamaniņas’’, gan 

„Rubeņu kērlings’’. Braukt kamaniņas 
mums nozīmēja dažādos veidos iesēs-
ties ragaviņās un, ar nūjām atspiežoties, 
ātri sasniegt mērķi. Rubeņu kērlings no-
zīmēja 4 cilvēku komandu (vieni spēlē-
ja ar sarkaniem „gludekļiem’’, otri – ar 
zaļiem), kuri, pa kārtai savējos „gludek-
ļus”, slidināja mērķī un pretinieka „glu-
dekļus”, savukārt, centās izstumt no šī 
mērķa ārā. Sajūsma un prieks valdīja 
visu pasākumu. Jā, un uzvarējušie sa-
ņēma konfektes. Visstiprākā kērlinga 
komanda – absolūtie uzvarētāji- Mada-
ra, Daniels, Niks un Laura. Visilgāk notu-
rējusies play-off spēlē bija zēnu koman-
da – Artūrs, Alens, Mairis un Mareks. 
Daudzi šo laiku izmantoja, lai parādītu 
savu prasmi hokeja vārtu iemetienos, 
daudzi izbaudīja slidošanas prieku. Kad 
beidzām sacensties, savācām uz dīķa 
ledus sniegu, izveidojām un iekrāsojām 
olimpiskos apļus – mēs spējām „atvērt” 
visus piecus! Mūsu kopbilde apļu fonā 
izdevās brīnišķīgi! Šeit labi pastrādāja 
Diāna. Noslēgumā visus vienoja uguns-
kurs un desiņu cepšana. Kad bijām 
pasildījušies un paēduši, devāmies uz 
skolu. Tie, kuri sevi vērtēja kā hokeja 
pratējus, palika un spēlēšanu turpināja 
līdz vakaram.

Mūsu secinājumi:
Direktore – Tas bija skolas bērnus 

vienojošs pasākums.
Sk. Juris – Ļoti pozitīvs pasākums. 

Ja bērniem patīk, tātad jāorganizē.
Sk. Ilmārs – Bērni kopā ar pieaugu-

šajiem piedalījās ar azartu, bez domstar-
pībām, visi bija procesā, aizmirstot par 
rezultātu.

Skolas saimnieks Norberts – Laiks 
labs, atmosfēra aizrautīga, bērniem pa-
tika.

Sk. Albīna – Šī diena mani rosināja 
uz fi ziskām aktivitātēm, nolēmu iegādā-
ties slidas.

Garderobiste Pārsla – Patīkami, ka 
bērni darbojās ar aizrautību un intere-
si. Būtu labi, ja tādas dienas būtu katru 
gadu.

Sk. Inga – Tādos pasākumos pieau-
gušajiem ir sajūta, ka viņi atceras bērnī-
bu un paliek nenopietni. Tādi pasākumi 
apvieno pieaugušos un bērnus.

Sk. Benita – Pati saulīte piedalījās 
mūsu sniega dienā – visi tā draudzīgi fa-
noja viens par otru.

9. klase – Šajā dienā visa skola bi-
jām viens vesels, kas kopīgi atpūtās un 
priecājās. Paldies tiem skolotājiem, kuri 
noorganizēja. (Madara). Man patika kēr-
lings un cīsiņu ēšana (Annija). Visi bija 
aktīvi, bija interesanti bildēt, jo viss bija 
aizraujoši, emocionāli (Diāna).

7. klase – Mums ļoti patika un mēs 
labi pavadījām laiku. Mums ļoti patika 
slidot un krāsot olimpiskos apļus. Bija 
ļoti, ļoti jautra un aktīva diena. (Evija, 
Santa, Samanta).

6. klase – Es iemācījos slidot. Mēs 
spēlējām kērlingu un uzvarējām trīs rei-
zes (Artūrs, Guntars, Anna, Amanda).

Tātad – mūsu ieguvumi:
- prieks vienam par otru un par sevi;
- labs noskaņojums;
- patīkama laika pavadīšana;
- jaunu prasmju iegūšana;
- pozitīva attieksme pret sportu un 

fi ziskajām aktivitātēm.

Rubeņu pamatskolas skolotāja 
S. Buholce

Foto - Diāna Kozlovska

Skolēnu no sniega veidotie olimpiskie apļi.
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No 7. līdz 9. februārim Starptautis-
kajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika 21. 
starptautiskā tūrisma izstāde–gadatirgus 
„Balttour 2014”. Izstādē Zemgales reģio-
nu ar savu piedāvājumu klāstu pārstā-
vēja arī Jēkabpils novads. Gan izstādes 
apmeklētāji, gan dalībnieki par Zemgales 
reģiona prezentāciju izsakās ļoti atzinīgi.

Projektu speciāliste G. Dimitrijeva: 
Man vislielākais gandarījums ir tas, ka šo-
gad Zemgales reģions spēja būt vienots. 
Bija atvēlēti līdzekļi kopējam dizainam, 
ko pārraudzīja Zemgales plānošanas 
reģiona administrācijas cilvēki, konkrēti 
Anna Builo-Hoļme. Mūsu dizains bija ļoti 
veiksmīgs. Ieejot iekšā hallē, kas sau-
cās „Apceļo Latviju’’, uzreiz acīs dūrās 
tas lielais, skaistais plakāts ar uzrakstu 
„Zemgale’’, kas bija pašā centrā. Mēs 
arī piestrādājām pie ūdeņu tēmas, pie 
Daugavas motīva. Pašā centrā bija mūsu 
laiva „Namejs’’, kuras kapteinis 
sniedza ļoti izsmeļošu 
informāciju un atraktīvā 
veidā to arī pasniedza. 
Mēs sevi pārstāvējām 
Sēlijas novadu apvienī-
bas vienotā pudurī, kur 
arī prezentējām jauno 
tūrisma karti, kas saucās 
„Sēlija’’. Liels prieks ir par 
to, ka arī Jēkabpils pilsē-
ta piebiedrojās mums šīs 
kartes izveidē, līdz ar to tika 
pārklāta ļoti liela teritorija. 
Nav tikai lauki, bet arī viena 
liela republikas nozīmes pil-
sēta. Lauki piedāvā vienas 
iespējas, pilsēta atkal citas. 
Ar šādu sadarbību mēs esam 
nodrošinājuši tūristam kvalitatīvu infor-
māciju, un Sēlija būs tūristu galamērķis. 
Pa vienam mēs, mazās pašvaldības ne-
varam sasniegt tādu efektu. Cilvēki bija 
ļoti ieinteresēti uzzināt, kas ir Sēlija, un ko 
tieši tā piedāvā. Tūristam nav svarīgāki 
kaut kas viens un mazs, bet tieši tas kopī-
gais, ko Sēlijā redzēt.

Gatavošanās Balttouram bija ļoti 
nopietns darbs, kā minimālais, pusgada 
garumā. Paralēli tika gatavoti materiāli 
Sēlijas tūrisma kartei. Bija darba grupas, 
kas notika gan Jelgavā, gan arī šeit pat 
Krustpils novadā. Ar informāciju apmainī-
jāmies arī internetā. Par Sēliju atbildīgais 
tūrisma speciālists atrodas šeit pat Viesī-
tes pašvaldībā, līdz ar to informācijas ap-
rite mums bija ļoti efektīva. Es varu teikt 
tikai vislabākos vārdus, un pateikt pal-
dies visām tām pašvaldībām un tūrisma 

Zemgales reģiona pašvaldības uzstāda augstu latiņu 
izstādē „Balttour 2014’’

cilvēkiem, kas piedalījās. 
Informācija tika nosūtīta 
un saņemta ļoti ātri, un 
mēs patiešām labi strā-
dājām. Liels nopelns ir 
Zemgales plānošanas 
reģiona speciālistiem, kas tiešām 
mūs ļoti kvalitatīvi spēja parādīt; kā arī 
paldies pašvaldību vadītājiem, visiem kuri 
atbalstīja šo vienoto dizainu, un šoreiz 
mēs tiešām bijām vienoti.

Jēkabpils novada priekšsēdētājs 
e. Meņķis: Par šā gada Balttour izstādi 
atsauksmes man ir ļoti labas, jo likās, 
ka Zemgali varēja ieraudzīt jebkurš, 
kurš apmeklēja šo izstādi. Piedāvājums 
Zemgalei bija diezgan dažāds un, ma-
nuprāt, ieintriģējošs jebkuram viesim, 
kas apmeklēja izstādi un varbūt vēlāk 
ceļos pa Latviju. Arī mūsu novads, lie-

kas, pārstāvēja sevi labi. Var-
būt prasījās nedaudz lielāku aktivitāti, 
lai uzņēmēji varētu to savu produkciju 
plašākā sortimentā piedāvāt, bet citādi 
bija labi. Atliek vien strādāt, lai mēs arī 
nākošā gada Balttour izstādē to latiņu 
nepazeminātu ne par kapeiku; lai notu-
rētu, un tā prezentācija būtu tikpat laba.

Iespaidus uzklausīja kaspars Sēlis
 foto – Gunta Dimitrijeva
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Turpinājums 15. lpp.

Aktualitātes projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” īstenošanā

Projekta „Kompaktdiska „Pī Dauga-
vas loba dzeive” ierakstīšana”  mērķis ir 
saglabāt un iedzīvināt tautas dziesmas, 
ierakstot kompaktdisku „Pī Daugavas 
loba dzeive”. Ir veikts ieraksts 12 dzies-
mām sadarbībā ar ierakstu studiju no Jūr-
malas SIA „Dinamic Records”.

  Projekta ietvaros tiek izsludināts 
KONKURSS par CD vāciņa dizaina izga-
tavošanu! Paredzēta naudas balva! Sīkā-
ka informācija atrodama Jēkabpils no-
vada mājas lapā: http://jekabpilsnovads.
lv/?p=1260.

Aicinām piedalīties ikvienu inte-
resentu! Neskaidrību gadījumā zvanīt 
26406119.

Ieva Dreimane

Joprojām var 
piedalīties tautas 
dziesmu CD vāciņa 
noformējuma 
konkursā

Neesam vienaldzīgi
Dignājas pagasta folkloras kopas 

dziedātāji nav vientuļa sala plašajā ļaužu 
okeānā. Mums nav svešas sāpes, slimī-
bas un nebaltas dienas. Vēl jo vairāk, ja 
tādas piemeklē bērnus, vai jaunus cil-
vēkus. Mēs savu līdzjūtību varam izteikt 
dziesmās, mūzikā un rotaļās, aicinot līdz-
cilvēkus nebūt vienaldzīgiem un nepaiet 
garām tiem, kam sāp.

Šo izjūtu vadīti 2013. gada decembrī 
piedalījāmies akcijā Pasniedz roku, kurā 
tika vākti līdzekļi Jēkabpils meiteņu Sinti-

jas un Lauras ārstēšanai.
Pasākums notika Jēkabpils lielveikalā 

Aura. Mēs pasākumu kuplinājām ar sau-
les un ražas dziesmām Dignājas izloksnē. 
Saule – lai meitenēm tā dotu veselību un 
veldzētu sāpes, bet ražas dziesmas, lai zie-
dotāji nebūtu savtīgi un ar savu pienesumu 
palīdzētu meitenēm sasniegt iecerēto.

Mēs visi Dignājieši vēlam meitenēm  – 
lai izdodas cīņa ar ļauno slimību.

Inta Stroža
Foto – Alīna Bikauniece

Folkloras kopa „Dignōjieši” piedalās akcijā „Pasniedz roku”.

Ziemas mēneši ir labdarības un žēl-
sirdības mēneši, kad visiem gribas atvērt 
savas sirdis un dāvāt citiem prieku un 
mīlestību.

Arī mēs, ābeļu pamatskolas kolek-
tīvs šoziem vācām ziedojumus vientu-
ļajiem cilvēkiem un Jēkabpils dzīvnieku 
patversmei (segas, spilvenus, paklājiņus 
un sauso barību).

Kādā pelēkā februāra dienā devā-
mies nogādāt saziedotās mantas un 
apciemot Jēkabpils patversmē mītošos 
dzīvnieciņus – desmit kaķus un divdes-
mit trīs sunīšus, kuri mīt patversmē un 
gaida uz žēlsirdību un jaunām mājām. 

Labās sirds pasākums Jēkabpils dzīvnieku patversmē
Mūs tur sagaidīja pats svarīgākais runcis 
Mincis,  jautrais suņuks Maksis un sirs-
nīgā patversmes vadītāja. Viņa pastāstīja 
par patversmes darbību un izsmeļoši at-
bildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem. 
Mincim tur ir īpašas privilēģijas. Ja pārējie 
kaķi dzīvo būros, tad Mincis staigā, kur 
vien vēlas un „uzrauga kārtību”. Tāpēc 
patversmes darbinieki viņu iesaukuši par 
direktoru. Bērniem bija iespēja apskatīt 
kaķīšus, paauklēt spoži melno kaķu mei-
tenīti Mārīti, parotaļāties ar patversmes 
suņukiem. Īpaši jaukas bija melnās suņu 
dvīnītes, kuras tika atrastas maziņas pie 
patversmes žoga. Nupat iemītnieku skai-

tu ir papildinājušas vēl divas maza au-
guma suņu meitenītes. Mēs pat varējām 
dzīvniekiem domāt vārdus!

Prombraucot mums bija gan priecī-
gi, gan skumīgi. Priecīgi par to, ka bija 
iespēja pavadīt laiku rotaļās ar suņu-
kiem, bet bēdīgi par to, ka mūsdienās vēl 
ir tādi cilvēki ar aukstu un ledainu sirdi, 
kuri spēj izmest uz ielas mazu un neva-
rīgu dzīvnieciņu, nespējīgu pašam par 
sevi parūpēties. Žēl, ka cilvēki dažkārt 
aizmirst, ka mēs esam atbildīgi par tiem, 
kurus pieradinām.

Sandra utināne,
Ābeļu mazpulka vadītāja 

Projektu nedēļa Ābeļu skolā
No 10. līdz 13. februārim Ābeļu sko-

las skolēni projekta nedēļas ietvaros pē-
tīja, izzināja un iepazina Ābeļu pagastu. 
Skolēni interesējās gan par teritoriālo iz-
vietojumu, gan dabu, gan ražotnēm, gan 
iedzīvotājiem. Darbs notika gan klātienē, 
tiekoties ar dažādu Ābeļu pagasta saim-
niecību pārstāvjiem, kā arī pagasta dar-
biniekiem, gan arī neklātienē – meklējot 
materiālus internetā un Ābeļu skolas un 
pagasta muzejā.

Lai sagatavotos tik liela mēra projek-

tam, vispirms skolotāji tikās ar pagasta 
muzeja vadītāju Arnoldu Jakubovski, kas 
palīdzēja apzināt pagasta ievērojamākās 
vietas. Iespēju robežās izveidojām objek-
tu sarakstu, skolēnu grupas pieteicās to 
izpētei, pārrunājām, kādā veidā varētu iz-
pēte norisināties, noteicām mērķi – katra 
grupa veido prezentāciju par savu tēmu. 
Tā kā projektā galvenais uzdevums bija 
ražotņu izpēte, īpaši zemnieku saimniecī-
bu darbs, bija nepieciešams sazināties ar 
māju saimniekiem, vienoties par tikšanās 

laiku, intervijām.
Skolēnu interesentu grupa skolo-

tājas Silvas vadībā apmeklēja pagasta 
muzeju un tikās ar tā vadītāju Arnoldu 
Jakubovski, lai klātienē iepazītos ar mu-
zeja materiāliem gan par ievērojamiem 
cilvēkiem – dzejnieku J. Akurateru, gan 
represētajiem pagasta iedzīvotājiem, 
gan pagasta teritorijā uzstādītajiem pie-
minekļiem, gan par apdzīvotās vietas 
Laši vēsturisko izcelsmi. Paldies muzeja 
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Dāvis Jasis.
Tikās ar saimniekiem un sagatavoja 

prezentācijas – par Bagātajiem – Aivita 
(6.kl), par Akmeņiem – Toms un Laine 
(7.,9.kl.), par Mežsētām – Līga (9.kl), 
Par vīngliemežu audzētavu – Normunds 
(6. kl), par apdzīvoto vietu Lašiem – Vik-
torija, Laura un Alise (6.kl.), par kokzā-
ģētavām – Kristaps un Agris (6., 9. kl.), 
ūdenstūrisma maršrutu pagasta terito-
rijā pēc jau iepriekš savāktiem materiā-
liem veidoja Evija un Justīne (9.kl.). Par 
novadnieku dzejnieku J.Akurateru mate-
riālus pētīja un prezentāciju taisīja 8. kla-
ses darba grupa. Daži 8. klases skolēni 
projektu dienu laikā kopā ar skolotāju 
Valdu darbojās skolas bibliotēkā, labie-
kārtojot telpas, restaurējot dekupāžas 
tehnikā vecos krēslus. Jānis (8.kl.) izvei-
doja prezentāciju par pagasta muzeju.

Šīs nedēļas ietvaros 7. klase veidoja 
prezentāciju par Ābeļu pamatskolu. Šo 
prezentāciju izveidojām PowerPointa 
formā. 20 slaidos savācām un apkopo-
jām svarīgāko un interesantāko informā-
ciju par savu skolu – īss atskats uz tās 
vēsturi, skolas statistiku, mācību sasnie-
gumiem, ārpusstundu nodarbību pulci-
ņiem, spilgtākajiem notikušo pasākumu 
fotomirkļiem. Veidojot slaidu kompozīci-
jas, atsvaidzinājām savas datorprasmes 
un arī zināšanas par skolu.

Mums šis projekts ļoti patika, iepa-
zinām labsirdīgus, laipnus un strādīgus 
pagasta iedzīvotājus, daudz uzzinājām, 
kā norit dzīve zemnieku saimniecībās, 
kā tiek pelnīta iztika, neatteicām arī savu 
palīdzību, kas ļāva šo ikdienu „izgaršot”.

 Liels Paldies visiem, kas mūs mīļi 
uzņēma un ar mums dalījās savos „fir-
mas noslēpumos”, lai veselība mūsu 
pagasta čaklajiem iedzīvotājiem un vēl 
daudz radošas izdomas zemnieku saim-
niecību grūtās ikdienas gaitās!

Silva Zepa

vadītājam, ka mūsu jautājumu krustugu-
nīs viņš spēja koncentrēties un atbildēt, 
kā arī parādīt visus muzeja krājumus. 
Muzeja telpas ir iekārtotas tematiski, tā-
pēc orientēšanās informācijā vadītājam 
nesagādāja grūtības.

 Pirmo reizi projektā piedalījās arī 
pirmskolas klasīte, kas ar savu skolotāju 
Sandru un 2. klasi skolotājas Ineses va-
dībā, un 9. klases Paula apmeklēja Bo-
kānu, Veiguru  un Drēģu saimniecības. 
„Drēģos” viņus sagaidīja Rudzīšu vīri: 
Normunds un Andrejs, lai iepazīstinātu  
ar, „knifiem” vīngliemežu biznesā. Nor-
munds vasarā strādāja šinī saimniecībā, 
jo izrādās – gliemeži arī ir „jāgana”. Bo-
kānu saimniecībā Veras tante atklāja sie-
ra siešanas un biezpiena gatavošanas 
noslēpumus. Kā tiek gatavoti rapša rauši 
un eļļa, to uzzināja Veiguru mājās. Visās 
saimniecībās, bērnus gaidot, saimnieki 
bija parūpējušies par cienastu. Mīļš pal-
dies par to!

6. klases skolēni kopā ar audzinātāju 
Ingu otrdien apmeklēja Jašu zirgaudzē-
tavu, kurā saimniekdēls Dāvis (6. kl) un 
viņa mamma Ieva izrādīja saimniecību. 
Skolēni aktīvi rosījās ikdienas darbos 
zirgaudzētavā, kā arī iepazina godalgo-
tos zirgus un viņu panākumus sacensī-
bās un izstādēs.

3. un 4. klašu skolēni skolotāju Vi-
netas un Elīnas vadībā devās pārgājie-
nā iepazīt pagasta centru – Brodus, to 
iedzīvotājus, viesojās pie pagasta dar-
biniekiem. Skolēnus sagaidīja muzeja 
vadītājs Arnolds Jakubovskis, kā arī 
bibliotekāre Ineta Survillo. Ar kultūras 
nama un klubiņa „Ābeļzieds” telpām un 
darbību iepazīstināja pagasta kultūras 
darba organizatore Svetlana Koriņe-
va. Skolēni apmeklēja arī jauko Bērnu 
centru, par kura darbību pastāstīja tā 
vadītāja Vija Kirilova. Vislabāk skolē-
niem patika modernā bibliotēka, kur 
viņi iepazina daudzas jau lasītas un vēl 
nelasītas grāmatas, kā arī praktiski dar-
bojās pie datoriem. Skolēnus neatstāja 
vienaldzīgus arī muzejs, kas pārsteidza 
ar daudzveidīgo kaklasaišu kolekciju un 
senlaicīgiem darbarīkiem. Skolēni bija 
sarūgtināti, ka slikto laika apstākļu dēļ 
viņi nevarēja apmeklēt Brodu izklaides 
un atpūtas vietu – veselības taku. Taču 
viņi solīja, ka to noteikti apmeklēs, kad 
radīsies atkārtota izdevība un laikapstāk-
ļi būs labvēlīgi.

5. klases skolēni skolotājas Guntas 
vadībā neklātienē pētīja Ābeļu liegumu. 
Skolēni iepazina dabas liegumā aizsar-
gājamos augus un dzīvniekus. Pavasarī 
klase plāno doties ekskursijā uz šo da-
bas objektu. Viņi izveidoja mapi ar infor-
māciju par Ābeļu dabas liegumu un sa-
gatavoja ļoti labu ziņojumu, kas vedināja 

arī mūs tuvāk iepazīt šīs skaistās vietas.
Individuāli savas saimniecības pre-

zentēja Paula Bokāne, Sintija Veigure, 
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Zvaigžņu virpulī
Zirga gads sola visiem darba pilnas 

rokas, it īpaši radoši aktīviem cilvēkiem 
un tādu mūsu pagastā ir daudz. Uz tra-
dicionālo pasākumu „Zvaigžņu virpulī” 
7. februārī Rubenes kultūras namā pul-
cējās pagasta pašdarbnieki, lai radoši 
izpaustos savos priekšnesumos, snieg-
tu koncertu un vienkārši kopā atpūstos. 

Priekšnesumi bija ļoti dažādi, bet, 
neskatoties uz to, visi deva pamatīgu 
smieklu devu jaunajam gadam. Smiekli 
uzlabo garastāvokli, veicina radošuma 
garu un sniedz mums vairāk enerģijas. 
Vokālais ansamblis „Kantilēna” varen’ 
braši apdziedāja visus kolektīvus, vo-
kālais ansamblis „Ā’re” – deva ieskatu 
populārajā latviešu kino, folkloras kopa 
„Kāre” – kā jau bites iejutās „Kukaiņu 
dziesmā”, deju kolektīvs „Laude” dejoja 
pašdarbnieku ballē, vokālajam ansam-
blim „Puķuzirņi” priekšnesums sākās ar 
tumsu apakšzemes pagrabā un beidzās 
ar Laura Reinika populāro hītu „Es skrie-
nu”. Teātra pulciņam „Dadzīši” aktuāls 
Intars Busulis un viņa dziesma „ Bēbīšu 
maršs”, jo tiešām šī tēma ir aktuāla ne 
tikai mūsu novadā, bet visā valstī. Dejo-
jošās dāmas „Draiskās Peonijas” šoreiz 
bija visdraiskākās ar priekš-
nesumu „Anniņa vanniņā” 
bet „Rasas” dejotāji, noslē-
dzot pasākuma I. daļu, visus 
ieveda zirga gadā ar Dau-
gavpils Oranžā kora dziesmu 
„Rikšiem bērīt”. 

Pasākuma II. daļā uzstājās 
viesi no kaimiņiem – Dunavas 
pagasta dramatiskā kopa ar iz-
rādi – komēdiju „Naksnīgs noti-
kums Rubeņu parkā”.

Šajā pašā laikā arī notika Zie-
mas Olimpisko spēļu atklāšana 
Sočos un šis notikums iedvesmoja 
pasākuma dalībniekus sacensībām 
ar apļiem un radīja patīkuma svētku 
atmosfēru.

Paldies kolektīvu vadītājiem – 
Sandrai Radiņai, Sandrai Vaitķevičai, 
Inārai Rudevičai, Aīdai Bikauniecei, 
Ilonai Kantānei un visiem kolektīvu 
dalībniekiem par radošajiem priekš-
nesumiem. Paldies viesiem – Duna-
vas pagasta dramatiskās kopas da-
lībniekiem un vadītājai Anitai Ozoliņai 
un atraktīvajam pasākuma vadītājam 
Mr. Džo – Viesturam Celmāram. Vēlu vi-
siem  vairāk smaidīt. Smaidu saprot visi 
un visur. Un lai Jūsu darbiem ir palieko-
ša vērtība.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

Deju kolektīvs „Rasa”.

Pasākuma vadītājs – 
Mr. Džo, 

jeb Viesturs Celmārs.

Deju kolektīvs „Laude”.
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Projektu nedēļa Bērzgala pamatskolā

2. – 3. klases skolēni prezentē projekta 
darbu „Latvju zīmju parks Leimaņos”.

Februāra pirmajā pusē daudzās Lat-
vijas skolās norisinās projektu nedēļa. Šīs 
nedēļas laikā skolēniem ir iespēja mācīties 
citādā, atšķirīgā veidā – pašiem pētīt un 
uzzināt ko jaunu praktiskas darbības re-
zultātā. Radošums, smags darbs un gan-
darījuma sajūta ir atslēgvārdi šim mācību 
posmam.

Bērzgala pamatskolā projektu nedē-
ļa šogad ritēja zem 7. Sēlijas kongresa 
zīmes. Tā kā visi Sēlijas novadi gatavojas 
šim svarīgajam pasākumam, arī mēs vē-
lējāmies sniegt savu ieguldījumu Sēlijas 
vēstures izpētē. Jau vairākus gadus esam 
atteikušies no projektiem „ķeksīša dēļ”, iz-
vēlamies tēmas, kas interesantas un nozī-
mīgas pašiem skolēniem, kas nav atroda-
mas un nokopējamas no interneta.

Skolēnu izvēlētos projektus varētu 
sadalīt vairākos blokos: personības Sēlijā, 
Bērzgala pamatskolas vēsture fotogrāfijās, 
ekskursiju maršruti pa Sēliju un latvju zīm-
ju parks Leimaņos.

Nedēļa bija spraiga, grūta un sarežģī-
ta darba pilna, jo skolēni apjauta, ka būt 
par vēstures pētniekiem nav nemaz tik 
viegli – intervijas ar cilvēkiem, fotogrāfijās 
redzamo personu datu pierakstīšana, in-
formācijas apkopošana un analīze prasa 
lielas pūles. 

Īpaši uzteicams ir 2. – 3. klases sko-
lēnu projekta darbs „Latvju zīmju parks 
Leimaņos” skolotāju Solvitas Audzītes 
un Mārītes Pores vadībā. Kaut gan zīmju 
parks ir tapis salīdzinoši nesen, tomēr fakti 
par šīs skaistās vietas tapšanu līdz šim ne-
bija apkopoti. Pateicoties mazo darbarūķu 
pūlēm, mēs varam apskatīt gan parka tap-
šanas vēsturi fotogrāfijās, gan iepazīties 
ar katras zīmes aprakstu, atklājot jaunas 
lietas par to nozīmi cilvēka dzīvē. Viņi savu 
darbu prezentēja ļoti interesanti – gan ar 
datorprezentāciju, gan izveidotu plakātu, 
gan latvju zīmēm atbilstošām tautasdzies-
mām.

Ļoti vērtīgu darbu Bērzgala pamat-
skolas vēstures saglabāšanā skolotājas 
Ingrīdas Puķītes vadībā veica 7. - 8. klases 
skolēni Dagnis Mucenieks, Amanda Ņēr-
bule un Dāniels Vilnis. Skolas direktores 
Regīna Strika, Aija Indriksone un Lolita 
Kakste noteikti ir tie cilvēki Sēlijā, par ku-
riem ir vērts rakstīt pētnieciskus darbus un 
ļaut citiem uzzināt, cik nesavtīgu darbu un 
sirds siltumu viņas ir ieguldījušas skolas 
darbā un mūsu skolēnos, iepazīt viņas kā 
personības. 

4. klases meitenes izvēlējās iepazīt 
vienus no svarīgākajiem cilvēkiem viņu 
dzīvē – savus vecvecākus. Alise Zigate 
veidoja aprakstu par savu vecvectēvu 
Jāni, kurš savu bērnību ir pavadījis Sibīrijā. 
Una Mažore un Līga Tumša caur projekta 
darbiem iepazina savas vecmammas, ku-

ras nekad savā dzīvē nav satikušas. Šiem 
darbiem ir īpaša loma meiteņu dzīvē, jo 
seno fotogrāfiju aplūkošana un sarunas ar 
ģimenes locekļiem un radiniekiem ir ļāvusi 
iepazīt sev tuvo cilvēku. Unas darbs ir ļoti 
īpašs – tajā ir viņas kuplās ģimenes skais-
tās atmiņas par vecmammu Mildu Mažori, 
šo darbiņu var lasīt kā aizraujošu grāma-
tu, kas ļauj gan smieties, gan arī notraust 
kādu asaru, jo aprakstītie notikumi ir ļoti 
emocionāli piesātināti un aizkustinoši. Palī-
dzību šo darbu tapšanā sniedza gan skol-
nieču ģimenes, gan skolotāja Arnita Pore.

Edija Ņērbuļa un Gitas Pērkones pro-
jekti bija kā pirmais sagatavošanās darbs 
ekskursiju vadīšanai skolas muzejā un Kal-
na un Leimaņu pagastos. Tie labi saderas 
ar Aivitas Mārānes veidoto enciklopēdiju 
par Kalna un Leimaņu pagastiem, perso-
nībām un dabas objektiem tajos. Gints 
Zariņš, savukārt, apkopoja aprakstus par 
Sēlijas novadu periodikā. Šo darbu vadītā-
ja bija skolotāja Mārīte Pērkone. 

5. klases brašie puiši Jānis Lazdiņš, 
Artjoms Orlovs un Dāvis Ivanāns – Volants 
izstrādāja ekskursiju maršrutus pa Sēlijas 
novadiem, kas noderētu gan pašiem, gan 
tūristiem, kas vēlētos apceļot Sēliju.

Sanita Tumša, Inga Kiope, Rainelda 
Žinka un Raivis Tauriņš visu nedēļu veltīja 
fotogrāfiju atlasīšanai, tajās redzamo per-
sonu datu pierakstīšanai un informācijas 
apkopošanai par svarīgiem notikumiem 
skolas dzīvē – pirmā skolas diena 1. kla-
sē, ekskursijas, Ziemassvētki un izlaidumi 
laika posmā no 1991. līdz 2013. gadam. 
Raivja un Raineldas darbi skolotājas Irēnas 
Tauriņas vadībā sniedza daudz interesan-
tas informācijas un skolas dzīvē noderīgas 
statistikas. Uzzinājām, cik skolēni uzsākuši 
un cik – pabeiguši mācības Bērzgala pa-
matskolā, kādi ir biežāk sastopamie vārdi 
un uzvārdi mūsu skolā, kuri skolotāji ir bi-
juši klašu audzinātāji visbiežāk, kā ir mainī-
jies skolēnu skaits klasēs u. tml. 

Projektu nedēļas noslēgumā, aizstā-
vot savus projekta darbus, izkristalizējās 
vairākas būtiskas atziņas: 

visgrūtāk ir atrast informāciju par ap-
tuveni 5 – 15 gadus senu vēsturi, jo cilvēki 
paļaujas uz to, ka atcerēsies gan vietas, 
gan cilvēkus, nav pierakstījuši datus un 
tagad izrādās, ka tomēr ir ļoti grūti atcerē-
ties;

iespēju robežās būtu jāapkopo in-
formācija par Bērzgala pamatskolas biju-
šajiem direktoriem un skolotājiem, kas ir 
ilgstoši strādājuši un savu dzīvi veltījuši šai 
skolai;

darbs ir bijis ļoti interesants, bet arī ļoti 
sarežģīts – gan saturiskā ziņā, gan prak-
tiski noformējot to atbilstoši pētnieciska 
darba prasībām;

vēstures izpētes darbs ir ļoti vērtīgs un 
noteikti turpināms, jo tas ir svarīgs mums 
pašiem kā savas skolas, sava novada pat-
riotiem un neviens cits mūsu vietā to nevar 
paveikt. 

Bērzgala pamatskolas skolēnu vārdā 
pateicamies visiem, kuri palīdzēja šo dar-
bu tapšanā – gan skolēnu ģimenēm, gan 
projekta darbu varoņiem, gan skolas ab-
solventiem, gan skolotāju kolektīvam, kas 
neatteica intervijas ar skolēniem, nenogur-
stoši pāršķirstīja savus fotogrāfiju albumus 
un sameklēja nepieciešamās fotogrāfijas, 
palīdzēja atpazīt cilvēkus tajās un visādi 
citādi atbalstīja šo svētīgo darbu.

Arnita Pore,
Bērzgala pamatskolas skolotāja

Foto – Arnita Pore

Dagnis Mucenieks prezentē 
pētniecisko darbu par Sēlijas 

personību, bijušo Bērzgala 
pamatskolas direktori Aiju Indriksoni.
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Ābeļu pamatskolēni arī „ēno”

Projektu nedēļa Dunavas pamatskolā
Februārī skolā norisinājās Projek-

tu nedēļa, kuras laikā skolēni paveica 
daudz noderīga un interesanta. Sākum-
skolas klasēs valdīja īpaši radošs gars, 
skolotājas G. Auzānes vadībā bērni gata-
voja aplikāciju zaķus skolas foajē nofor-
mēšanai, kā arī vāca informāciju par šo 
pūkaini. Meklēja mīklas, sakāmvārdus un 
parunas, lasīja teikas un pasakas, kuru 
galvenais varonis ir zaķis. 

Sestie (audz. G. Auzāne) savukārt 
vēlreiz pārlapoja savu mīļāko grāmatu, lai 
savā labākajā rokrakstā uzrakstītu anotā-
ciju, uzzīmētu krāsainu ilustrāciju un visu 
glīti noformētu. Ar šiem darbiem skolēni 
piedalīsies konkursā „Lasītprieks”. 

Skolā ir tradīcija, ka 7. klases skolēni 
(audz. A. Liopa) Projektu nedēļas laikā 
sagatavo un novada konkursu „Erudīts”. 
Arī šogad skolēni meklēja aktuālus un 
interesantus jautājumus, rakstīja pasāku-
ma scenāriju. Jautājumi tika rādīti uz lielā 
ekrāna PowerPoint prezentācijas veidā, 
lai ikviens varētu sekot līdzi konkursa 
norisei un pārbaudīt savas zināšanas. 
Erudīcijas konkurss notika četrās kārtās, 
kur 11 gudrinieki sacentās individuāli. 
Finālā piedalījās četri skolēni, un šogad 
erudītākā skolēna titulu ieguva 9. klases 
skolniece S. Baltmane, 2. vietā 8. klases 
skolniece K. Šulte, 3. – K. Ērgle un R. Ur-
bāns no 6. klases.

8. un 9. klases skolēni katrs pētī-
ja savu dzimtu: zīmēja dzimtas koku un 
rakstīja dzimtas aprakstu. Iepazinušies 
ar dzimtas koka veidošanas principiem, 
skolēni uzsāka darbu, iztaujājot vecākos 
dzimtas pārstāvjus – vecmammas, vec-
tēvus, tantes, onkuļus u.c. radiniekus, 

tad apkopoja savākto informāciju par 
dzīvajiem un arī zināmajiem mirušajiem 
radiniekiem. Uz lielām papīra lapām vei-
dojās dzimtas koki, norādot paaudzi pēc 
paaudzes. Jo kuplāka ģimene, jo vairāk 
radinieku. Tie sastopami ne vien visos 
Latvijas novados, bet arī tālu svešumā. 
Dažiem notikuši radu saieti, jau klātienē 
iepazīti tuvāki un tālāki radinieki. To vidū 
visdažādāko profesiju pārstāvji – mūziķus, 
jūrnieku, aktierus un modeles ieskaitot. 
Prezentējot savu veikumu, skolēni atzina, 
ka bija patiesi pārsteigti par uzzināto un 
paveiktais sniedz gandarījumu. Dzimtas 
koka pētīšana ir aizraujošs, tomēr darb-
ietilpīgs process. Daudzi apņēmušies šo 
darbu turpināt, jo arī vecāki ieinteresēti 
pētīt savas dzimtas saknes. Dzimtas koku 

un aprakstu veidošanā skolēnus konsul-
tēja skolas direktors U. Vārslavāns, audzi-
nātājas A. Liopa un V. Knipste.

Projektu darbi palīdz izzināt, izpētīt, 
eksperimentēt, attīstās skolēnu prasmes, 
kas būs noderīgas turpmāk.

A. Liopa

12. februārī projektu nedēļas darbs 
mijās ar piedalīšanos Ēnu dienā. 

Bez labas izglītības, darba un veik-
smes viena no svarīgākajām prasmēm 
cilvēkam ir prasme būt uzņēmīgam. Tas 
ir – nestāvēt malā, kad redzams, ka ir ie-
spēja kaut ko darīt, piedalīties. Līdz ar to 
šogad mūsu skolas 32 skolēni izmantoja 
Ēnu dienu iespēju – piedalīties pasaulē 
populārā karjeras izglītības akcijā, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu 
un 4 – 6 stundu garumā vēro izvēlētās  
profesijas pārstāvja darba ikdienu. 

Pirms došanās „ēnot”, skolēnu uzde-
vums bija sagatavoties. Viens no nozīmī-
gākajiem posmiem ir vīzija par to, kas tad 
es nākotnē varētu būt. Kā izrādās – jau-
tājums nav tik viegls, īpaši pamatskolas 
skolēnam. Tomēr šis laiks ir gana svarīgs, 
un Ēnu diena ir lielisks veids, kā likt jau-
nietim par to vismaz gadā reizi padomāt. 

Uz ēnošanas vietu skolēni ņēma in-
tervijas par svarīgākajiem, interesējošiem 
jautājumiem saistībā ar izvēlēto profesiju. 
Mūsu skolas skolēni bija izvēlējušies ēnot 
piecas dažādas profesijas: darbiniekus 
bankā, policijā, skaistumkopšanas jomā, 
darba specifiku Latvijas dzelzceļā, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestādē. Protams, 
pateicība jāsaka pacietīgajiem ēnu vietu 
devējiem, jo tas ir pārbaudījums arī vi-

ņiem. Lielu paldies sakām PII „Auseklītis” 
vadītājai un skolotājām, SEB banka va-
dītājam un darbiniekiem, LR IeM Valsts 
policijas Jēkabpils nodaļas darbiniekiem.

Mirdzošām acīm no ēnošanas atgrie-
zās meitenes, kas bija skaistumkopšanas 
salonā „Saule”. Viņa redzēja ne tikai frizie-
res un kosmetoloģes darbu, bet bija šo 
darbinieču aprūpētas un lolotas, izbaudot 
skaistumkopšanas procedūras. Pateica-
mies arī A/S „Latvijas dzelzceļš” darbinie-
kiem, kas parūpējās pat par transportu. 

Justīne, Agnese un Evija devās ēnot 
frizieres uz salonu „Saule”. Meiteņu ie-
spaidi: ,,Mūs uzņēma ar siltas tējas tasi 
un dienas sadalījumu plānu, kā arī iepazi-
nāmies ar mūsu ēnojamajiem objektiem. 
Friziere Alla mums pastāstīja par savu 
darbu, izrādīja telpas un pastāstīja par 
šo telpu funkcijām. Iepazināmies arī ar 
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kosmetoloģi Antru, kas arī labprāt dalījās 
ar mums „knifiņos”. Mūs ļoti ieinteresēja 
frizieru stāstījums, uzzinājām daudz ko 
jaunu. Mums bija iespēja arī vērot kā šīs 
meitenes strādā ar klientiem. Antra mums 
veica arī uzacu korekciju, bet Alla Agnesei 
un Justīnei izveidoja svētku frizūru. Mēs 
arī kopā nofotografējāmies. Paldies frizie-
rēm par laipno uzņemšanu!”

Apkopojot skolēnu iespaidus un at-
skaites par „ēnošanu”, secināms, ka šī 
akcija sniedz sākotnēju priekšstatu par to, 
ka spēja būt apķērīgam un piemēroties 
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, ap-
gūt jaunas lietas, veiksmīgi sevi prezentēt 
darba tirgū un nepieciešamības gadījumā 
radīt pašam sev darba vietu, ir viena no 
svarīgākajām. 

Prieks arī par tiem „ēnotājiem”, 
kuri jau šobrīd ir izdomājuši, kur dosies 
„ēnot” nākamgad, ja šajā gadā izvēlētā 
profesija īsti nav bijusi sirdij tuva. Ēnu 
diena ir iespēja mazāk kļūdīties brīdī, 
kad jāizvēlas, kurp doties mācīties pēc 
kādas no izglītības pakāpju beigšanas, 
jo skolēns, kas ēnojis dažādas profe-

sijas, redzējis šīs profesijas īsto darba 
dienu, ir izvērtējis, vai tas ir tas, ko viņš 
vēlētos darīt pēc izglītības iegūšanas. 

Vineta Groza,
 ēnu dienu organizētāja

Foto – Vineta Groza

Deju kolektīvu vadītāju kopbilde ar Amoru. Amora mazo palīgu lomā iejutās 
Lauma Vanaga un kaspars Štolnieks

Februāra nogalē uz interesantu pa-
sākumu Zasas kultūras namā skatītājus 
un latviešu tautas dejas cienītājus aicinā-
ja jauniešu deju kolektīvs „Solis” un viņu 
vadītāja Daiga Ģeidāne. Tuvojoties ikga-
dējai deju kolektīvu skatei, zasieši ciemos 
bija uzaicinājuši 10 jauniešu kolektīvus 
no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai 
paskatītos uz viņu veikumu un parādī-
tu sevi. Taču pasākuma galvenā doma 
bija – draudzīga tikšanās un mīlestības 
izrādīšana tautas dejai. Tā kā pavisam 
nesen tika atzīmēti visu mīlētāju svētki – 
Valentīndiena, arī šim pasākumam tika 
izvēlēts atbilstošs nosaukums un vakara 
vadītāji – atraktīvi eņģelīši. Ciemos bija 
atbraukuši tikai 6 no aicinātajiem kolektī-
viem: „Silava” no Līvāniem, „Kodoliņš” no 
Jaunjelgavas, „Kalsnava”, „Zvirbuļi” no 
Atašienes, „Augšzeme” un „Augšzemīte” 
no Viesītes, tāpat uzstājās zasiešu kolektī-
vi „Dzirnupīte” un „Solis”. Koncertā tika iz-
dejotas gan skates dejas, gan katra kolek-
tīva izvēlētas dejas: „Es noaudu zvaigžņu 
segu”, „Kurpniekdancis”, „Ābrama polka” 
pat divās dažādās horeogrāfijās. Skatītāju 
atzinības aplausus saņēma Līvānu dejo-
tāji par izpildītajām dejām „Ābelīte” un „Ai, 
tēvu zeme”, paši mājinieki par deju „Es 
bij’ meita”. Grūti izvērtēt, kurš kolektīvs 
iepriecināja visvairāk, jo visi deju kolektīvi, 
kas  uzstājās, ir  labā līmenī. Pēc koncerta 
uz skatuves tika aicināti deju kolektīvu va-
dītāji – gan ar pieredzi un atpazīstamību, 
gan jauni entuziasti, lai saņemtu Amora 
pateicības rakstus, ziedus un mājinieku 

Sadancis pie Amora

sarūpētus cienastus. Pats galvenais, ka 
pasākuma apmeklētāji aizgāja mājās ar 
iegūtām pozitīvām emocijām, bet paši 
dejotāji jautrā un draudzīgā atmosfērā 
ballējās līdz rīta gaismai! Ir patiess prieks, 
ka lauku jaunieši turas kopā, paspēj gan 
mācīties vidusskolās un augstskolās, gan 
strādāt, uzturēt savas ģimenītes un audzi-
nāt bērnus, un nedēļas nogalēs no sirds 
ļauties aizraujošam, interesantam un 
svētīgam vaļaspriekam – tautas dejām! 
Skatītāju vārdā „paldies!” deju skolotājai 
Daigai Ģeidānei un viņas dejotājiem par 

šāda plaša pasākuma rīkošanu, noteikti 
arī kultūras nama vadītājai Anitai Ķikutei 
par rūpēm un atbalstu! Lai visu kolektīvu 
vadītājiem laba veselība un daudz enerģi-
jas, lai dejotājiem tikai 1. pakāpes diplomi 
deju skatēs!

Dzintra Vanaga, 
pasākuma apmeklētāja un ilggadēja 

tautas deju dejotāja
Foto – Kaspars Sēlis

Ar Vidusdaugavas TV reportāžu no 
pasākuma var iepazīties šeit: 
http://youtu.be/r4JyEZv9GGo
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Skolēni sajūsmā par piedalīšanos „Bērnu žūrijā’’
2013. gads bērnu žūrijas darbā Lei-

maņu pagasta bērniem ir bijis gana inte-
resants gan ar piedāvātajām grāmatām, 
gan elektronisko anketu aizpildīšanu, gan 
pasākumiem bibliotēkā, Bērzgala pamat-
skolā un ārpus tās.

Pirmais lielākais pasākums bija no-
vembrī, kurš bija veltīts Ziemeļvalstīm. 
Ciemos bija ieradies lielais Rūķis. Jaunie 
eksperti visus klātesošos iepazīstināja ar 
savām mīļākajām grāmatām.

Lielās lasīšanas noslēgumā 2. – 5. 
klašu skolēni brauca ciemos uz Jēkab-
pils Galveno bibliotēku, kur bērnu nodaļā 
iepazinās ar pilsētas žūrijas darbību, bet 
pēc tam apmeklēja Krustpils pili, klausījās 
gides stāstījumā. Noslēgumā lēja sveces 
un saņēma pildspalvas ar uzrakstu „Bērnu 
žūrija”.

Savukārt 7. – 9. klašu čaklākie ek-
sperti kopā ar kolēģiem no Zasas, Kalna, 
Mežzemes un Ābeļu bibliotēkām devās 
uz Rīgu, uz ekspertu noslēguma pasāku-
mu Ķīpsalā, kur varēja iepazīties ar izstādi 
„Skola – 2014”, kā arī apmeklēja Dzelzceļa 
muzeju.

Bērnu žūrijas ekspertu iespaidi par 
pasākumu:

Sanita Tumša: „Man ļoti patika iz-
stāde Ķīpsalā „Skola 2014”, kā arī tas, kā 
apbalvoja grāmatu TOP-3 uzvarētājus – 
autorus, ilustrētājus, izdevniecības. Šādā 
pasākumā es piedalījos pirmoreiz un tas 
man kļuva neaizmirstams, jo guvu daudz 
jaunu iespaidu un emociju. Iepazīstot sko-
lu piedāvājumus, sāku pārdomāt pašreizē-
jo izvēli par nākotnes skolu. Paldies saku 
savām bibliotekārēm par tik labu, izzinošu 
ekskursiju.”

Amanda ņērbule:  atzīst, ka patika 
pilnīgi viss, guva tik daudz pozitīvu iespai-
du.

Dāniels Vilnis: piekrīt meitenēm un 
piebilst, ka arī nelielais L. Reinika koncerts 
bija patīkams pārsteigums, kā arī bija prie-
cīgs saņemt nelielās balvas par darbu ek-
spertu grupā.

Dagnis Mucenieks: „Vislabāk patika 
Dzelzceļa muzejā, jo pirmoreiz iepazinos 
ar pilnīgi jaunu, nezināmu tēmu – dzelz-
ceļa darbību no pirmsākumiem līdz mūs-
dienām. Bija interesanti sekot līdzi, kuras 
grāmatas ir ierindojušās pirmajās vietās.”

edijs ņērbulis: „Patika, kā apbalvoja 
rakstniekus, kuru grāmatas eksperti bija 
novērtējuši visaugstāk. Ar interesi klausī-
jos igauņu dzejnieces humoristiskos dze-
joļus. Ļoti smieklīgi humoristisku dzejoli 
repoja G. Godiņš, kurs tulko no igauņu va-
lodas. Patika pirmoreiz „dzīvajā ” tikties ar 
L. Reiniku. Vēl man patika izstāde „Skola 
– 2014”, kur uzzināju par iespējām studēt 
budžeta grupā, kā  arī iespējām paralēli 
mācīties ārzemēs.”

una Mažore: „Man patika pilnīgi viss! 

Brauktu un piedalītos vēlreiz. Mani uzai-
cināja un intervēja TV3, vecāki noskatījās 
raidījumu un bija tikpat priecīgi, kā es. 
Esmu apmierināta, ka pastāv Bērnu žūrija. 
Paldies visiem par iespēju lasīt un piedalī-
ties pasākumos.”

Ābeļu skolas 3 meitenēm – Viktorijai 
Ļūļākai, Laurai Pinnei un Katrīnai Medeļe-
vai ļoti patika pasākums, pārsteidza lielā 
izstāde par skolām. Sajūsmā, ka tik tuvu 
redzēts Lauris Reiniks, kurš mums dzie-
dāja. Ļoti interesanti bija klausīties igau-
ņu valodu un smieklīgos dzejoļus, kurus 
atdzejojis G. Godiņš. Patika pasākuma 
vadītāji: Pēteris, Anniņa un Ilzīte, kā arī pe-
lēkā lielā Žurka, kas gribēja saņemt visas 
šokolādes balvas.

Grāmatu vērtēšanas rezultāti pa vecu-
ma grupām:

5 – 9 gadi:
1. vieta – „Kur ņemt vienu apkampie-

nu?”, Deivids Mellings, „Zvaigzne ABC”
9 – 11 gadi:
1. vieta – „Pēterītis un Anniņa”, Māris 

Rungulis, „Lietusdārzs”
11 – 15 gadi:
1. vieta – „Šausmu autobuss”, Pauls 

van Lons, „liels un mazs”
15 – 18 gadi:
1. vieta – „Runāt”, Lorija Holsa Ander-

sone, „Zvaigzne ABC”

Ar šo pasākumu nebeidzas aktivitātes 
bibliotēkās. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bērnu literatūras centrs aicina skolas, 
bibliotēkas un jaunos lasītājus visā Latvijā 
piedalīties projekta „Grāmatas iet uz biblio-
tēku” domrakstu konkursā – „Kā atmodināt 
Saulcerīti?”. Tā mērķis ir rosināt bērnu raks-
tīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī interesi 
par bibliotēkām un to pakalpojumiem. 

Labāko darbu autori iegūs iespēju 
piedalīties bērnu karnevālā „Gribu iet uz 
bibliotēku!” Gaismas pilī un tā gājienā no 
Rātslaukuma uz jauno LNB ēku šā gada 
8. septembrī, demonstrējot pašu izveidoto 
tērpu – „Manas mīļākās grāmatas varo-
nis”, saņemt balvas, dzirdēt koncertu, pie-
dalīties Gaismas pils izzināšanas spēlē un 
uzzināt daudz jauna. 

Bibliotēkām, kuras jau darbojas na-
cionālajā lasīšanas veicināšanas program-
mā „Bērnu un jauniešu žūrija” un kurās 
izveidojušās aktīvas jauno lasītāju un viņu 
vecāku grupas, šī ir pozitīva un atraktīva 
iespēja jauniem kopīgiem uzdevumiem 
un pasākumiem. Piedalīties konkursā tiek 
aicināti arī bērni, kuri līdz šim nav darbo-
jušies žūrijā, lai gan viņiem jāapņemas ie-
saistīties programmā „Bērnu un jauniešu 
žūrija” šogad.

Līga Lācīte, 
Leimaņu bibliotēkas vadītāja
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Aizritējis jauniešu pasākums 
„Krāsas’’ Dunavā

15. februārī Dunavā, tradīciju zālē no-
tika pasākums jauniešiem ‘’Krāsas’’, kurā 
interesentiem bija iespēja satikt dažādus 
novada kultūras dzīves pārstāvjus un ne-
piespiestā atmosfērā kopīgi spriest par 
dzīvi novadā.

Pasākuma mērķis bija pamudināt 
jauniešus uz aktīvu darbību, izzināt viņu 
vēlmes un uzsākt ko jaunu, kas varētu in-
teresēt. Diemžēl pasākums bija ļoti maz 
apmeklēts, taču tas neliedza pasāku-
ma viesiem efektīvi pavadīt laiku un rast 
daudz jaunu ideju.

Pasākumu atklāja muzikāls priekš-
nesums Dunavas jaunietes Lauras Mar-
cinkevičas izpildījumā. Laura mācās 
Jēkabpils 3. vidusskolā un ģitāras spēli 
apguvusi pašmācības ceļā. Dunavas 
kultūras nama vadītāja Anita Ozoliņa uz-
skata, ka šādi jaunieši ir pērles, un pierā-
dījums tam – ja cilvēks grib, var sasniegt 
ļoti daudz. Galvenais – gribēt.

Pasākumam nosaukums „Krāsas’’ 
nebija piešķirts tāpat vien, bija sagatavoti 
uzdevumi, simboliski katrai krāsai. Kat-
ram bija jāizvēlas sava mīļākā krāsa no 5 
piedāvātajām, un vēlāk jāveic ar šīm krā-
sām saistīti uzdevumu. Piemēram, sarka-
nās krāsas grupiņai bija jāsacer pantiņš 
ar četrām rindiņām, kurā visi vārdi sākas 
ar burtu „M’’. Lūk iznākums:

Mītot mūsu mazajā mēness maliņā,
mēs mēdzam mazliet melot.
Mīlestība, mūsu maigā mūza, mērķ-

tiecīgi māca mūs:
mūžam mīlēt mūsu mīļos!
Kādam citam, savukārt, bija jāspēj 

sasmīdināt publika ar jokiem par blondī-
nēm, vēl kādam jārāda mēmais šovs, vai 
citiem jāuzdod pēc iespējas ziņkārīgāki 
jautājumi.

Katram bija iespēja iepazīstināt ar 
sevi un savām vērtībām. Par pārsteigu-
mu izrādījās, ka visi, kas bija ieradušies, 
ļoti mīlēja vietu, no kurienes nāk – mājas, 
laukus, novadu, bija īsti novada patrioti. 
Līdz ar to – ieinteresēti savas apkārtnes 
labklājībā.

Uzsākot diskusiju par jauniešu dzīvi 
novadā, Anita uzsvēra esamību jaunie-
tim laukos. „Tu esi te, tu esi jauns, tu esi 
mūsu nākotne!’’ Svarīga ir interese par 
savu dzīvi, un par apkārtējo dzīvi arī. Jā-
būt pozitīvam skatījumam, gatavībai dar-
boties. Tikai ar labvēlīgu skatījumu mēs 
varam kaut ko virzīt un paveikt.

Nevalstisko organizāciju pārstāve 
Ieva Jātniece uzsvēra, ka tieši jauniešu 
darinātie darbi, piemēram, siena dienās 
ir visefektīvākie. Un tas viss, piedevām, 
ir jauniešu brīvprātīgais darbs. Ir arī aktī-

vi cilvēki, kas nedomā, cik viņiem gadu, 
galvenais sirdī justies jaunam, un līdz ar 
to ir arī interesants skatījums uz dzīvi. Bet, 
lai cilvēks justos piederīgs, viņam jājūtas 
derīgam. Un ir ļoti aplami gaidīt, ka kāds 
no kaut kurienes atbrauks „pestītājs’’ un 
nu te kaut kas būs. Pat ja kāds pasākums 
notiek, bieži vien cilvēki par to izrāda ļoti 
mazu interesi, un labākajā gadījumā iero-

das tikai tie, kas parasti. Viss sākas mū-
sos pašos. Mums pašiem jāgrib iesaistī-
ties aktivitātēs, un tikai tad kaut kas notiks 
un mainīsies.

Tā nu klātesošie ķērās pie darba un 
centās rast vismaz dažus risinājumus un 
idejas jauniešu dzīves uzlabošanai. Dau-
gavpils Universitātes studente Agnese 
Timofejeva dalījās ar Daugavpils novada 
jauniešu pieredzi. Radās ieteikumi izvei-
dot forumu, dažādus sadraudzības tur-
nīrus, sacensības utml. Diskutējot nonā-
cām pie secinājuma, ka vajadzētu vismaz 
1 – 2 atbildīgus jauniešus katrā pagastā, 
kas būtu ar mieru organizēt jauniešu dzīvi 
savā pagastā, komunicēt ar citu pagastu 
un novadu jauniešiem, un kopīgi organi-
zēt lielākus notikumus. Katru mēnesi citā 
pagastā varētu rīkot arī jauniešu sadrau-
dzības pasākumus. Tika izteikta vēlme arī 
pēc vairāk cilvēkiem, kas mācētu mūziku 
laukos, jo patlaban šādu cilvēku laukos 
trūkst. Tāpat arī radās ierosinājums aici-
nāt jauniešus apzināt vecos cilvēkus, ka-

Spēle – kurš saliks vairāk kociņu uz ēzeļa muguras.

Anita ozoliņa 
klātesošajiem bija sarūpējusi 

dažādas veltes.

katram bija jāizvēlās kāda krāsa.

Laura Marcinkeviča priecēja 
klātesošos ar ģitāras spēli.
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mēr viņi vēl ir ar mums. Veicināt saiknes 
starp jauniešiem un veco paaudzi attīstī-
bu, un pasniegt viņu stāstus radošā un 
mūsdienīgā veidā. Kultūras darbinieki arī 
solījās jauniešus atbalstīt. Kā vēl viens 
ierosinājums pavīdēja arī idejas par infor-
matīvu lapu izvietošanu kultūras namos, 
uz kurām brīvā formātā jebkurš apmek-
lētājs varētu uzrakstīt savas vēlmes vai 
ieteikumus.

Jāpiebilst, ka visu pasākuma laiku 
skolas ārpusē notika rosība, un bija uz-
radušies daudzi interesenti, kas uz notie-
košo vērās caur logiem un stikla durvīm. 
Taču neviens nesadūšojās ienākt iekšā 
pasākumā, kas bija veltīts viņiem pa-
šiem. Visiem daudz svarīgāka izrādījās 
vēlāk paredzētā balle.

Kad pirmās idejas bija apkopotas, 
klātesošie varēja piedalīties vārdu spēlē, 
kurā bija jāatrisina dažādas ēdienu ana-
grammas. Kā piemēram: grīnamars, pe-
taļukri, zejonēma, kārubni, cipuņa puza, 
ņasides, tēžāva vatis, mutāto cērme, 
ipumce, āledošo, ruks u.c.

Pēc tam novada sporta pasākumu 
organizators Aivis Kokins uzmundrinā-
ja klātesošos ar iedvesmojošu uzrunu: 
„Jebkurā veidā mācoties, vai sportojot, 
vai spēlējot kādu mūzikas instrumentu, 
vienmēr ir jāiet uz priekšu un jāattīstās. 
Stāvēšana uz vietas nav iespējama. Vai 
nu tu ej uz priekšu un dari, vai apstājies 
un nedari, un tādā veidā ej atpakaļ. Pār-

traukt kaut ko darīt, un domāt, ka pēc 
kāda laika būšu tikpat labs tajā jomā – tā 
nebūs, jo pēc kāda laika tomēr jebkura 
lieta aizmirstās. Un, neko nedarot, tu tikai 
regresē. Tāpēc – vai nu tu dari, vai ne-
dari.’’

„Cerēju, ka būs vairāk jauniešu, lai 
varētu aicināt viņus iesaistīties, būt ak-
tīviem, jo bieži vien organizējot pasāku-
mus, aicinot kaut vai tās pašas volejbola 
komandas, dzirdu atbild – ,,Kāpēc, ko 
tad mēs? Mēs taču nevinnēsim, viņi ir 
spēcīgāki..’’ Bet es tajā pašā brīdī vi-
ņiem saku, ja jūs nepiedalīsities, jūs ne-
uzzināsiet, vai jūs tiešām esat labāki, vai 
nē. Ja tu piedalies kādā pasākumā, tu 
nevari vairs būt zaudētājs, jo tu jau esi 
piedalījies, un no tā noteikti kaut ko arī 
iegūsti.’’ – tā Aivis.

Anita piebilda, ka „ir ļoti svarīgi, ka 
mēs (klātesošie) šodien esam komanda, 
jo no tā arī viss sākas. Tas būtu bijis tikai 
interesanti vietējiem jauniešiem tikties ar 
tādiem aktīviem, progresīviem cilvēkiem, 
kā šeit klātesošie.’’

Sekoja Aivja rīkota pirkstu veiklības 
un atjautības spēle, kurā klātesošajiem 
bija jāsadalās grupās un jālūko, kura ko-
manda spēj ierobežotā laikā salikt pēc 
iespējas vairāk kociņu uz rotaļu zirga 
muguras, tos neapgāžot. Pārsteidzoši, 
minūtes laikā visas komandas paspēja 
izmantot vienādu daudzumu kociņu tor-
ņa celšanā, tādēļ rezultāti bija līdzvērtīgi. 

Šāds rezultāts ļāva sajust vēl lielāku kopī-
bas un vienotības sajūtu, visi arī pateicībā 
saņēma medaļas.

Pasākums noslēdzās ar vēl vienu 
Lauras spēlētu dziesmu, kurā izskanēja 
arī tādi vārdi, kā „Viņas sapņi ietver to, 
zemi mīļoto..’’ , kas ikvienam klātesoša-
jam ļāva vēlreiz aizdomāties par to, no 
kurienes nākam, kādā vidē dzīvojam, 
un par ko mums ir vērts cīnīties. Ļoti žēl 
jauniešu, kas neieradās, jo, galu galā, šis 
pasākums bija veltīts viņiem pašiem. Tā 
bija iespēja izteikt savas vēlmes, piedā-
vāt savas idejas un kopīgi tās arī īstenot. 
Tie jaunieši, kas bija ieradušies, iepazina 
cilvēkus no citiem pagastiem, apmainījās 
kontaktinformācijā gan ar novada pār-
stāvjiem, gan viens ar otru, un droši vien 
spēra pirmos soļus pretī jauniešu sadar-
bībai daudz plašākā, ne tikai pagasta, bet 
arī novada un starpnovadu līmenī.

Liels paldies Anitai Ozoliņai par uzai-
cinājumu un šāda notikuma realizēšanu. 
Cerēsim, ka notikušais liks aizdomāties 
arī citiem novada jauniešiem, un ar ne-
pacietību gaidīsim nākamo šāda veida 
pasākumu, jo tikai kopā mēs varam tapt 
sadzirdēti, un tikai kopā mēs varam ko 
vairāk!

kaspars Sēlis,
Novada informācijas un sabiedrisko 

attiecību speciālists 
Foto – Kaspars Sēlis

Metens nāk, Metens nāk,
Ko Metenis atnesīs?
Cūkas ausi atnesīs,
Miežu miltu plācenīti.

Taču tas gan nav viss Meteņa nesu-
miņš. Metens atnes arī pavasara sajūtu, 
kas Ābeļu pamatskolā šogad uzvirmoja 
25. februārī. Šīs gadskārtas tradīcijas rū-
pējas par nākamā gada auglību un lab-
klājību.

Vizu, vizu, Metenīti
No kalniņa lejiņā.

Šā gada ziema liedza iespēju slidinā-
ties no kalna, bet Meteņa braucieni, skrē-
jieni notika gan. Bērni mērojās spēkiem 
potīšskrejā, atpakaļrāpē, mugurlecē, še-
kumskrejā. Notika dižošanās arī pankūku 
skrējienā, mīklu minēšanā, ātrrunas skai-
tīšanā. Un, protams, arī danču un rotaļās 
iešanā.

Meteņos ir svarīgi, kā sagriezies „lie-
lais debesu pīrāgs”. Arī pasākuma dalīb-
nieki varēja nobaudīt balvās nopelnīto pī-
rāgu, gan nogaršot pašceptas pankūkas 
ar ievārījumu. 

Meteņdiena Ābeļos

Iveta Bērziņa, 
pasākuma organizētāja

Foto – Iveta Bērziņa
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27. februārī Zasas kultūras namā 
notika pasākums „Sadancis pie klauna 
Klāva”, kurā ar savu sniegumu priecēja 7 
kolektīvi: Viesītes vidusskolas, Sunākstes 
pamatskolas, Salas kultūras nama, divi 
kolektīvi no Biržu internātskolas un divi 
no Zasas vidusskolas. Sadancī tika iz-
dejotas dejas pēc brīvas izvēles, kā pie-
mēram, „Rupmaizkukuls”, „Kāda katram 
dziesmiņa”, „Kāda koka tā laiviņa”, „Slo-
tu sadancis” u.c. Kolektīvu vadītājiem bija 
iespēja iepazīties ar kolēģu sagatavota-
jām dejām. Pasākums bija kā „atrādīša-
nās”, jo nākošajā gadā notiks Vispārējie 
skolēnu Dziesmu un deju svētki Rīgā.

Paldies kolektīvu vadītājiem – Vikai 
Vanagai, Unai Jasinaitei, Gitai un Jurim 
Ratniekiem, Andrim Kivleniekam un Dai-
gai Ģeidānei par labi sagatavotajiem ko-
lektīviem. Prieks, ka bērni dejo ar prieku, 
smaidu un dzirkstelīti acīs. Pēc koncerta 
kolektīvu vadītāji analizēja savu darbu, 
bet mazajiem dejotājiem kopā ar klaunu 
Klāvu turpinājās ballīte. Klauns bija saga-
tavojis arī pārsteigumus – spēles, atrakci-
jas. Šis pasākums bija kā neliela atslodze 
pirms smagā turpmākā kolektīvu darba, 
jo tuvojas skate. Lai raits solis skatē!

A. Ķikute,
Zasas kultūras nama vadītāja 

Foto – Daiga Ģeidāne

Sadancis pie 
klauna Klāva

Deju vadītāju kopbilde ar klāvu.

Jau vairāk nekā 15 
gadus „Brīvā Daugava” vi-
siem saviem abonentiem 
pasniedz īpaši sarūpētu 
dāvanu – kalendāru. Ik 
reizi mēs cenšamies pie-
domāt par tā attēlu saturu. 
Šoreiz esam nolēmuši uz-
runāt vietējos mākslinie-
kus, kas gleznās ataino 
mūspuses skaistumu, un 
viņu veikumu popularizēt 
mūsu 2015. gada kalen-
dārā, kas radīs vietu vairāk nekā 5000 
mājās.

Tādēļ aicinām mūspuses otas meis-
tarus līdz 1. aprīlim piedāvāt „Brīvajai 
Daugavai” savu darbu, kuros atainotas 
Jēkabpils pilsētas un Viesītes, Jēkab-
pils, Krustpils, Salas un Aknīstes no-
vada gleznainākās vietas, fotogrāfijas. 
Gleznai jābūt horizontāla formāta, kā arī 
jābūt pieejamam oriģinālam, lai varētu 

Dedzinot veco zāli 
var notikt daudz 
neiedomājamas 

nelaimes
Dedzinot veco zāli var notikt 

daudz neiedomājamas nelaimas, 
vairāk, nekā cilvēks var būt plānojis. 
Aicinām iedzīvotājus padomāt par 
ugunsdrošību, nededzināt kūlu un 
neļaut to darīt arī citiem. Šogad tiek 
prognozēta ļoti karsta vasara, līdz 
ar to dedzināšanā radītā uguns var 
izplatīties sevišķi ātri un ātri kļūt ne-
kontrolējama. Padomāsim par savu 
un līdzcilvēku dzīvībām, par apkārt 
esošo dabu un īpašumiem, un izvai-
rīsimies no iespējamās nelaimes!

Jēkabpils novada pašvaldība

Iespēja gleznotājiem popularizēt 
savus darbus

izgatavot kvalitatīvu fotoreprodukciju. 
No iesūtītajiem tiks izvērtēti un atlasī-
ti visiem gadalaikiem atbilstošākie 13 
darbi. Gaidīsim jūsu gleznu foto Pasta 
ielā 37, Jēkabpilī, LV-5201 vai e-pastā: 
sarmite@bdaugava.lv. Tālrunis sīkākai 
informācijai: 65237941, 22314124.

Sarmīte Rutka
Foto no  www.cjarts.net
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Kas tad ir sievietes tēls latviešu tau-
tai? Sieviete – tas ir visa daiļā, visas labes-
tības, visas rūpības, gādības un dzīvības 
radīšanas simbols. Vislabākie vārdi par 
sievieti skan latviešu dainās. Sievietes 
tēls augsti godājams latviešiem jau ir no 
senatnes.. Brīvajā Latvijā sievietes tēls 
gūst plašu izpausmi mākslā. Sieviete – 
brīvības simbols attēlojās Brāļu kapsētas 
galvenajā ansamblī, Brīvības piemineklī, 
atbrīvošanas piemineklī Rēzeknē, piecu 
latu naudas zīmē. Patīkami, ka šis sim-
bols nokļuva arī uz eiro naudas zīmes.

Pirms starptautiskās Sieviešu die-
nas Ābeļu muzejā bija izveidota savākto 
materiālu izstāde par ievērojamākajām 
sievietēm Ābeļos. Pēc iepazīšanās ar 
materiāliem ieinteresētie noklausījās da-
žas interesantas epizodes no šo personu 
dzīves.

Dignājas mežmuižas īpašniekam 
Fogtam bija izcili skaista sieva un meitas. 
Viena no meitām kļuva par Krustpils pils 
īpašnieka Korfa sievu. Kad baronese Kor-
fa viesojās Ābeļos, viņa apliecināja, ka 
Vāczemē ballēs pēc pirmā pasaules kara 
vecmāmiņa ir vairāk lūgta dejot, nekā 
viņas mamma ar māsām. Izskanēja Aku-
ratera dzimtas dziedošo sieviešu liktenis. 
Plaši materiāli ir par Rozāliju Kolosovu 
raibo likteņstāstu – pirmo Sēļu dienu 
atklājumu tautas tērpu darināšanā. Inte-
resanti, humora pilni ir stāsti par „Cūkas 
purva laupītāju” dziedošajām dēkām otrā 
pasaules kara laikā.

  Arī padomju varas gados – ne ti-
kai par skaistām acīm bet par izcilību un 
veiksmīgu darbu tika cildinātas sievietes. 
Apbalvojumu – Māte varone – saņēma 
Paulīna Bukša, kura dzemdējusi septiņ-
padsmit bērnus, Antonija Bokāne, kura 
izaudzinājusi desmit bērnus un Ernes-
tiene Krasovska, kas pasaules gaismu 
devusi septiņiem bērniem. Elvīra Lāce 
saņēma miera laika trešo augstāko ap-
balvojumu – Darba Sarkanā Karoga 
ordeni  Skolas direktore Ņina Pūcīte ta-
lantīgi vadīja skolu. Daudzus gadus skola 
bija uzvarētāja, sagatavojoties jaunajiem 
mācību gadiem. 

Piecas no Ābeļu pagasta dāmām ir 
Sēlijas konkursa „Vedējs” dalībnieces. 
Tās ir Taņa Donāne, Iveta Bērziņa, Maija 
Mieze, Aiva Jakubovska un Ausma Bēr-
ziņa, kura ir arī laikraksta „Latvijas Avīze” 
konkursa izcilākā sieviete Latvijas laukos 
laureāte un kā balvu saņēma ceļojumu 
uz Briseli.

  Klātesošie par izcilāko Ābeļu sievie-
ti atzina ilggadējo skolas direktori Loniju 
Zobeni.

Lonija Kalvišķe dzimusi 1900. gadā  

Cildina sievietes Ābeļos

brīvzemnieka ģimenē. 
Pabeidz Ābeļu skolu. 
Mācās Jēkabpils meite-
ņu skolā. Pirmā pasau-
les kara gados bēgļu 
gaitas Krievzemē. Pēc 
atgriešanās no bēgļu 
gaitām uzsāk darbu par 
skolotāju Ābeļu skolā. 
Lonija ir sabiedriska, 
ļoti mīļa bērniem, izpa-
līdzīga, draudzīga. Sa-
biedriskais darbs saved 
kopā ar kaimiņu Jāni Zo-
benu. Kāzas, Pūrā tiek 
saņemts zemes gabals. 
Ar tēva  palīdzību tiek 
uzceltas mājas „Noras”. 
Dažus gadus pirms kara, 
ņemot aizdevumu, tiek uzcelta moderna 
kūts. Ģimeni papildinājuši jau trīs dēli Vil-
nis, Guntis un Austris. Vīra iespaidā Lo-
nija pievēršas komunistiskajām idejām. 
Pirmajā  padomju okupācijas gadā ir 
pionieru v adītāja. Vācu okupācijas laikā 
par skolotāju nestrādā. Labās attiecības 
ar pagasta ļaudīm glābj Loniju no repre-
sijām. Pēc padomju varas atgriešanās 
Lonijai Zobenei uztic vadīt Ābeļu skolu. 
Lonija tiek ievēlēta par Latvijas Augstākās 
padomes deputāti. Skolā prasmīgi vada 
pedagogu kolektīvu, gādīga par visiem 
bērniem, it sevišķi par trūcīgākajiem. Tie 
biežāk saņem Lonijas roku glāstus. Viņas 
apslēptais nopelns ir nelielais izsūtāmo 
skaits no Ābeļu puses. Neko viņa neva-
rēja palīdzēt tiem, kurus arestēja iepriekš 
pa vienam. Tiek izaudzināts audžu dēls 
Roberts Eglītis.  Lonija vēl pensijas ga-
dos rūpējās par Ābeļu labo slavu, ne-
liedza savus gudros dzīves padomus. 
Tiek pārdomāts dzīvē veiktais. Svērts un 
izsvērts. Atzītas savas kļūdas. Raksturīgs 

ir pirmais atjaunotās brīvības gads. Vasa-
ras vidū uz savu dzimšanas dienu Lonija 
uzaicina tuvākos darba kolēģus un radi-
niekus. Pārrunas par dzīvi. Lonija aicina 
mūsu skatus pie vērst galdam. Uz tā stāv 
bībele un Lonijas Zobenes partijas biedra 
karte. Drīz ierodas partijas sekretāre Elza 
Abitkina. Skan klusināta Lonijas balss: 
„Es dzīvē esmu izdarījusi vairākas kļūdas. 
Es varēju veikt vairākus labos darbus. 
Elza, nododu tavā rīcībā šo sarkano grā-
matiņu. Līdz mūža galam es tagad būšu 
draugos ar otru – biezo grāmatu.”

Varbūt, ja būtu bijis vairāk šādu ko-
munistu, Latvijā būtu mazāk traģisku no-
tikumu. 

Pasākums beidzās ar „Brīnumu lau-
ka” vadītāja Jakuboviča vārdiem: „Sie-
vietes ir pelnījušas katru dienu saņemt 
ziedus!” Ziedus saņem Maija Mieze, kura 
pasākumā ir vienīgā no pieminētajām iz-
cilajām sievietēm.

   Arnolds Jakubovskis
Foto – Arnolds Jaukubovskis 

ābeļu muzejs. Cildinam sava pagasta sievietes.

Lonija kalvišķe pagājušā 
gadsimta 30 –to gadu 

sākumā.

1990. g. 5. jūlijs Lonijas Zobenes 90 gadu jubileja. 
Pusbrālis Arnolds kalvišķis, skolotāja eižēnija 

Ruģele, Lonija Zobene un šī raksta autors. 
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1. martā Zasas vidusskolas 64. izlai-
duma Žetonu vakara izrāde „Ansītis un 
Grietiņa”  Zasas kultūras namā pulcēja 
lielus un mazus skatītājus. 12-tie šo vi-
siem zināmo un mīļo pasaku bija iestu-
dējuši un rādīja kā pateicību saviem mī-
ļajiem, visiem, kuri viņiem atklāja burvīgo 
pasaku pasauli, lika noticēt brīnumiem un 
tam, ka labais vienmēr uzvar, ka muļķītis 
izrādās gudrs, bet laimīgā zeme ir mā-
jas un mācīja, ka daudz ko var paciest, 
panākt ar gudrību un viltu, ka beigas 
vienmēr ir labas, bet ļaunie saņem pel-
nīto sodu. Skanēja aplausi, jo izrāde bija 
izdevusies. Liels paldies skolēniem, kla-
ses audzinātājai un izrādes konsultantei 
Z. Naglei, visiem, kuri iesaistījās izrādes 
tapšanā un sekmīgā norisē. Bija tik jauki 
atgriezties bērnībā, kad bijām mazi, klau-
sījāmies, lasījām un ticējām pasakām.

Visi jaunieši pēc izrādes saņēma 
žetonu gredzenus, kas apliecinās viņu 
piederību Zasas vidusskolai un liecinās 
par pavadīto laiku, iegūtajām zināšanām, 
pieredzi, prasmēm un draugiem. Vismī-
ļākos sveicienus un vēlējumus saviem 
skolēniem veltīja klases audzinātāja. Ar 
torti, kuru rotāja piparkūku mājiņa gluži 
kā no pasakas, un uzmundrinājuma vār-
diem sveica 11. klase, bet pārsteigumu 
bija sagādājuši iepriekšējā gada absol-
venti. Ar ziediem un katram veltītu dzejoli 
bija ieradušies Karlsons, brālītis un viņa 
ģimene, Bokas jaunkundzes mazdēls un 
zagļi. Ar jauniešiem kopā bija viņu vecāki, 
radinieki, skolotāji un draugi. 

Mūsu 12-tie ir izauguši lieli, daudz 
sasnieguši, paveikuši, mēs lepojamies ar 
viņiem. Pavisam drīz eksāmeni. 17. martā 
pirmais eksāmens angļu valodā, tad pā-
rējie un jūnijā jau visi ceļi vaļā, sagaidi, 
pasaule plašā! Lai ir pasakaini eksāmenu 
rezultāti un piepildās 3 vēlēšanās! Lai vi-
ņiem veicas!

o. Spēka,
Zasas vidusskolas direktore 

Foto – Māris Sēlis
Ar izrādes videoierakstu var iepazī-

ties šeit: http://youtu.be/jfe7KLbrRlk

Zasas vidusskolas Žetonu vakara izrāde 
„Ansītis un Grietiņa”

Bukleta iekšējā bilde.

Pamāte pārmāca labsirdīgo vīru. Ragana piebaro ar saldumiem 
Ansīti un Grietiņu.

Raganu tējas vakars.

Žetonu saņemšana.
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Jēkabpils novada izslu-
dinātajā fotokonkursā „Intere-
santākie mirkļi Jēkabpils nova-
dā” par vienām no labākajām 
februārī iesūtītajām bildēm tika 
atzītas Elīnas Zaharevskas Dig-
nājas pagasta „Zvanītāji”, kurā 
redzams rudens lapu ieskauts 
plats un balts Sēlijas lielceļš un 
Ievas Radiņas „Vijolītes’’ par mē-
ģinājumu notvert veldzējošo rīta 
sauli, un, pateicoties aprakstam, 
to sajūtu varēja arī sajust. Tāpat 
arī priecēja tādi pārsteigumi, 
kā „Pūce” un ziemas putenis 
Vladimira Volkova un Andra Jē-
rāna izpildījumā, Vilcānu ģime-
nes iesūtītās palūdeņu un ceļu 
bildes, Indras Zvirgzdiņas it kā 
vienkāršā, bet simboliskā bilde 
ar kokli un ģitāru, kā arī lauku 
kumeļiem; Tatjanas Kaminskas 
iesūtītās Kaldabruņas debesis un dažādie 
novadā sastopamie putni, kā arī citi darbi. 
Bet pašu pirmo bildi, ar skaistajiem lau-

Interesantākie mirkļi Jēkabpils novadā: februāris

Ievas Radiņa. „Vijolītes”. 
2012. g augusts, agri no rīta. Viens no skaistākajiem dabas skatiem 
un mirkļiem, ko esmu baudījusi. Taču ar fotokameru grūti iemūžināt 
to, ko redz cilvēka acs. Skats ilgst vien dažas minūtes un nepārtraukti 
mainās. Saule aust, un tās stari laužas cauri kļavu lapotnēm. Gaismas 
staru spēle. Vēl pasakaināku šo rītu darīja migla un varavīksnes krāsās 
mirdzošās rasas pērles, ko nakts bija sabērusi arī zirnekļu tīklos.

Jēkabpils novada mājaslapā www.
jekabpilsnovads.lv, bet ar visām ie-
sūtītajām bildēm mūsu draugiem.
lv lapā http://www.draugiem.lv/je-
kabpils-novads/. Aicinām dalīties ar 
saviem piedzīvojumiem un unikālo 
Jēkabpils novadā arī turpmāk.

Atgādinām, ka bildei jabūt 
uzņemtai Jēkabpils novadā, fotog-
rāfijas jāsūta uz e-pastu kaspars.
selis@gmail.com ar norādi „foto 
konkursam”, norādot fotogrāfijas 
autoru, fotogrāfijas uzņemšanas 
vietu, uzņemšanas laiku un obligāti 
kādu komentāru par attēlā redza-
mo. Iesūtāmo fotogrāfiju skaits – 
neierobežots.

No labākajām iesūtītajām foto-
grāfijām tiks veidota arī foto izstāde, 
un aktīvākos un neparastāko darbu 
iesniedzējus vasarā gaida atzinības 
balvas.

kaspars Sēlis,
Informācijas un sabiedrisko 

attiecību speciālists

ĪSUMĀ:
Izsludināta „Latvijas Produkts” 
jaunā pavasara kampaņa
Birojs „Latvijas Pro-

dukts” aicina vietējos uz-
ņēmumus, š.g. aprīlī un 
maijā, atzīmējot Latvijas 
Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienu, iesais-
tīties divus mēnešus apjomīgās mārketin-
ga aktivitātēs, kas veidotas ar mērķi izcelt 
un popularizēt vietējās preces un pakalpo-
jumus, to kvalitāti un pieejamību.

Katram uzņēmumam tiek piedāvātas 
reklāmas iespējas 700 euro vērtībā par 
brīvu un vēl daudz dažādi noderīgi instru-
menti uzņēmuma izaugsmei. Dalībnieku 
skaits ierobežots. Pasteidzieties!

Sīkāk: 
http://jekabpilsnovads.lv/?p=1279
Bauskā notiks 
teātra tekstu ideju konkursa 
Zemgales posms
29. martā plkst. 12.00 Bauskas Kul-

tūras centrā, Kalna ielā 18, notiks teātra 
tekstu ideju konkursa „10 minūtes slavas” 
Zemgales reģiona kārta. Pasākumā aici-
nāti piedalīties jaunie dramaturgi, līdz 18. 
martam iesūtot savus lugu ideju aprakstus.

Sīkāk: http://www.darbnicas.lv/10-mi-
nutes-slavas-visa-latvija/

Izsludināts mūzikas 
menedžmenta konkurss 
jauniešiem „otrpus skatuvei”
LKA Latvijas Kultūras koledža ir izslu-

dinājusi mūzikas menedžmenta konkursu 
jauniešiem „Otrpus skatuvei”, lai rosinātu 

Pieminēs Jēkabpils 
novada politiski 

represētos
2014. gada 25. martā 

Jēkabpils novada 
Politiski represēto piemiņas 

pasākums Leimaņu tautas namā 
Pasākuma plānā:

Plkst. 14:00 – atklāšana, ziedu 
nolikšana pie padomju okupācijas 
represēto piemiņas vietas

Plkst. 14:30 – Leimaņu tautas 
nama zālē:

Novada pašdarbnieku 
priekšnesumi
Atmiņu stāsti
Kopīga sadziedāšanās

Aicina darbā grāmatvedi
Jēkabpils novada Zasas pagasta 

pārvalde aicina darbā Grāmatvedi-uz-
skaitvedi ar darba slodzi 0,4.

Darbs ar ZZ Dats grāmatvedības uz-
skaites algu programmu un komunālo 
norēķinu uzskaites programmu.

Zasas vidusskolā 
nepieciešams šoferis
Zasas vidusskolā nepieciešams sko-

lēnu autobusa šoferis ar 01.04.2014.
Tel. 27008981 (direktore).

jauniešu interesi par 
mūzikas menedžera 
profesiju un augstākās 
izglītības iespējām mū-
zikas menedžmenta 
jomā. Konkursā aicināti pieteikties jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, un pieteik-
šanās konkursa pirmajai kārtai notiks līdz 
š.g. 17. martam. 

Jauniešiem Jāizveido komanda 3 
dalībnieku sastāvā un jāizstrādā mūzikas 
grupas vai mākslinieka koncepts. Konkur-
sā jaunieši iegūs dažādas veicināšanas 
balvas, bet konkursa galvenā balva - līdz 
100% atlaides studijām LKA Latvijas Kul-
tūras koledžā.

Vairāk informācijas par konkursu un 
tā norisi: http://ej.uz/57xh

Viesīte acina piedalīties 
jauno grupu konkursā 
„Homesick”
Ja Tev ir grupa vai 

skanīga balss un vēlies 
parādīt kompetentai žūri-
jai, ko Tu proti, tad mums 
ir piedāvājums! Ir izsludi-
nāta pieteikšanās 12. aprīlī 
Viesītes kultūras pilī notiekošajam jauno 
mūziķu un grupu konkursam „Homesick”.

Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozī-
mes, ja uzskatāt, ka esat oriģināli un gatavi 
sacensties ar citiem jaunajiem un daudz-
sološajiem. Aicinām piedalīties arī jaunos 
mūziķus, kuri, kaut arī nespēlē grupā, vē-
las uzstāties individuāli un parādīt sevi kā 
oriģinālus izpildītājus, multimāksliniekus.

Pieteikties var līdz 21. martam. Sīkāk: 
http://www.viesite.lv/?p=8599

ku plašumiem konkursam iesūtīja Endija 
Razminoviča.

Ar labākajām fotogrāfijām var iepazīties 
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Fiziskām aktivitātēm jābūt visa 
mūža garumā, nevis tikai uz vasaras at-
nākšanu. Kustības ir dzīvības sastāvda-
ļa. Līdzīgi kā smadzeņu šūnas – ja tās 
nenodarbina, tās atmirst. Veselības jau-
tājumi mūsdienās kļūst arvien aktuālāka 
problēma. Daudzi cilvēki mēģina rast 
veidu piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bet 
kā rūpēties par ķermeni, ja ārā vēl nav 
īpaši silts un mājā nav pieejams speciāls 
aprīkojums? Jauno sabiedriskā centra 
telpu atklāšanas laikā man bija tā iespē-
ja iepazīt Dignājas aktīvā dzīvesveida 
klubiņa „Sprīdis labākai dzīvei” darba 
organizatori Gitu Namiņu un uzzināt 
pulciņa piedāvātajām aktīvās atpūtas 
iespējām.

kas jūs īsti esat, un kas tas ir par 
pulciņu?

Strādāju Dignājas pamatskolā par 
saimniecības pārzini, un nu jau paliek 4 
gadi, kā nodibinājies mūsu pulciņš. Pēc 
jaunā gada vienmēr gribās sākt ko jau-
nu. Tad nu skolas kolektīvā radās tāda 
doma, ka mums, kolektīvam, vajag spor-
tot, vajag sporta pulciņu. Es uzrunāju 
savu māsu, kas jau iepriekš bija gājusi uz 
sporta pulciņu Zasā. Kādu mēnesi, pus-
otru viņa brauca pie mums divreiz nedē-
ļā, un rādīja visu to, ko bija apguvusi.

Ar laiku jau mēs pašas atcerējāmies 
vingrojumus un sākām vingrot bez pa-
sniedzēja. Mācījāmies internetā, skato-
ties video, iegādājām veikalos grāma-
tas – pilates un joga iesācējiem ar visu 
disku. Sporta skolotāja Aivita Ķiploka 
ar mums bija pretimnākoša – iemācīja 
nūjošanu, kā pareizi ar to nodarboties, 
jo, ja to dara nepareizi, tad arī nav nekā-
da labuma. Vajag taču, lai būtu pareizi, 
jo tas veselībai nāk tikai par labu. Viņa 
mums šad tad arī kādu līnijdeju iemācīja, 
jo stipri gribējās arī kaut ko nedaudz sa-
vādāku. Tā nu arī līnijdejas esam iemācī-
jušās. Pie tam, vairākas. Pat uzstājušās 
esam. Tas kolektīva sastāvs gan mums 
šo 4 gadu laikā ir nedaudz mainījies. Ta-
gad, pamatā, ir cilvēki vecuma grupā no 
25 līdz 55 gadiem.

Kad visi, visi savācamies, tad esam 
kādi 15. Bet nekad jau tā neiznāk. Ir bijis 
pat tā, ka kādi 3, 4 atnākam.. Bet tad gan 
liekas, ka mūsu intereses ir līdzīgas, un 
mēs vingrojam to, ko mēs tiešām tajā brī-
dī gribam, jo, kad esam vairākas, tad jau 
tās intereses ir ļoti dažādas. Viena varbūt 
grib tikai līnijdejas, viena grib tikai nūjot, 
Viena grib ārstniecisko vingrošanu un cita 
atkal grib kalorijas nodedzināt un musku-
ļus tā kārtīgi uztrenēt. Dalās mums tās 
vēlmes, jā, bet mēs tomēr turamies kopā. 

Sprīdis labākai dzīvei

Jo tad mēs to stundu tiešām vingrojam, 
pārsvarā ārstniecisko vingrošanu, izkus-
tinām visus muskulīšus. No sākuma, kā 
jau parasti, iesildāmies, izstaipāmies, un 
tad pildām visas tās pilates un pat kaut 
kas no jogas. Mums tagad dikti patīk lie-
lās bumbas, ko esam par pulciņa naudu 
nopirkušas. 4 gadus darbojamies – 2 
gadus mēs nācām tā pilnīgi paša prieka 
pēc, un tad 2 gadi ir pagājuši, kā mūsu 
pulciņš ir atzīts par oficiālu. Mums maksā 
aptuveni 33 latus (EUR ~47) mēnesī. Nu 
tad par to naudu arī mēs iegādājām grā-
matas ar diskiem, inventāru – hanteles, 
vingrošanas gumijas utt. Lielās bumbas 
mums tagad ir 5. 

Kad sāka maksāt, tad jau mums bija 
„vau!’’, Iepriekš mums nekādas naudiņas 
nebija. Bet par tām bumbām sapņojām 
jau sen. Kad sāka maksāt tos 33 Ls mē-
nesi, tad jau mēnesī iegādājām 1 bumbu, 
2 hanteles, 1 gumiju... nākošajā atkal... 
un tā, pamazām. Arī tos diskus ar grāma-
tām. Likās, ka būs interesantāk vingrot, 

un tā arī bija.
Nu jau tā inventāra tik daudz, ka ne-

var saprast, ko kuru dienu darīt. Visu mēs 
vienā dienā nevaram izņemt. Citreiz lie-
kas – nē, šito, šito.. vingrojam jau 2 stun-
das. Saku: „Nē, bišķīt jau ir par daudz. 
Jāsadala. Šodien to ņemsim, šodien to, 
to atkal atstāsim nākošajai reizei.” Man 
liekas, reti kur ir tik daudz inventāra.

Vasarā, protams, kad tik bieži nesa-
nāk tikties, tā nauda arī ietaupās, un tad 
nu, kad nāk rudens vai pavasaris, doda-
mies uz „Citrusu”. Salasāmies 10 „gaba-
las’’ ar 2 mašīnām un dodamies. Tur var 
izpeldēties, tur ir burbuļvannas, masāžas 
strūklakas, un, protams, arī pirtis. Veselī-
bai viss noderīgs. Tā nu daudzas reizes 
„Citrusā” esam bijušas.

kāds ir pulciņa mērķis?
Mūsu pulciņa nosaukums, vai moto 

ir „Sprīdis labākai dzīvei’’. Tas arī visu to 
pasaka. Kas ir sprīdis? Sanākam kopā. 
Jo regulārāk nāk, jo tas arī veselībā vairāk 
jūtams. Pilnīgi prasās nākt tās divas rei-
zes nedēļā.  Sanākam, izvingrojamies... 
pasēžam pie tējas tasītes. Nevar jau tā 
novingrojies uzreiz uzvilkt to mēteli un 
skriet ārā. Ir jāpasēž. 

Varbūt ir kāds spilgtākais brīdis 
vai brīži, kas bijuši šo gadu laikā?

Bija tāds moments, kad mēs ar lī-
nijdejām dikti, dikti aizrāvāmies. Un tad 
mums pirmskoliņai vajadzēja Ziemas-
svētkiem sagatavot priekšnesumus. 
Mūsu pulciņā bija 3 – 4 māmiņas, kurām 
bērniņi iet dārziņā. Izdomājām, kāpēc 
gan mēs nevarētu līnijdejas nodejot, nu 
tā, joka pēc. Uztaisījām zaķu maskas – 
tas bija zaķa gads. Un tad, kā mēs to vie-
nu līnijdeju nodejojām, tā mūs uzreiz uz 
Lieldienām uzaicināja, uz nākošo pasā-

Gita Namiņa izrāda sporta inventāru.

Vingro gan lieli, gan mazi.
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kumu. Bet ar to uzstāšanos ir tā – kuram 
patīk uz tās skatuves, kuram arī nē, Kurš 
nāk tikai sava prieka pēc, tas arī to līnijde-
ju dejo tikai sava prieka pēc. Nevienam 
nekas netiek piespiests. Sportojam sava 
prieka pēc.

kādi cilvēki var nākt?
Pilnīgi visi. Mums pat vingro 25-ga-

dīgas māmiņas, pat reizē ar visiem bērni-
ņiem. Bet bērniem taču arī tiek prieks. Ir 
tādi bērniņi, kas līdzi vingro. Lai kā viņam 
tur iznāk, viņam ir savs paklājiņš, savs in-
ventārs, un viņš dara. Viens otrs bērniņš 
pat to mammu pamudina, „iesim mam-
mu vingrot!’’. Jā, nāks mums arī ar bēr-
niņiem, 2, 3-gadīgiem. Tad arī nāk skolas 
meitenes, 7. – 9. klase. Laikam saprot, ka 
ar sporta nodarbībām vien ir par maz.

kāda ir tā priekšrocība, ko var ie-
gūt no šīm nodarbībām?

Protams, veselība. Tas pats pirmais, 
jo ar muguras problēmām ir kā arī – līdz 
tikai vingrošana. Tad, kad es vairs neva-
rēšu pavingrot, tad es gan jau iešu dzie-
dāt. Bet tur arī ir jāiet regulāri. Viņi daudz 
uzstājas, tas prasa vēl lielāku laiku, un arī 
savus līdzekļus, naudiņas. Mūsu pulciņš 
ir tāds – nu tādiem varbūt mazāk nodroši-
nātiem? Jo sporta inventārs mums ir. Pil-
sētās par sporta klubiem ir jāmaksā, bet 
šeit var atnākt pavingrot par velti.

Priecājos, ka ir, kas nāk, un ka ir inte-
resenti. Saprotu, ka pagastos cilvēkus ir 
dikti grūti iekustināt, bet nu mūsu pulciņš 
turas jau 4 gadus. Ir bijis, kad liekas, ka 
nē – pietiek, vairs ne. Bet nu nē, jāturas!

kas ir tas, kas mudina turpināt, to 
visu nepamest?

Es domāju, gan jau tie gadi, ka es 
vairs nekur neiešu. Neesmu veca vēl, 
savā prātā, taču liekas, ka kaut kas ir jā-
dara. Nu nevar tā mājās. Tas ir liels gan-
darījums, kas man ir domubiedri, savs 
pulciņš. Par to ir jāpriecājas!

Gitu intervēja un fotografēja 
kaspars Sēlis

Nr.
p.k. Pagasts I II III IV V VI Punkti

kopā Vieta

1 Dignāja 1 2 1 4 1.

2 Zasa 2 1 2 5 2.

3 Ābeļi 3 4 3 10 3.

4 Dunava 4 5 4 13 4.

5 Kalna 7 3 6 16 5.

6 Leimaņi 7 6 5 18 6.

7 Rubene 7 7 7 21 7.

28. februāra va-
karā Dignājas sabied-
riskā centra telpās 
norisinājās Jēkabpils 
novada zolītes čem-
pionāta 3. posms, kas 
nozīmē to, ka pēc šī 
posma čempionātā ir 
aizvadīta puse no pa-
matturnīra posmiem.

Ierasts, ka ie-
priekšējie posmi noti-
ka dienā, taču šoreiz 
„zolmaņiem” nācās 
pierādīt savu meistarību un izturību va-
kara/nakts apstākļos – Dignājas posms 
sākās plkst. 19:00 un noslēdzās jau kriet-
ni vien pēc pusnakts. Taču tas neatturēja 
spēlētgribētājus no dalības šajā posmā, 
gluži otrādi – šajā posmā startēja pagai-
dām viskuplākais dalībnieku skaits – 28 
spēlētāji. 

Kā jau ierasts – lai varētu uzsākt sa-
censības, pirms pirmās kārtas visi spēlēt-
gribētāji izlozēja savu vietu pie viena no 
septiņiem galdiem. Kad visi spēlētāji bija 
apsēdušies pie attiecīgajiem galdiem un 
noskaidrojuši pārējos trīs dalībniekus, ar 
kuriem sacentīsies pie viena galda pirma-
jā kārtā, tika dots starts Jēkabpils novada 
zolītes čempionāta 3. posmam. 

Ar jautrām sarunām pie visiem gal-
diem spēles laikā, ar apspriešanos savā 
starpā par pareizi un nepareizi veiktajiem 
gājieniem pēc katras izspēlētās partijas 
un rezultātu apspriešanas pēc katras aiz-
vadītās kārtas, nemanot aizritēja 3 kārtas, 
pēc kurām līderpozīcijā izvirzījās Dignājas 
pagasta pārstāvis Artis Stolnieks, kuram 
sekoja Kristaps Vanags no Leimaņu pa-
gasta, aiz kura nedaudz atpalika zasietis 
Juris Ozoliņš, dunavietis Uldis Strēlnieks 
un dignājietis Viesturs Mikulāns. Taču vēl 
tikpat partijas un sacensību kārtas bija 
palikušas ko spēlēt, tāpēc situācija turnī-

Jēkabpils novada zolītes čempionāts jau pusē

ra tabulā varēja strauji mainīties.
Noslēdzoties pēdējās kārtas pēdējai 

partijai, situācija turnīra tabulā bija seko-
joša – 3. vietu, pateicoties vairāk „maza-
jiem” punktiem, izcīnīja Viesturs Miku-
lāns, 2. vietā ierindojās Uldis Strēlnieks, 
bet Jēkabpils novada zolītes čempionāta 
3. posma uzvaru izcīnīja Juris Ozoliņš.

Čempionāta kopvērtējumā (jo ma-
zāk punktu, jo augstāka vieta) 3. vietu 
ar 25 punktiem ieņem Dignājas pagas-
ta pārstāvis Jānis Raubiška, 2. vietā ar 
13 punktiem ierindojas dunavietis Uldis 
Strēlnieks, bet līdera gods pēc nospēlē-
tiem 3 posmiem tiek dignājietim Viestu-
ram Mikulānam. 

Aicinu arī visus pārējos, kuri vēl tikai 
domā vai piedalīties, sekot līdzi informāci-
jai par nākamo posmu, kas notiks Leima-
ņu pagastā un piedalīties, jo tas ir lielisks 
veids kā pavadīt savu brīvo laiku, iepazīt 
jaunus cilvēkus un izjust sacensību garu, 
aizstāvot sava pagasta godu .

Vēlos teikt lielu paldies Dignājas sa-
biedriskā centra vadītājai Ievai Dreimanei, 
kura ir neatņemama šo sacensību tiesne-
se un sekretāre.

Uz tikšanos jau 4. Jēkabpils novada 
zolītes čempionāta posmā Leimaņos!

Aivis kokins,
Novada sporta pasākumu organizators 

Slatiete Zane Viliška kļūst par labāko sportisti svarbumbu celšanā
Sestdien, 15. februāri, Daugavpilī no-

risinājās LK1 posms svarbumbu celšanā, 
kurā piedalījās arī Jēkabpils novada Slates 
iedzīvotāja Zane Viliška. Zane ieguva 1. 
vietu jauniešu grupā, kā arī 1. vietu junioru 
grupā svara kategorijā līdz 58 kg.

Citu sportistu rezultāti: Darja Romano-
va – 1. vieta sieviešu grupā sv. kat. – 58 kg, 
Edgars Melderis – 1. vieta junioru grupā, 2. 
vieta vīriešu grupā sv. kat. –105 kg; Valērijs 
Cvetkovs – 3. vieta junioru grupā, 3. vieta 
vīriešu grupā sv. kat. – 78 kg; Arturs Timo-
fijs – 3. vieta junioru grupā, 3. vieta vīriešu 
grupā sv. kat. – 95 kg.

Komandu stafetē starp junioriem Jē-

kabpilij 2. vieta, uzstādot vienādu rezultā-
tu ar Daugavpils komandu (105 punkti). 
Jēkabpilieši zaudēja pēc svara. Komandu 
kopvērtējuma Jēkabpils ieguva 2. vietu, 1. 
vieta Daugavpilij, 3. – RTU komandai.

Sacensību sākumā tika apbalvoti 
labākie sportisti pēc 2013. gada rezultā-
tiem. Pēc Latvijas Svarbumbu celšanas 
Asociācijas reitingā par labāko jaunieti 
tika atzīts 2013. gada Latvijas čempions 
visās vecuma grupās (U-18; U-22; vīriešu 
ieskaitē) Henrijs Sidorenkovs, Par labāko 
meiteni tika atzīta Biržu internātpamatsko-
las audzēkne Zane Viliška. Abi sportisti sa-
ņēma piemiņas balvas un Latvijas izlases 

sporta ekipējumu.
Zane Viliška ir Jēkabpils nov. Slates 

iedzīvotāja, Biržu internātpamatskolas 
audzēkne. Svarbumbu celšanā trenējas 
2 gadus. Kopš iepriekšējā gada sezonas 
kļuva par U-18 meiteņu grupas līderi Latvi-
jā. Latvijas izlases dalībniece Eiropas čem-
pionāta svarbumbu celšanā jauniešiem 
otrās vietas ieguvēja. 2013. gadā saņēma 
Jēkabpils Sporta laureāta apbalvojumu.

Nākamās sacensības svarbumbu 
celšanā notiks Viļānos 10. aprīlī.

Nikita Sekretovs,
Jekabpils Svarbumbu celšanas kluba 

galvenais treneris 
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Jēkabpils novada kultūras pasākumi 
2014. gada martā, aprīlī

             Citas aktivitātes:
Biedrības „Dzīves prasme” nodar-

bības Dunavā
19.03. plkst. 12.00 stikla apglez-

nošana
26.03. plkst. 12.00 skroderu die-

na
17.03 plkst. 12.00 Rubenes kul-

tūras namā interešu kopas „Gardēdis” 
tematiska nodarbība“ „15 metri labsa-
jūtas”

17.03. plkst. 10.00 klubiņā „Bitī-
te” tikšanās ar svara vērotājiem Daci 
Znotiņu u.c.

31.03. plkst. 10.00 Ābeļu pagasta 
veselības takā – „Veselā miesā – vesels 
gars”... Nūjošana un citas aktivitātes

19.03. plkst. 10.00 Zasā klubiņā 
„Noskaņa” praktiska nodarbība motī-
vu veidošanā

pirmdienās un trešdienās no 
plkst. 9.30 līdz 10.00 senioru fi ziskās 
aktivitātes nodarbības Zasā, klubiņa 
„Noskaņa” telpās

Tu aizgāji, lai jaunu dzīvi sāktu
Un debess valstībā sev jaunu 
zvaigzni degtu,
Kas spīdētu un nekad nenodzistu.
  /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Marfa Saveļjeva
22.02.1940. – 07.02.2014.
Alberts Jaudzems
30.05.1936. – 07.02.2014.
Vitauts ostrovskis
03.06.1952. – 09.02.2014.
Valērijs Maļarevičs
18.03.1939. – 18.02.2014.
Ruta Grigorjeva
31.07.1966. – 23.02.2014.
Janīna upeniece
20.09.1926. – 26.02.2014.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

No 15.03. Zasas K.N. izstāžu 
zālē izstāde ”Bērie, sirmie, dūkainie”

15.03 – 01.05 Zasas kultūras 
nama izstāžu zālē fotoizstāde „Sēļ-
zeme fotogrāfi jās’’. Autors Dainis Or-
manis.

05.03. – 05.04 Leimaņu tautas 
namā Induļa Bukas karikatūru izstā-
de

05.03. – 22.03. Rubenes kultū-
ras namā foto izstāde „Sakoptākais 
pagasts Jēkabpils novadā”

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

17.03. – 31.03 Dunavas sabied-
risko resursu centrā Vasilisas Vasili-
šinas izšūto gleznu izstāde „Ukraiņu 
motīvs”, kura bija apskatāma XXV 
dziesmu un XV Deju svētku ietvaros 
Vērmaņdārzā

15.03. – 15.04. Kalna pagasta 
kultūras namā izstāde „Kultūras dzīve 
fotomirkļos Kalna pagastā”

01.03. – 31.03. Kalna bibliotēkā 
novadpētniecības materiālu izstāde 
„Pa Viesītes bānīša pēdām”. Izstā-
de tapusi biedrības „Pūpols” projekta 
„Noklusētie stāsti” ietvaros, sadarbī-
bā ar Liepu un Kalna bibliotēkām

Vakaros, kad miedziņš tālu,
Lūdzu māmuliņu
Stāstīt manim garu, mīļu,
Gaišu pasaciņu.
 /V. Kokle-Līviņa/

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
februārī reģistrēta 
1 dzimšana:
             Gustavs 

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību un 

veselību, bērniņu audzinot!

Informāciju par kultūras pasākumiem 
apkopoja I. Tomāne

Ābeļu pagasts
19.03. plkst. 18.00 novusa un 

dambretes turnīrs Ābeļu TN 1. stāva 
foajē

22.03. plkst. 13.00 Senioru pēc-
pusdiena, koncerts

Dignājas pagasts
Dignājas sabiedriskā centra telpās:
24.03. plkst. 15.00 veselības pēc-

pusdiena senioriem kopā ar ārsta palī-
gu Ivetu Vilcāni

Sākam gatavoties Lieldienām 
kopā ar pasniedzēju Ilgu Vēveri

Dignājas sabiedriskā centra telpās:
02.04. plkst. 18.00 1. nodarbība – 

„Pavasarīgie rotājumi”
09.04. plkst. 18.00 2. nodarbība –

„Lieldienu gardumi”
16.04. plkst. 18.00 3. nodarbība – 

„Olu krāsošana pēc vecām un jaunām 
metodēm”

Kalna pagasts
21.03. plkst. 19.00 kultūras namā 

Kalna pagasta zemnieku, uzņēmēju 
balle kopā ar grupu „Apvedceļš’’. Ieeja 
ar ielūgumiem

29.03. plkst. 19.00 Teātru dienu 
pasākums – B. Juhņēvičas joku lugu 
„Ak, šī jaukā lauku dzīve” izrādīs Vietal-
vas dramatiskais kolektīvs, režisore Agi-
ta Lindenberga. Ieeja par ziedojumiem

05.04. plkst. 21.00 Balle – Aprīļa 
pilieni... kopā ar Ēriku Gruzniņu

Leimaņu pagasts
23.03. plkst. 10.00 Leimaņu tautas 

namā  Jēkabpils novada  Zolītes čem-
pionāta  4. posms

25.03. plkst. 14.00 Leimaņu tautas 
namā Jēkabpils novada  politiski repre-
sēto piemiņas pasākums

Rubenes pagasts
22.03. plkst. 13.00 kultūras namā 

teātra izrāde. V. Pumpure „Kaimiņu bū-
šana”. Viesojas Aknīstes pilsētas ama-
tierteātris

05.04. plkst. 19.00 kultūras namā 
tematisks pasākums „Raibais karu-
selis”. Piedalās tautas deju kolektīvi

Zasas pagasts
12.04. plkst. 19.00 kultū-
ras namā pasākums–kon-
certs „Lai smaids ir tava 
rota”. Koncertā piedalās 
kultūras nama amatier-
kolektīvi. 
Pēc pasākuma balle. 
Spēlē: Jānis Ancāns

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


