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2016. gada 14. janvārī Ābeļu tautas namā 
tika svinēta Jēkabpils novada Ābeļu pagasta 
iedzīvotājas Marijas Pudānes 100. dzimšanas 
diena. 

Kundzes radi un draugi, kā arī pašvaldības 
pārstāvji parūpējušies par to, lai viņa savā nozī-
mīgajā jubilejā justos īpaša. 

Pēc tam, kad jubilāre apsēdināta goda vietā, 
novadpētnieks Arnolds Jakubovskis iepazīstina 
klātesošos ar viņas dzīves stāstu. Marija dzimusi 
1916. gada 14. janvārī Kalupes pagastā, piecu 
bērnu ģimenē. Lai palīdzētu vecākiem pelnīt 
iztiku, Marija jau agri sāka strādāt – vispirms 
gāja ganos, bet vēlāk jau strādāja pie dažādiem 
saimniekiem par kalponi. Dzīve Marijai pagājusi, 
centīgi strādājot un rūpējoties par ģimeni. Pēc 
apprecēšanās ar pirmo vīru Marija pārcēlās uz Lī-
vāniem, kur kādu laiku strādāja slimnīcā. bet, kad 
vīrs nomira, kopā ar meitu, arī Mariju, atgriezās 
Kalupes pagastā. Vēlāk Marija apprecējās otrreiz, 

tad dzīve viņu atveda uz Ābeļu pagastu. 
Kundze var lepoties ar meitu Mariju, se-
šiem mazbērniem, sešiem mazmazbēr-
niem un nu jau arī vienu mazmazmazbēr-
nu. Ģimene Mariju raksturo kā 
ļoti strādīgu, labestīgu un 
sirsnīgu. 

Mazdēls Andris Lukjanovs saka: 
"Viņa ir ideāls cilvēks! Vienmēr atbalstīs. 
Viņa man iemācīja daudz ko, piemēram, 
adīt. Esmu lepns par to, ka varu būt viņas 
mazdēls. Viņa man ieaudzinājusi centību 

daudz strādāt, to, ka bez darba nekā nebūs, tā-
pat iemācījusi gatavot ēst un tamborēt. Jā, arī to 
es māku. Viņa bija pirmā, kas man iemācīja lasīt 
grāmatu. Viss, ko esmu ieguvis, ir pateicoties vi-
ņai. "

Mazmazmeita Ivita Vēbere stāsta: "Viņa jop-
rojām mums ir atraktīva – ada, tamborē, vienmēr 
mani māca, kā pareizāk darīt, stāsta, kā viņas lai-
kos bija, skaidro, kā labāk nedarīt. "

Marija savos 100 gados tiešām ir ļoti aktīva. 
Kundze darbojas biedrībā "Ābeļzieds", ada un 
tamborē, kā arī regulāri dodas uz pagasta bib-
liotēku, jo viņai patīk lasīt grāmatas. Par to, kā vi-

ņai izdevies saglabāt tik labu veselību un dzīves 
sparu, Marija saka: "Noslēpums ir tāds – vajag ar 
mīlestību dzīvot. Nevajag apvainoties, bet vajag 
piedot visiem, smaidīt un ar labu iet darbā. Dzī-
vē iznāk visādi grūtumi un asaras, bet visu vajag 
piedot un dzīvot ar smaidu, tad Dieviņš palīdz 
dzīvot. Es esmu priecīga. Lai Dieviņš dod man 
turpmāk vēl tādu dzīvi! Es esmu laimīga. "

Mariju 100 gadu jubilejā sveica Jēkabpils 
novada pašvaldība un Ābeļu pagasta pārval-
de, biedrība "Ābeļzieds", mazpulcēni, kā arī 
radi un draugi. Līdz ar veselības un izturības 
vēlējumiem un ziediem Marija dāvanā saņēma 
arī jaunus diegus rokdarbiem, un par kundzes 
dzīvesprieku un vēlmi darboties liecina viņas 
teiktais: "Tagad meitenes man sadāvināja tik 
daudz diegu! Nu man būs dienu un nakti jā-
strādā!"

Sandra Paegļkalne

Ābelietei Marijai Pudānei – 100

esttīgu un 
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Informējam, ka tiek izstrādāts Jēkabpils novada Kalna pa-
gasta Vidsalas ciema nekustamā īpašuma “Bulīši" (kadastra Nr. 
56660040012) detālplānojums. 

Pašlaik notiek darbs pie detālplānojuma risinājumiem. Aici-
nām piedalīties detālplānojuma izstrādes sanāksmē, kas notiks šī 
gada 4. februārī plkst. 15. 00 Kalna pagasta pārvaldes ēkā “Atvari", 
Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads. 

Sanāksmē tiks sniegta informācija par detālplānojuma izstrā-
des gaitu un uzklausīti iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi detāl-

plānojuma risinājumiem, tajā skaitā par funkcionāli nepieciešamām zemes vienībām jau esošajai 
apbūvei. 

Dzidra Nartiša

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste

Paziņojums par detālplānojuma "Bulīši" 
teritorijas iedzīvotāju sanāksmi Sakarā ar pašas darbinieces iesniegumu, 

23. decembrī Jēkabpils novada dome nolēma 
atbrīvot no Jēkabpils novada bāriņtiesas locek-
les amata Sandru Vecumnieci. Sākot ar 2016. 
gada janvāri, bāriņtiesas locekļa amatā Kalna 
pagastā tika ievēlēta Ilze Krastiņa. Papildus tam, 
Ilze darbojas arī Krustpils novadā.

Tāpat arī, sākot ar janvāri, šofera – atbildīgā 
par autotransportu pienākumus veic Aleksandrs 
Mikulka un Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pie-
nākumu izpildītājas amatā strādā Alda Beinaroviča. 

Liels paldies iepriekšējiem darbiniekiem par 
ieguldīto darbu, un veiksmi un panākumus jau-
najiem!

K. Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldībā 
jauni darbinieki

Zemgales tūrisma jomas pārstāvji 2015. 
gada 10. decembri Rundāles pilī tikās ikgadējā 
konferencē. To organizēja Zemgales tūrisma 
asociācija, kuras biedrs ir arī Jēkabpils novada 
pašvaldība. Pārrunājām Zemgales asociācijas 
paveiktos un turpmāk darāmos darus, iepa-
zinām Kurzemes Tūrisma asociācijas pieredzi, 
savstarpēji apmainījāmies ar pieredzi. Patiess 
lepnums ir par to, ka mūsu teritorijā esošš ob-
jekts Sēļu lauku sēta "Gulbji" ir iekļauts divos 
tematiskajos katalogos – gastronomiskais tū-
risms un latviskais kultūras mantojums. Par to 
jāpateicas šo māju darbīgajiem saimniekiem 

– Skrējānu ģimenei. Mums ir ar ko lepoties 
un, manuprāt, pašvaldībai ir pienākums veici-
nāt, lai pakalpojums tūristiem, ko piedāvā tik 
tipiska sēļu sēta kā "Gulbji", būtu pieejams ne 
tikai nelielām interesentu grupām, bet arī ir 
saistošs piedāvājums lielām organizētām gru-
pām. Ar šādu atbalstu pašvaldība var veicināt 
uzņēmējdarbību savā teritorijā. Kopā sadar-
bojoties, mēs varam piedāvāt tūristiem objek-
tus, aktivitātes un pakalpojumus, bez kuriem 
teritorija zudē konkurētspēju kopējā tūrisma 
piedāvājumā. 

Kā katru gadu, arī 2016. gada februāra 
sākumā savu novadu pārstāvēsim kopējā Sē-
lijas apvienības stendā lielajā tūrisma izstādē 
"Balttour 2016". Ikgadēji izstādē piedalīties tiek 
aicināti uzņēmēji un biedrības. Iepriekšējos 
gados izstādē piedalījās Rita Skrējāne, Līvija 
Štolniece, amatniecības centrs " Rīme". Šogad 
ar saviem darbiem un piedāvājumu tūristiem 
uz izstādi dosies biedrības "Ūdenszīmes" pār-
stāvis. Kā jaunums labai sadarbībai ar paš-
valdību šogad ir mūsu uzņēmēja Reiņa Bloža 
iesaistīšanās izstādē, lai tirdzniecības stendā 
popularizētu savu saražoto produkciju, par 
kuru ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, 
ko paredz normatīvie akti. 

Lūgums visiem uzņēmējiem, pašvaldības 
iestādēm vai sabiedriskām organizācijām, kuri 
sniedz kādus pakalpojumus tūristiem, nodro-
šināt par savām darbībām konkrētu informāci-
ju, lai par to var uzzināt potenciālie interesenti. 
Pašvaldība piedāvā informāciju ievietot savā 
mājaslapā. Tai jābūt lakoniskai, piedāvājumam 
skaidri noformulētam ar pieejamiem laikiem, 
kontakiem, adresi, cenām. Informāciju ar vis-

maz 2 pievienotām fotogrāfi jām jānosūta 
elektroniskā formā uz e–pasta adresi gunta. 
dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv. Sēlijas kartes 
jaunā versija ir nodrukāta, bet mājaslapā mēs 
informāciju varam ievietot, tomēr vēlams līdz 
martam būt gataviem jaunajai sezonai, jo pēc 
"Balttour 2016" izstādes apmeklējuma viesi 
no Latvijas vai citām valstīm sāks plānot savu 
brīvo laiku vasarā. Mūsu pašvaldības teritorijā 
ir skaistas vietas, tomēr tūristiem ir svarīgi arī 
naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi, tādēļ 
būtiska ir savstarpējā sadarbība, lai tūristam 
teritorija ir pievilcīga kopumā. Pašvaldībā ir 
īstenoti vairāki projekti, lai uzlabotu teritori-
jas pievilcību tūrisma jomā. Ar VKKF atbalstu 
Zemgales Kultūras programmas ietvaros esam 
izveidojuši virtuālu tūrisma maršrutu, kurš 
ir pieejams mūsu pašvaldības muzejā Zasā, 
ir labiekārtotas un ar eksponātiem papildi-
nātas rakstnieka Aleksandra Grīna piemiņas 
telpas Kalna pagasta "Doktorātā". Prieks par 
rekonstrukcijas darbiem Tadenavā, kur Raiņa 
bērnības dienu mājas tiek atjaunotas un vieta 
atgūst pievilcību. Kā mēs pozicionēsim sevi tū-
risma jomā, ir atkarīgs no mums pašiem, tādēļ 
novēlu ikvienam spēlētājam radošas idejas, 
uzņēmību un drosmi darboies, veidot jaunus, 
tūristiem pievilcīgus piedāvājumus, tajā pašā 
laikā paraudzīties apkārt, apsvērt savstarpējas 
sadarbības iespējas veidot kopīgus pakalpoju-
mus, aktivitātes, maršrutus. Lai sapņi kļūst par 
īstenību, kas nodrošina labklājību un piepildī-
jumu. 

Gunta Dimitrijeva, projektu speciāliste 

un atbildīgā par tūrismu

Autores foto

Aktualitātes tūrisma jomā Jēkabpils novada 
pašvaldībā

Datumi, kas jāņem vērā
– Līdz 20. janvārim visiem, kas Valsts Vides 

pārvaldē reģistrējušies kā C kategorijas piesār-
ņotāji (saimniecības ar lopu skaitu virs 10 dzīv-
nieku vienībām, kaltes, darbnīcas uc. ), Valsts 
ieņēmumu dienestā bija jāsamaksā dabas re-
sursu nodoklis;

– līdz 31. janvārim pašpatēriņa saimnie-
cībām LDC jāiesniedz cūku kustības kopsavil-

kums par 2015. gada otro pusgadu (kam nav 
sivēnmātes, jo sivēnmāšu ganāmpulki sniedz 
katru mēnesi);

– līdz 31. janvārim LDC jāiesniedz pārskats 
par stāvokli novietnē (atskaite par sīkdzīvnie-
kiem: putni, truši, bites, zivju dīķi utt. );

– līdz 31. janvārim Valsts meža dienestā 
jāiesniedz atskaites–pārskati par 2015. gadā 
mežā veiktajām darbībām (atjaunošana, kop-
šana, ciršana);

Veidlapas VMD mājaslapā;
– līdz 31. janvārim LDC tiem, kas tirgo svaig-

pienu vai piena produktus, jāiesniedz atskaite–
,,Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaig-
pienu un piena produktiem 2015. gadā’’. 

– februāra vidū Zasā notiks seminārs par 
Valsts ieņēmumu dienesta aktualitātēm šajā 
gadā. Datums tiek vēl saskaņots, bet iespējams 
17. februāris. Tā būs vienīgā vieta novadā, jo 
otru (Rubeņus), diemžēl, neatbalstīja. 

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

No 2016. gads 1. jūlija ir noteikta obligāta 
suņu reģistrēšana Lauksaimniecības datu centrā. 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtī-

bu nosaka MK noteikumi Nr. 491. 
Vispirms sunim jābūt mikročipētam un ar 

pasi. Par čipa ievietošanu jāsazinās individuāli ar 

konkrētu veterinārārstu, jo visi to nedarīs. Pēc či-
pošanas suns jāpiereģistrē LDC. Tas arī ir maksas 
pakalpojums – 7. 11 eiro. 

Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija

1) Vēl līdz 4. februārim var iesniegt projek-
tus IMA (Ieguldījumi materiālajos aktīvos):

• ieguldījumi lauku saimniecībās (moder-
nizācija): tehnika, būvniecība utt. – atbalsts 
līdz 40%,

• pārstrāde,
• ceļi un meliorācija. 
Jēkabpils konsultāciju birojā ekonomisti 

jau šobrīd ir pārslogoti, pieteikties vairs nevar. 
Nākošā IMA kārta tiek plānota rudenī. 
2) Šogad ir plānots:

• otra projektu kārta vasarā – jaunajiem 
lauksaimniekiem un mazajām saimniecībām 
(15000 eiro), šajā jauno lauksaimnieku pasā-
kuma kārtā varēšot pieteikties uz visām l/s 
nozarēm;

• nelauksaimniecības pasākums būs gada 
otrajā pusē. 

Grafi ks tiek saskaņots ar ZM, tas tiks pub-
licēts LAD mājaslapā. 

Šobrīd vēl izvērtēšanā ir gandrīz puse no 
mazo saimniecību projektiem. 

Sākot ar šo gadu ir paredzēts, ka platību 
maksājumu pieteikumus būs iespējams ie-
sniegt tikai elektroniski–izmantojot EPS sistē-
mu, arī mazajām saimniecībām. 

Līdz 1. aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku blo-
ku un ainavu elementu precizēšanas piepra-
sījumus 2016. gada Platību maksājumu sezo-
nai. Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD 
lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks 

apstrādā:
• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija lauku bloku kartē un dabā at-

šķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta 
ēka, izcirsti krūmi un sakopta platība;

• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz 
šim nav bijusi iekļauta lauku blokos. 

Ja nekādas izmaiņas nav notikušas, tad 
precizēšanas pieprasījums nav jāiesniedz. 

LAD atbildes uz 
lauksaimnieku 
jautājumiem

1. LAD inspektors kontrolējot lauka ro-
bežas dabā iet ar GPS pa kadastra kartes 
robežām. Es apsaimniekoju lauku no robež-
zīmes līdz robežzīmei, kuras ierādījis mēr-
nieks. Robeža dabā nesakrīt ar kadastra kar-
tes robežu. Rodas nevajadzīgi pārpratumi ar 
LAD un kaimiņu par apsaimniekotās zemes 
platību. Kā rīkoties, lai nebūtu pārpratumu?

Atbilde: Inspektors pārbaudes laikā 
mēra platību, vadoties pēc lauku robežām 
un robežzīmēm dabā. Ja lauka robežas un 
robežzīmes dabā nav identificējamas, tad 
platību uzmērīšanai tiek izmantots kadastra 
slānis. 

2. Ja konstatēta lauka bloku pārdekla-
rācija, LAD atsūta vēstules atbalsta maksā-
jumu pieteicējiem, kuri pieteikuši atbalsta 
platības. Vai pastāv iespēja mainīt pastāvo-
šos noteikumus, kuri neatļauj LAD darbinie-
kiem sniegt informāciju par tiem atbalsta 
pretendentiem, kuri vēl ir pieteikušies uz 
atbalstu pārdeklarētajā blokā?

Atbilde: LAD darbiniekiem nav tiesību 
sniegt šādu informāciju, tāpēc arī vēstulēs 
šāda informācija netiek iekļauta. Savukārt 
ar 2016. gada sezonu tiek plānots ieviest 
brīdināšanas sistēmu pie elektroniskās pie-
teikšanās sistēmas, lai šīs situācijas varētu 
savlaicīgi risināt. 

Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

Projekti

Ir izmaiņas valsts AS "Ceļu satiksmes 
drošības direkcija" (CSDD) pakalpojumu 
cenrādī. 

Saskaņā ar grozījumiem tehniskā ap-
skate vieglajam automobilim ar benzīna 
motoru turpmāk maksās 21,84 eiro līdzši-
nējo 18,23 eiro vietā, savukārt tehniskā ap-
skate vieglajam auto ar dīzeļmotoru mak-
sās 26,29 eiro līdzšinējo 22,69 eiro vietā. 

"Tehniskās apskates izcenojuma pa-
augstināšana vieglajiem automobiļiem un 
kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 
3,5t nepieciešama, jo palielinājies laiks 
tehniskās apskates veikšanai, ņemot vērā 
normatīvajā aktā par transportlīdzekļu 
valsts tehnisko apskati noteikto nepiecie-

šamību kontrolēt automobiļu elektronis-
kās vadības un drošības sistēmas, kā arī 
veikt papildus pasākumus ceļu satiksmes 
drošības paaugstināšanai," iepriekš skaid-
roja Satiksmes ministrijas (SM) Komunikā-
cijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciā-
lists Rolands Rumba. 

Tā kā vadīšanas eksāmena ilgums pa-
lielināts no 25 līdz 40 minūtēm, maksa par 
to pieaugs no 16,01 eiro līdz 24,58 eiro. 
"Vadīšanas eksāmena laika pagarināšana ir 
saistīta ar lielākām darbaspēka izmaksām 
un nepieciešamību iegādāties papildus 
eksāmenu transportlīdzekļus," pieaugumu 
skaidro SM. 

Tāpat plānots palielināt maksu par 

agregātu numuru salīdzināšanu, kā arī iz-
cenojumu kuģošanas līdzekļu reģistrācijai 
– tas turpmāk maksās 4,6 eiro līdzšinējo 2,6 
eiro vietā. Maksas pieaugumu SM skaidro 
ar stingrākām prasībām pašizgatavotu mo-
torlaivu un kuteru reģistrācijai, nepiecieša-
mību reģistrācijā pārbaudīt CE marķējumu, 
kas noteikts ar grozījumiem kuģošanas lī-
dzekļu reģistrācijas nosacījumos. 

Tāpat noteikts, ka komercpārvadāju-
mus veicošo transportlīdzekļu tehnisko 
kontroli uz ceļiem CSDD veic bez maksas, 
vairs nebūs paredzēta arī rēķinu–uzziņu 
veidlapu izsniegšana komersantiem, kuras 
plāno aizstāt atzīmes izdarīšana Transport-
līdzekļu un to vadītāju reģistrā. 

Auto tehniskā apskate izmaksās dārgāk
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(griķi pārtrauc labību secību) un vienu un 
to pašu graudaugu, pākšaugu, starpkultūru 
citu laukaugu vai dārzeņu kultūraugu – vie-
nā un tajā pašā laukā ilgāk par 2 secīgiem 
gadiem;

o Krustziežus var atkal audzēt tajā pašā 
laukā tikai 4. gadā;

o Minētie noteikumi neattiecas uz ze-
menēm un ilggadīgiem kultūraugiem, ārst-
niecības augiem un aromātiskiem augiem;

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kas 
piesakās M11 pasākuma atbalstam, jānod-
rošina arī pieteikto lauksaimniecības zem-
ju atbilstība bioloģiskās lauksaimniecības 
ražošanas noteikumiem. Padomes Regulas 
Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta “b" apakš-
punktā minētie bioloģiskās ražošanas no-
teikumi ietver prasību izmantot augu maiņu 
augsnes auglības un bioloģiskās aktivitātes 
uzturēšanai un palielināšanai. Līdz ar to, lai 
nodrošinātu prasības izpildi par augu mai-
ņas izmantošanu, lauksaimnieka saimniecī-
bā papuve nevar pārsniegt 25 % no aramze-
mes platības (Jo – augmaiņas cikls ir vismaz 
4 gadi un četrlauku augu rotācijā viens no 
laukiem sastāda 25%). 

2. Papuvju iedalījums saskaņā ar tra-

dicionālo praksi

Aramzemē kultūraugus parasti audzē 
ievērojot apstākļiem piemērotu kultūraugu 
vai zemes izmantošanas veidu maiņas kār-
tību pa gadiem, lai saglabātu vai uzlabotu 
aramzemes lauku auglību un samazinātu 
vajadzību pēc papildmēslojuma, īpaši slā-
pekli saturoša, lai samazinātu lauku nezā-
ļainību un vajadzību lietot augu aizsardzī-
bas līdzekļus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu 
saimniekošanu, nenodarot kaitējumu videi 
un klimatam. Kultūraugu vai zemes izman-
tošanas veidu maiņas kārtība pa gadiem ir 
noteikta augsekas vai augu maiņas plānā. 

Papuve ir daļa no aramzemes lauku 
augu maiņas vai augsekas plāna, un tās ie-
rīkošanas mērķis ir viens – sagatavot lauku 
nākamā kultūrauga sējai, veicot mērķtiecī-
gu lauka apstrādi, iznīcinot nezāles, uzkrā-
jot barības vielas un mitrumu sausos gados. 
Augu maiņas vai augsekas cikls parasti ilgst 
vismaz 4 gadus, un papuves uzturēšanas il-
gums vienā laukā nepārsniedz vienu veģe-
tācijas sezonu. 

Latvijā papuves iedala:
• tīrās jeb neaizņemtās papuves;
• aizņemtās papuves, kur audzē zaļmēs-

lojumam paredzētus augus. 
Nereti tiek lietots arī papuvju apzīmē-

jums “ķīmiskā papuve", tādējādi akcentējot 
augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu 
papuves apsaimniekošanā. Taču augu aiz-
sardzības līdzekļu izmantošana var būt tikai 
viena no papuves apsaimniekošanas darbī-
bām un nebūt ne nozīmīgākajām. Ja nav pa-
redzēti ierobežojumi, piemēram, bioloģis-
kajā lauksaimniecībā, tad augu aizsardzības 
līdzekļus var lietot gan tīrajās, gan aizņem-
tajās papuvēs. 

2. 1. Augsnes apstrādāšana tīrās pa-

puvēs

Tīrās papuves galvenais uzdevums – at-
brīvot lauku no nezālēm un uzkrāt augsnē 
mitrumu. Tīro papuvi lietderīgi ierīkot stipri 
nezāļainos laukos, visbiežāk pēc vasarājiem. 
Tā ir vispiemērotākā, ja ir jākaļķo augsnes. 

Tīro papuvi vienā laukā parasti uztur ti-
kai vienu gadu vai vienu veģetācijas periodu 
vai daļu no tā. 

Ierīkojot tīro papuvi, tās izveides sākum-
posmā lauku loba vai uzar, padziļinot aram-
kārtu. 

Vasarā papuves laukā apkaro nezāles un 
pēc nepieciešamības iestrādā mēslojumu 
un kaļķo. Tīro papuves ierīkošanu var uzsākt 
jebkurā veģetācijas perioda laikā, gan rude-
nī, gan pavasarī vai vasaras sākumā. 

Taču parasti tīrās papuves lauka augsnes 
apstrādāšanu uzsāk iepriekšējā gada rudenī 
vai agri pavasarī. 

Ja lauks ir uzlobīts vai aparts rudenī, tad 
pavasarī veic lauka apstrādi, lauku ecējot, 
šļūcot vai kultivējot, atkarībā no augsnes 
mehāniskā stāvokļa. Tas sekmē augsnes virs-
kārtā esošo nezāļu sēklu dīgšanu un samazi-
na ūdens zudumus augsnē. Ja papuvi ierīko 
agri pavasarī, tad šajā laikā lauks tiek lobīts 
vai uzarts. 

Ziemāju sējai piemēroti ir papuves lau-
ki, kas ierīkoti iepriekšējā gada rudenī un ne 
vēlāk kā 3 nedēļas, pirms ziemāju sējas, ja 
nepieciešams, papuvi pārar rudens aršanas 
dziļumā. Ja tīro papuvi ierīko vasaras sākumā 
(līdz 01. 07), tad sākotnējā posmā veic aug-
snes lobīšanu vai uzaršanu un vēlākā posmā 
veic nezāļu apkarošanu un mēslojuma ie-
strādi vai kaļķošanu. 

Ja tīro papuvi saglabā ilgāk nekā vienu 
gadu, tad lauka apstrādi un nezāļu apkaro-
šanu veic katru papuves saglabāšanas gadu. 
Aramzemes lauks, kas gada laikā netiek ap-
strādāts un kopts, nav uzskatāms par papuvi. 

Nezāļu apkarošana papuvēs ir veģetāci-
jas periodā lauksaimnieka sistemātiski veikti 
nezāļu apkarošanas un ierobežošanas pa-
sākumi ar mērķi iznīcināt nezāles un it īpaši 
daudzgadīgās. Nezāļu apkarošanu tīrajās 
papuvēs veic mehāniski, izmantojot dažā-
dus augsnes apstrādes paņēmienus, kad tiek 
veikta augsnes aramkārtas daļēja vai pilnīga 
apvēršana un aramkārtā esošo nezāļu un 
augu veģetatīvi vairojošos daļu sasmalci-
nāšana. Nezāļu apkarošanā var izmantot arī 
herbicīdus, izņemot papuvju platības, kuras 
apsaimnieko saskaņā ar bioloģiskās lauk-
saimniecības metodēm. Mehāniska nezāļu 
apkarošana ir nezāļu ravēšana, augsnes kul-
tivēšana, ecēšana, lobīšana, aršana. 

2. 2. Augsnes apstrādāšana aizņemta-

jās papuvēs

Aizņemtās papuves pasargā augsni no 
erozijas un sekmē barības elementu uzkrā-
šanos aramkārtā. Aizņemtajā papuvē var 
audzēt tikai zaļmēslojumam piemērotus au-
gus. 

Izplatītākie zaļmēslojuma augi ir āboliņš, 
lupīna, baltais amoliņš, sinepes, eļļas rutks, 
facēlija u. c. 

Lai augsni varētu sagatavot ziemāju sē-
jai, tad aizņemtajā papuvē sēj kultūraugus 
ar īsu veģetācijas laiku (viengadīgo āboliņu, 
eļļas rutku, sinepes, lupīnu) un attiecīgie zaļ-
mēslojuma augi tiek audzēti vienu veģetāci-
jas periodu un tiek iestrādāti augsnē zaļmēs-
lojuma augu sējas gadā. 

Zaļmēslojuma mērķim var sēt arī kul-
tūraugus, kuri zelmeni veido ilgākā laikpos-
mā kā viens gads (piemēram, āboliņš) un ku-
rus paredzēts audzēt ilgāk nekā vienu gadu. 
Šādā gadījumā zaļmēslojuma mērķim apsē-
tā platība uzskatāma par papuvi tikai gadā, 
kad tiek veikta zaļmēslojuma augu iestrāde 
augsnē. 

Aizņemtajās papuvēs parasti neveic pa-
pildus specifi skus nezāļu apkarošanas pasā-
kumus, jo zaļmēslojuma augu audzēšana jau 
nodrošina nezāļu nomākšanu un ir uzskatā-
ma par nezāļu apkarošanas pasākumu. 

Aizņemtajās papuvēs tās uzturēšanas 
beigu posmā zaļmēslojuma augi jāiestrādā 
augsnē. 

3. Ieteikumi lauksaimniekiem, ja pa-

puves vēlas pieteikt atbalstam

• Ja augsnes ielabošanai tiek sēti vien-
gadīgi zaļmēslojuma augi, tad kārtējā gadā 
platību deklarē kā papuvi un zaļmēslojuma 
augus savlaicīgi iestrādā augsnē, ne vēlāk kā 
līdz kārtējā gada 15. septembrim. 

• Ja augsnes ielabošanai tiek sēti divga-
dīgi vai daudzgadīgi zaļmēslojuma augi, tad 
kārtējā gadā tos deklarē atbilstoši kultūraugu 
veidam. Piemēram, ja pavasarī ir iesēts sarka-
nais āboliņš bez virsauga, tad attiecīgo platību 
deklarē kā “āboliņu", nevis “papuvi", savukārt 
otrajā gadā, kad āboliņu iestrādā augsnē, pla-
tību var deklarēt kā “papuvi". Pirmajā gadā, kad 
āboliņa platība, deklarēta kā “āboliņš", nevis 
“papuve", tad lauksaimnieks attiecīgo platību 
var izmantot arī ganīšanai un zaļmasas ieguvei, 
savukārt otrajā gadā, kad platību deklarēs kā 
“papuvi", tad ganīšana un zaļmasas novākšana 
nav atļauta. Platībā, kas kārtējā gadā deklarēta 
kā papuve un kurā aug otrā gada zaļmēsloju-
ma augi, augi ir jāiestrādā augsnē ne vēlāk kā 
līdz kārtējā gada 15. septembrim. 

• Ilggadīgie zālāji nav zaļmēslojuma 
augs un vairākkārtēja zāles smalcināšana 
veģetācijas perioda laikā nav nezāļu apka-
rošana. Zāles smalcināšanu var veikt, ja tai 
seko augu iestrāde augsnē. Tādēļ, ja papuvi 
plānots ierīkot platībā, kuru iepriekšējā gadā 
aizņēma zālāji (ilggadīgie zālāji vai aramzemē 
sētie zālāji), tad ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 
30. jūnijam veic augsnes pirmreizējo aparša-
nu vai lobīšanu, bet līdz kārtējā gada 15. sep-
tembrim turpina veikt papuves apsaimnie-
košanu, platībā regulāri apkarojot nezāles, 
tai skaitā pašiesējušos kultūraugus. 

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante

mob. t. 26312414

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt ieskatu par 
normatīvo regulējumu attiecībā uz Eiropas 
Savienības atbalsta (tiešo maksājumu un 
Lauku attīstības platībmaksājumu) piešķir-
šanas kārtību par papuvēm, un sniegt ie-
teikumus par papuvju apsaimniekošanu, lai 
nodrošinātu atbilstību atbalsta piešķiršanas 
noteikumiem. 

Papuve – saskaņā ar Latvijā īstenoto 
tradicionālo praksi, ir aramzemes lauks, ko 
neizmanto attiecīgajā gadā kultūraugu au-
dzēšanai, bet visu veģetācijas periodu vai 
daļu no tā apstrādā, lai ierobežotu nezāles, 
nodrošinātu mitruma un augu barības ele-
mentu uzkrāšanos un lauku sagatavotu sējai. 

Zālājs, kurā veģetācijas perioda laikā ne-
tiek veikta mehāniska augsnes apstrāde, nav 
papuve. Herbicīdu lietošana nav pietiekams 
augsnes apstrādes pasākums. 

1. Noteikumi par papuvēm

1. 1. Vispārīgās prasības

ES un nacionālie normatīvie akti paredz 
nosacījumus papuvju defi nēšanai un ap-
saimniekošanai. 

Pamatā noteikumi par papuvēm ir no-
teikti tiešmaksājumu normatīvajos aktos, 
taču attiecīgās prasības ir obligāti jāizpilda, 
lai saņemtu arī Lauku attīstības programmas 
(LAP) platībmaksājumu atbalstu, tas noteikts 
MK noteikumu 171/2015 6. punktā. 

Latvijā maksājumu piešķiršanas nolū-
kam papuves netiek iedalītas veidos pēc 
apsaimniekošanas īpatnībām (tīrās vai 
aizņemtās) un nav noteiktas atšķirīgas pa-

puvju apsaimniekošanas un uzturēšanas 
vispārīgās prasības dažādiem atbalsta pasā-
kumiem. Tikai bioloģiskās lauksaimniecības 
papuvju apsaimniekošanā papildus jāņem 
vērā ierobežojumi un tie paredz, ka papuvju 
apsaimniekošanā nedrīkst izmantot slāpekļa 
minerālmēslus, var izmantot tikai atļautus 
mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotā-
jus un nedrīkst izmantot augu aizsardzības 
līdzekļus, izņemot bioloģiskas dabas. 

Tātad, lai deklarētu papuves VPM, za-
ļināšanas maksājumam, maksājumam par 
apgabaliem ar dabas vai specifi skiem iero-
bežojumiem, bioloģiskās lauksaimniecības 
maksājumam, kā arī lai deklarētu papuvi par 
ekoloģiski nozīmīgu platību, ir jāizpilda šādi 
normatīvajos aktos paredzēti noteikumi (ta-
bula). 

Papuve ir aramzeme, un aramzemes lau-
ki, atšķirībā no ilggadīgo zālāju un ilggadīgo 
kultūraugu platībām, tiek iekļauti augsekā 
vai augu maiņas plānā, kas paredz kultūrau-
gu vai zemes izmantošanas veidu maiņas 
kārtību pa gadiem. Papuvi parasti iekļauj 
kultūraugu maiņas kārtībā starp aramzemē 
audzētu priekšaugu un pēcaugu. Priekšaugs 
vai pēcaugs var būt arī aramzemē sēts zā-
lājs, bet ne ilggadīgais zālājs. Izņēmums var 
būt tikai gadījums, kad papuve tiek iekļauta 
kā pirmais zemes izmantošanas veids augu 
maiņas plānā, kam nākamajā gadā sekos 
aramzemē audzējams kultūraugs, kas nav 
zālājs. 

Ilggadīgo zālāju lauks, kas tiek lobīts 
vai uzarts, lai sagatavotu lauku jauna zālā-

ja sējai (stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu 
maisījums), kaut arī citu sugu zālaugu, nav 
uzskatāms par papuvi. Minētais izriet no Ei-
ropas Savienības Tiesas sprieduma C 47/13, 
kas nosaka, ka zālāju uzskata par ilggadīgu, 
ja tas pašlaik un vismaz piecus gadus tiek 
izmantots stiebrzāļu vai cita veida zālaugu 
lopbarības audzēšanai, kaut gan šajā laik-
posmā zālājs ir uzarts un līdzšinējā veida 
zālaugu lopbarības vietā ir iesēta cita veida 
zālaugu lopbarība. 

Aizņemtās papuves platībā var tikt au-
dzēti zaļmēslojumu kultūraugi, piemēram, 
eļļas rutks vai sinepes, un šos kultūraugus 
var audzēt arī kā starpkultūras. Gadījumā, ja 
eļļas rutku vai sinepes vai citus augus audzē 
zaļmēslojuma mērķim visu veģetācijas pe-
riodu vai lielāko daļu no tā, tad lauku uzska-
ta par papuvi, bet, ja zaļmēslojuma augus sēj 
veģetācijas perioda beigās pēc galvenā kul-
tūrauga (pamatkultūrauga) novākšanas un 
audzē līdz nākamā gada galvenā kultūrauga 
sējai, tad tos uzskata par starpkultūrām. Kul-
tūraugs vai zemes izmantošanas veids, kas 
aizņem lauku lielāko daļu no dažādošanas 
un veģetācijas perioda (no 15. jūnija līdz 31. 
augustam), ir uzskatāms par galveno kul-
tūraugu un attiecīgo kultūraugu vai zemes 
izmantošanas veidu deklarē maksājumu ie-
sniegumā. Piemēram, ja eļļas rutku laukā sēj 
tīrsējā un audzē laikposmā no 15. jūnija līdz 
31. augustam ar mērķi iegūt zaļmasu, tad 
kultūraugu deklarē ar kodu 872 “Pārējie citur 
neminētie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē" 
( jo eļļas rutkam nav atsevišķs kods), savukārt 
ja eļļas rutku audzē attiecīgajā laikposmā 
zaļmēslojuma mērķim, tad lauka izmantoša-
nas veids ir “papuve", bet, ja eļļas rutks tiek 
sēts augusta beigās pēc galvenā kultūrauga, 
piemēram, gurķu novākšanas, kas auguši 
laukā lielāko daļu no minētā laikposma, tad 
eļļas rutks tiek audzēts kā starpkultūra un ie-
sniegumā kā laukā augošo kultūraugu dek-
larē gurķus, nevis eļļas rutku. 

1. 2. Īpašās prasības LAP 2014–2020 

pasākumam “Bioloģiskā lauksaimniecī-

ba"

Atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības 
atbalsta pasākuma (turpmāk – M11) nosa-
cījumiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem 
augkopības saimniecībā jāievēro augu mai-
ņa vai augseka, savukārt papuve ir viens no 
zemes izmantošanas veidiem un nepārtrauc 
augu maiņas kārtību pa gadiem laukā. 

Lauku attīstības programmas 8. 2. 10. 5. 
punktā minēta specifiskā informācija, kas 
attiecas uz M11 pasākumu un nosaka atbal-
sta maksājuma aprēķinos ietvertās prasī-
bas, kas attiecas uz augu maiņu un papuvi, 
kas iekļauta augu maiņas plānā. 

• Pretendents pilda augu sekas vai augu 
maiņas noteikumus:

o Nav atļauts audzēt labības vienā un 
tajā pašā laukā ilgāk par 3 secīgiem gadiem 

Vadlīnijas par papuvju apsaimniekošanu (LAD)

ATSAUCE UZ NORMATĪVAJIEM AKTIEM

Papuve ir aramzeme R 1307/2013 4(1)(f). pants – “aramzeme" ir zeme, ko ap-
strādā kultūraugu audzēšanai, vai zeme, kas pieejama 
kultūraugu audzēšanai, bet ir atstāta papuvē, arī platī-
bas, kuras atstātas atmatā saskaņā ar LA regulām, ne-
atkarīgi no tā, vai uz attiecīgās zemes ir siltumnīcas vai 
stacionārs vai pārvietojams segums;

uz kuras lauksaimnieciskā ražo-

šana nenotiek,

R 639/2014 45(2). pants – Uz papuvē esošas zemes lauk-
saimnieciskā ražošana nenotiek. 

tas ir – to neizmanto kultūraugu 

audzēšanai, izņemot zaļmēslo-

juma audzēšanu, no tās nenovāc 

ražu, un to neizmanto dzīvnieku 

ganīšanai,

R 1307/2013 4(1)(c)(i). pants – lauksaimniecības pro-
duktu ražošana vai audzēšana, tostarp ražas novākšana, 
slaukšana, dzīvnieku audzēšana un turēšana lauksaim-
niecības nolūkiem,

kurā nezāles tiek ierobežotas, un 

augi, arī tie, kas audzēti zaļmēslo-

jumam, tiek iestrādāti augsnē līdz 

kārtējā gada 15. septembrim,

MK noteikumi 126/2015 65. 3. punkts – izmantojot to kā 
papuvi, nezāles tiek ierobežotas un augi, arī tie, kas au-
dzēti zaļmēslojumam, tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā 
gada 15. septembrim. Par papuvi neuzskata zaļmēsloju-
ma augu aizņemtu platību, kuru izmanto ganīšanai vai 
ražas novākšanai vai kurā augi attiecīgā termiņā netiek 
iestrādāti augsnē. Šāda platība vienotajā iesniegumā 
deklarējama ar tajā audzētā kultūrauga aprakstam atbil-
stošu kultūrauga kodu. 

 kas tiek uzturēta vismaz sešus 

mēnešus pēc kārtas kārtējā gadā 

un vismaz līdz kārtējā gada 15. 

jūlijam. 

MK noteikumi 126/2015 116. 1. punkts – papuvē esoša 
zeme, kas tiek uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas 
kārtējā gadā un vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam;
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Kas tad ir romantisms?
• Literatūras virziens, kas izveidojies 19. 

gadsimta sākumā. 
• Daiļrade, kurā autors ne tik daudz atvei-

do īstenību kā reālists, cik to pārveido atbil-
stoši saviem priekšstatiem par īstenību. 

• Varonība, pacilātība, tuvība ideālam 
pašā dzīvē. 

• Pasaules uztvere, kas ir īstenības, sap-
ņainības caurstrāvota. 

Jāni Akurateru par romantiķi dēvēja arī 
padomju varas gados, bet publicēja tikai ie-
kārtai derīgos darbus. Skolēnu laikraksts "Pio-
nieris", atzīmējot rakstnieka 110. gada dienu 
31. 01. 1986. , savās slejās iespiež darba "Kalpa 
zēna vasara" fragmentu, virsrakstā liekot no-
saukumu "Augškurzemes romantiķis". 

2003. gadā seriālā "Personība un daiļra-
de" tiek izdota Edgara Lāma grāmata par Jāņa 
Akuratera dzīvi un literāro darbību ar nosau-
kumu "Mūžīgais romantisms" Grāmatā izteik-
tas paša autora, laika biedru un kritiķu domas 
par rakstnieka prozu, dzeju, un dramaturģiju. 

Akuratera romantisko būtību pārliecinoši 
atklāj Edvarts Virza. Virzas raksturojumā Aku-

raters ir dzejnieks, kurš "drāžas kā komēta bez 
orbītas starp spīdekļiem"; "Viņš ir tāls no visa 
reālā, cauri dzīves burzmai skrejošs sava ideā-
la mednieks"; Akuraters arvien dzīvo atmiņās, 
un visiem viņa darbiem piemīt atmiņas sal-
dums"; "Ikdienišķais viņu neapmierina". 

Akuratera romantiskās konsekvences 
precīzi defi nē Vilnis Eihvalds: "Jāņa Akuratera 
daiļradē rodamas visai spēcīgas neoromantis-
ma iezīmes. Ar savām garīgi bagātas personī-
bas izkopšanas intonācijām, daiļuma un brīvī-
bas alkām, ar urdīgo individuālista nemieru 
Akuraters ir vai pats romantiskākais dzejnieks 
visā latviešu romantiķu kopā"

Edgars Lāms vērtē: "Romantiskās mākslas 
vērtību skalā viena no prioritārām vietām ie-
rādīta mīlestībai. Tāpēc nav nejaušība, ka visā 
daiļrades gaitā arī Akuratera māksliniecisko 
interešu degpunktā itin bieži nonāk mīlestī-
bas pārdzīvojumi dažādās noskaņās un for-
mās. Akuratera mākslinieciskā stihija izpaužas 
kaislīgu jūtu, graciozu

Erosa rotaļu tēlojumos, kā arī savdabīgā 
mīlestības fi lozofi jā. "

Novadnieks Jānis Veselis pauž: "Sapņi – tā 
ir dzīve ko, dzīvo Akuratera varoņi. Ne sapņot 
un pārbaudīt, izpētīt visu, bet tikai sapņot, 
jūsmot par dabu, idejām, kultūru, apreibt no 
smalkām smaržām, no mīlestības, no mūžīgās 
trauksmes un nemiera, arvien atgrūst laivas 
no pieticības krastiem un doties bezmērķīgos 
ceļojumos – tā ir Akuratera varoņu, visas viņa 
dzīves devīze". 

Noslēpumainība romantiskajā literatūrā 
palīdz izgaismot kopsakarības starp skaisto 
un neglīto, traģisko un komisko, kā arī starp 
cēlo, cildeno un zemisko, Akurateru, tāpat kā 
citus romantiķus, piesaista viss noslēpumai-
nais. Novelē "Medība" /1921. / noslēpumains 
ir darbības fona apraksts: "Dziļi Vidzemes 
mežos, kur melnā Aiviekste glūnēdama gausi 
lien caur pļavām un klāniem, tai apgabalā, kur 

daba uzglabājusi kaut ko senu un romantiski 
baigu, kā agrāko gadu simtu elpu, atrodas 
plaša barona N dzimtas muiža ar pili". Romā-
nā "Pēteris Danga" galvenais varonis attēlo 
un salīdzina dzīvi bez romantisma un noslē-
pumainības: "Nava vairs nekādu noslēpumu. 
Jūras eži tiek apaugļoti jau mākslīgi – zinātne 
iet savu uzvaras gājienu. Kas ir glezniecība? 
Ķīmiska krāsu savienošana, sajaukšana un acu 
linzes piemērošana zināmam fokusam, kurā, 
starus laužot, mums parādās orandždzeltens 
vai balts. Vairāk nekā. Mūzika, redziet, nav vai-
rāk nekas kā dažādu skaņu sakopojums, bet 
skaņas – priekšmetu, stīgu trīsēšana. Viss ir 
tik vienkārši un izskaidrojams ar elementāro 
fi ziku. Kur te māksla, kur noslēpums? Dzeja – 
vārdi, kas sakopoti gramatikas likumos, locīju-
mos, formās, laikos. Mācaties tikai gramatiku, 
un dzejas noslēpums izjuks kā dūmi. "

Visā Akuratera daiļrades gaitā bieži iz-
mantots zvaigžņu tēls – viņa romantiskās pa-
saules izjūtas izteicējs, ideālo vērtību etalons 
un pat garīguma kritērijs. Jāsajūt zvaigžņu 
bezgalīgo vilinājums. Savu vadzvaigzni rakst-
nieks cenšas nepazaudēt visā dzīvē un daiļra-
des laikā. 

Noslēgumā gribētos pakavēties pie drā-
mas "Kronvalds" galvenā varoņa secināju-
miem par valodu: " Bet valodu mīlēt tādēļ, ka 
tā ir mūsu tēvu valoda, to jebkurš nespēj. Tur 
vajaga dižena, grezna tēva dēla! Kam sirds jo 
līksmi nelec, dzirdot latvju valodu, tam tārps 
ir sagrauzis sirdi. Un, ja, brāli, tu aiz bailēm 
atraujies cienīt sentēvu mantojumu, tad zini, 
tu neesi svabads zinātnes māceklis, bet vergs, 
vai nu savai maizes kulei, vai citam kungam". 

Lasiet rakstnieka Jāņa Akuratera darbus! 
Tad arī jūsu dvēsele baudīs romantisma mir-
kļus. Turiet godā savu tēvu valodu! Nekļūstiet 
par mantas un citu kungu vergiem!

Arnolds Jakubovskis

J. Kovaļevska foto

• Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa 
amata

• Par ievēlēšanu bāriņtiesas locekļa 
amatā

• Par grozījumiem nedzīvojamo telpu 
nomas līgumā (SIA "ADONISS)

• Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu 
nomas līgumā (VAS "Latvijas Pasts")

• Par grozījumiem nedzīvojamo telpu 
nomas līgumā ("Bērnudārzs Vāverīte", Lie-
pas, Zasas pagastā)

• Par nekustamo īpašumu maiņu (Aldau-
nes iela 2–21, Brodi, Ābeļu pagasts)

• Par īres tiesību piešķiršanu (Aldaunes 
iela 2–27, Brodi, Ābeļu pagasts)

• Par īres tiesību piešķiršanu (Aldaunes 
iela 2–34, Brodi, Ābeļu pagasts) 

• Par īres tiesību piešķiršanu (Aldaunes 
iela 1A–3, Brodi, Ābeļu pagasts)

• Par 2015. gada 26. maija lēmuma Nr. 
141 "Par nekustamā īpašuma "Liepu Purvs", 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, nodoša-
nu atsavināšanai" atcelšanu

• Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu ("Māllejas", Kalna pagasts)

• Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu 
"Stariņi – Jērānu ganības"

• Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu Dunavas pagastā

• Par amata vietu likvidēšanu un jaunu 
amata vietu izveidošanu

• Par Jēkabpils novada pašvaldības pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
direktoru amatalgu apstiprināšanu

• Par piemaksu noteikšanu skolu direk-
toriem par pirmsskolas grupām

• Par likmēm un finansējumu pirmssko-
las izglītības programmas realizācijai

• Par līdzekļu piešķiršanu naudas bal-
vām novada sportistiem

• Par šaubīgo debitoru parādu dzēšanu
• Par piešķirto finansējuma biedrībai 

"HK Rubeņi" 
• Par līdzekļu piešķiršanu Zasas pagasta 

pārvaldei ģeneratora iegādei
• Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 

"Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2014 "Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Jēkabpils novadā"" apstiprināšanu

• Par saistošo noteikumu Nr. 15/2015 
"Grozījumi 2015. gada 26. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 4/2015 "ParJēkabpils 
novada pašvaldības pamatbudžetu 2015. 
gadam"" apstiprināšanu

• Par saistošo noteikumu Nr. 16/2015 
"Grozījumi 2015. gada 26. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 5/2015 "Par Jēkabpils 
novada pašvaldības speciālo budžetu 2015. 
gadam"" apstiprināšanu

• Par publiskās apspriešanas organizē-
šanu par Jēkabpils novada administratīvā 
centra atrašanās vietu

• Par grozījumiem nolikumā "Jēkabpils 
novada pašvaldības amatpersonu un darbi-
nieku atlīdzības nolikums"

• Par pašvaldības institūciju amatper-
sonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā 
apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai 

• Par Jēkabpils novada domes priekšsē-
dētāja mēnešalgas apstiprināšanu

• Par Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektora mēnešalgas apstiprināšanu

• Par Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākša-
nu

• Par Jēkabpils novada pašvaldības da-
lību Eiropas Savienības fondu 2014. –2020. 
gada plānošanas perioda darbības prog-
rammas "Izaugsme un nodarbinātība" 8. 3. 
3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un vei-
cināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā" projektā "PROTI un DARI!"

• Par Jēkabpils novada pašvaldības kop-
lietošanas meliorācijas grāvju uzņemšanu 
pašvaldības bilancē

• Par Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja ie-
celšanu amatā

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

K. Sēlis

Jēkabpils novada domes decembra 
sēdē skatītie jautājumi

Kalna pagasts, Leimaņu, Zasas, 
Rubenes, Dignājas, Dunavas, 
Ābeļu pagasts (aiz “Lašiem")

CETURTDIENAS

Janvāris Februāris Marts

28 25 31
Aprīlis Maijs Jūnijs
28 26 30
Jūlijs Augusts Septembris
28 25 29
Oktobris Novembris Decembris
27 24 29

Ābeļu pagasts 
(“Brodi", līdz “Lašiem", privātmājas)
OTRDIENAS

Janvāris Februāris Marts

26 23 29
Aprīlis Maijs Jūnijs
26 24 28
Jūlijs Augusts Septembris
26 23 27
Oktobris Novembris Decembris
25 29 27

Ābeļu pag. (“Brodi" Ozolu iela)
PIRMDIENAS Maršruts 2 reizes mēnesī
Janvāris Februāris Marts

4, 18 1, 15 7, 21
Aprīlis Maijs Jūnijs
4, 18 2, 16 6, 20
Jūlijs Augusts Septembris
4, 18 1, 15 5, 19
Oktobris Novembris Decembris
3, 17 7, 21 5, 19

Ābeļu pag. “Brodi" 
PIRMDIENAS Maršruts 1 reizi mēnesī 
Janvāris Februāris Marts

25 22 28
Aprīlis Maijs Jūnijs
25 23 27
Jūlijs Augusts Septembris
25 22 26
Oktobris Novembris Decembris
24 28 26

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 

Par cieto sadzīves 
atkritumu izvešanas 
datumiem 
Jēkabpils novadā 
2016. gadā

Jānis Akuraters – Sēlijas romantiķis

Jānis Akuraters ap 1894. gadu Jēkabpilī. 

Jāņa Akuratera 140. jubilejas gada ie-

tvaros, Ābeļu pagasta pārvalde rīko rakst-

nieka darbiem veltītu eseju un zīmējumu 

konkursu "Jānis Akuraters – Sēlijas roman-

tiķis". 

MĒRĶIS:

1. Veikt rakstnieka Jāņa Akuratera darbu atceri 
skolās un iedzīvotājos. 
2. Popularizēt rakstnieka romantismu un pat-
riotismu. 
3. Noskaidrot labākos eseju rakstītājus un zī-
mētājus. 

VADĪBA: Konkursu organizē Jēkabpils novada 
Ābeļu pagasta pārvalde. 

LAIKS: Darbi jāiesūta Ābeļu pagasta bibliotē-
kai uz e–pastu: survillo@inbox.lv vai pa pas-

tu: Ābeļu pagasta pārvalde, Brodi, Ābeļu 

pagasts, Jēkabpils novads, LV–5212

līdz 2016. gada 20. jūnijam. Tālr. 26120712

DALĪBNIEKI: Konkursā var piedalīties visu 
skolu skolēni un Latvijas pilsoņi. 

TEMATIKA:

1. Skolēniem, ieskaitot 9. klasi, no darba "Kal-
pa zēna vasara" – "Kalpa zēna romantisms 

šodien". 
2. Vidusskolniekiem un pieaugušajiem no dar-
ba "Ugunīgi ziedi" – "Pētera Dangas turpmā-

kās brīvības cīņas". 
3. Zīmējumos jāattēlo tā laika ainas, kuras va-
rētu ievietot kā ilustrācijas. 

FORMĀTS: Eseju apjoms ne vairāk par trijām 
formāta A4 lappusēm. Raksta šifrs 12 vai rok-

rakstā. Zīmējumi veicami formātā A4. Vēlams 
pievienot autora fotogrāfi ju. 

VĒRTĒJUMS: Skolās darbus jāvērtē un jāap-
balvo pašiem. Uz fi nālu Ābeļos jānosūta ne 
vairāk kā trīs labākos skolas darbus no katras 
tematikas. Finālā darbus vērtē Ābeļu pagasta 
pārvaldes izvirzītā komisija. 

APBALVOŠANA: Dalībnieki saņems atzinības 
rakstus. Pirmo triju vietu ieguvēji katrā tematā 
tiks apbalvoti ar novada un pagasta pārvaldes 
piemiņas veltēm. 

Noslēgums pie rakstnieka piemiņas akmens 
"Jaunzemjos" un Ābeļu skolas estrādē notiks 
augustā. Precīzs laiks un pasākuma program-
ma tiks paziņota līdz 1. augustam. 

Ābeļu pagasta pārvalde

Konkurss!

Jēkabpils novadā 2015. gadā mūžībā aiz-
gājuši 76 cilvēki. Ābeļu pagastā – 15, Dignājas 
– 7, Dunavas – 14, Kalna – 5, Leimaņu – 11, Ru-
benes – 10 un Zasas pagastā – 14.

Jēkabpils novadā aizvadītajā gadā pie-
dzimuši 52 bērni, no tiem 31 meitene un 21 
zēns. Ābeļu pagastā – 10, Dignājas – 7, Duna-
vas – 6, Kalna – 9, Leimaņu – 2, Rubenes – 7 
un Zasas pagastā – 11. Novadā populārākie 
vārdi 2015. gadā bijuši: Marta, Sofi ja un Darja, 

bet zēniem – Arvis.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdes apkopotajiem statistikas datiem uz 
01.01.2016 Jēkabpils novadā dzīvo 5069 iedzī-
votāji. Jēkabpils novada Dzimtsarakstu noda-
ļā  2015. gadā ir reģistrētas 11 laulības, izdarīti 
33 dzimšanas reģistri un 38 miršanas reģistri.

Alda Beinaroviča,

dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pienākumu izpildītāja

2015. gada iedzīvotāju statistika
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13. janvārī Ābeļu Tautas namā bija noorgani-
zēta rakstnieka Jāņa Akuratera 140. gadadienas 
atcerei veltīta pēcpusdiena. To rīkoja novadpēt-
nieki Ausma Bērziņa un Arnolds Jakubovskis, un 
uz to pulcējās pamatskolas audzēkņi, novada 
pašvaldības pārstāvji, vietējie pagastu iedzīvo-
tāji, biedrības "Ābeļzieds” dalībnieki, kultūras 
darbinieki.

Skolotāja un novadpētniece Ausma Bērziņa, 
uzrunājot sapulcējušos, izteica savu prieku par 
to, ka Ābeļu pagasts no Jēkabpils novada pārņē-
mis dižgaru atzīmēšanas atzīmēšanas tradīciju, 
un šogad tā ir Jāņa Akuratera 140. dzimšanas 
diena. Prieks par to, ka preses publikācijās, elek-
troniskajos saziņas līdzekļos šī rakstnieka vārds 
izskan visā Latvijā, un tam tā ir jābūt. Taču vēl la-
bāk ir tad, ja tas vispirms tiek celts godā tajā vie-
tā, no kurienes nācis. Ir saņemti laba vēlējumi no 
J.Akuratera muzeja Rīgā. Atsūtīti materiāli par šo 

rakstnieku un apsvei-
kuma kartīte ar rin-
dām no viņa dzejoļa.

Grupa Ābeļu pa-
matskolas audzēkņu 
– jauno novadpēt-
nieku – bija sagatavojuši dzejas uzvedumu, ko 
veidoja gan rindas no rakstnieka sakāmvārdiem, 
gan viņa dzejoļiem, piemēram "grāmata ir tā, kas 
atver brīnumpasauli”, "skaistāks vēl par dzīvi ir 
sapnis par dzīvi”, "neļauj dvēselei raudāt, šinī tuk-
šumā, draugs”...

Savukārt novadpētnieks, Ābeļu pagasta 
muzeja vadītājs Arnolds Jakubovskis stāstīja par 
jubilāra grāmatām "Pēteris Danga” un "Ugunīgie 
ziedi”. Pirmajā grāmatā ir runa par laiku pirms 
Pirmā pasaules kara, otrajā – par kara gadiem. 
Fragmentus no "Ugunīgajiem ziediem” lasīja 
biedrības "Ābeļzieds” dalībnieces un citas pa-

gasta iedzīvotājas Mārīte, Maija, Zenta, Rita, Ja-
nīna, Marija, kā arī pamatskolas audzēknis Raivo.

A. Jakubovskis pastāstīja, ka divi grāmatas 
"Ugunīgie ziedi” eksemplāri atrodas pagasta rīcī-
bā – viens ir muzejā, un šo 1925. gada izdevumu 
ir dāvājusi rakstniece Lūcija Ķuzāne, bet otrs iz-
devums atrodas bibliotēkā.

Rakstniece Lūcija Ķuzāne ieteica jauniešiem 
izlasīt kādu no šīm J.Akuratera grāmatām. Pro-
tams, tam ir vajadzīga liela saņemšanās un gri-
basspēks, tomēr to vajadzētu izdarīt.

Pati viņa tagad lasot "Pēteri Dangu”. Aprak-

stītie notikumi bijuši pirms 100 gadiem, taču 
tomēr grāmatas lappusēs ir daudz pazīstama – 
attēlota bagāta lauku vide, un var spriest, ka tie 
varētu būt Seces Birznieki. "Ugunīgos ziedus” 
rakstniece tagad lasa otrreiz.

–  Šajā darbā "Dvēseļu putenis” jau ir, –  ak-
centēja rakstniece. – Mēs daudz runājam par 
A.Grīna darbu, bet tieši "Ugunīgie ziedi” jau ir tas 
pats, kas "Dvēseļu putenis”. Bērni, lasiet Akura-
tera darbus un atcerieties, ka šis rakstnieks bija 
visos Latvijas tapšanas procesos iekšā. Ja tagad 
ir Latvijas valsts, tad tas ir arī šī cilvēka, mūsu no-
vadnieka nopelns.

Uz jautājumu, vai kāds no klātesošajiem ir 
lasījis "Kalpa zēna vasaru”, atbildes nebija, taču, 
kā sacīja A. Jakubovskis, par to jau nav jābrīnās, 
jo lielie valstsvīri Akurateru no mācību prog-
rammām izņēma, taču muzeja fondos ir divi šīs 
grāmatas eksemplāri, un interesenti to var izlasīt.

Savulaik skolās bija pazīstams tikai 
J.Akuratera dzejolis "Ar kaujas saucieniem uz lū-
pām”, vēlāk "Kalpa zēna vasara”, un, tikai mainot 
izglītības saturu, skolās kļuva pazīstami vairāki 
J.Akuratera dzejoļi.

A. Jakubovskis sacīja paldies Ābeļu pagasta 
pārvaldes vadītājam Raimondam Jaundzemam, 
ka viņš ir atbalstījis ieceri pie pagastmājas veidot 
rakstniekam veltītu literāru taku. Projekts ir ga-
tavs, vajadzīgs tikai fi nansiāls atbalsts. Taču die-
zin vai šovasar tas tiks īstenots.

Pēc tam visi noskatījās fi lmu, ko sagatavo-
jis A. Jakubovskis ar saviem jaunajiem novad-
pētniekiem. Pētījums par J. Akurateru sākts jau 
2001. gadā un materiāli gatavoti sēļu otrajam 
kongresam Ilūkstē. Tad sekoja citi materiāli, kas 
tika ierakstīti kasetēs, un, no tiem veidoti diski, 
līdz beidzot tapa fi lma.

Aija Valdmane

Izmantota publikācija no laikraksta 

"Brīvā Daugava” 15.01.2016 numura

K.Sēļa foto

"Dvēseļu putenis jau ir J.Akuratera grāmatā!" Sniega diena Zasas vidusskolā

1991. gada 13. līdz 
27. janvāra barikādes –  
nevardarbīgas preto-
šanās posms Latvijas 
Atmodas gaitā, kad Vec-
rīgā un ap svarīgākajiem 
stratēģiskiem objektiem 
tika celtas barikādes, lai 
aizsargātos no iespējamā 
padomju bruņoto spēku 
uzbrukuma. Tieši šogad aprit 25 gadi, kopš šī 
vēsturiskā perioda Latvijas vēsturē.

21. janvāra pēcpusdienā Zasas kultūras 
nams, kopā ar Zasas vidusskolu, skolas telpās 
rīkoja atceres pasākumu par godu 25. gadadie-

nai. Pasākumu atklāja Zasas vidusskolas 
vēstures skolotāja Sarmīte Upeniece, 
izklāstot vēstures notikumus. Taču ar 
atmiņām, kas tika piedzīvotas tur, Rīgā, 
dalījās Zasas Vidusskolas sporta skolo-
tājs Jānis Kokins.

Iepazīstoties ar piedzīvoto, pasāku-
ma dalībniekiem bija sagatavota tēja, 
pīrādziņi un kliņģeris, par kuru jāsaka 
liels paldies Normundam Teicānam! Sil-

doties pie tējas krūzītes, tika skatīta kinodoku-
mentālista Zigurda Vidiņa vadītās fi lmu studijas 
"Studija2" dokumentālā fi lma "Tēvu barikādes". 
"Es šos cilvēkus fi lmēju, jo mēs nezinājām, kas 
notiks," saka fi lmas režisors, "nezinājām vai pret 

viņiem nāks ar tankiem, ar ieročiem….". Filma 
bija lielisks veids ielūkoties un redzēt to, kas to-
reiz notika. Spēt saprast un just līdzi tiem, kuri 
stingri stāvēja par to, lai Latvija nezaudētu ne-
atkarību.

Barikāžu laiku paturēt sirdī.
Apzināties kopības jaudu un pretī stāvēša-

nas spīvumu.
Saglabāt sevī to, kas palīdz iznākt no sprosta, 

ļauj noturēties brīvības vējā.
Paldies Zasas Vidusskolas kolektīvam par sa-

darbību un pasākuma īstenošanu!
Zasas kultūras nama vadītāja 

Krista Cankale

Zasas vidusskolas arhīva foto

Barikāžu atceres pasākums Zasā

Zasas vidusskolā 15. janvārī pēc 5.stundas 
"Pasaules Sniega dienas 2016" ietvaros tika rī-
kots pasākums "Bērni uz sniega", kurā piedalījās 
skolas 1. – 6. klase.

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slē-
pošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festi-
vāls, kas dod bērniem un viņu vecākiem iespēju 
iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes 
uz sniega, radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedves-
mu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm 

arī nākotnē. 
Skolēni, silti saģērbušies, pulcējās 

skolas priekšā ar savām slidām, slēpēm 
un ragavām. 7. klases skolēni, skolotāju 
Jāņa Kokina un Ivetas Aišpures vadībā 
bija sagatavojuši dažādas stafetes. Visi 
skolēni tika sadalīti četrās komandās –  
sarkanajā, zaļajā, zilajā, dzeltenajā. Un 
tad sekoja jautra darbošanās, veicot vairākus 
uzdevumus: ragavu stafete, sniega piku mešana 

mērķī, hokejs uz ledus. Bēr-
niem bija iespēja apgūt sli-
došanas, hokeja un skijoringa 
pamatus.

Motokluba „MK Zasa” 
biedri, Zasas vidusskolas ab-
solventi Andrejs Bite un Indars 
Mucenieks veica skijoringa 
paraugdemonstrējumus, ar 
mērķi iepazīstināt bērnus ar 
šo neparasto sporta veidu, 
kam Zasas vidusskolas au-
dzēkņu vidū ir jau senas tra-
dīcijas. Bērniem bija iespēja 
uzdot sev interesējošos jautā-
jumus sportistiem, kā arī kopī-
gi nobildēties pie motocikla.

Sniega diena noslēdzās 
ar balvu pasniegšanu par 
piedalīšanos un siltu tēju ar 
bulciņām. 1.vietu saņēma 
Sarkanā komanda. Skolēni 
ieguva daudz jaunu iemaņu, 
izrādīja lielāku interesi pret 
ziemas sporta veidiem, īpaši 
slidošanu, un visi pasākumi 
dalībnieki vienojās arī kopīgā 
fotogrāfi jā.

Zasas vidusskolas 

6.klases skolnieces Digna 

Soldatova un  Līga Tumša

Skolas arhīva foto

Rakstniece Lūcija Ķuzāne uzrunā skolēnus.

Novadpētniece A.Bērziņa iepazīstina klātesošos ar 

J.Akuratera biogrāfi ju.
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Janvārī barikādēm aprit 25 gadi. Pirms 25 
gadiem piedzīvotie notikumi ir vieni no sarežģī-
tākajiem Latvijas vēsturē. Barikāžu laiks aplieci-
nāja tautas ciešo apņemšanos pat kritiskā situ-
ācijā cīnīties par savu brīvību. Tālaika barikāžu 
notikumos ļoti nozīmīgu vietu ieņēma Latvijas 
lauku ļaudis, kas cīņā par savas valsts atjauno-
šanu devās toreizējās Lauksaimniecības minis-
trijas vadībā. 

Latvijas Valsts vēsturē ir ierakstīts Zemko-
pības Ministrijas nozīmīgais ieguldījums 1991. 
gada janvāra barikāžu laikā, kad ar lauksaim-
niecības, meliorācijas, celtniecības tehniku no 
visiem Latvijas reģioniem uz Rīgu devās lauku 
ļaudis, lai aizsargātu savu tautu, zemi, atdzims-
tošo valsti. 

Atsaucoties uz Zemkopības Ministrijas uz-
aicinājumu, 13. janvārī grupa Jēkabpils novada 
barikāžu dalībnieku devās uz 1991. gada Bari-
kāžu 25 gadadienai veltītu svinīgo pasākumu. 
Programmā – video prezentācija "1991. gada 
janvāra barikādes un Latvijas radio ziņas", doku-
mentālas fotoliecību izstādes atklāšana "Cerību 
ugunskuri – mirklis pirms brīvības" atklāšana, 
Latvijas Pasta izdotās barikāžu 25. gadadienas 
atceres pastmarkas un pirmās dienas aploksnes 
prezentācija un dāvinājums pasākuma dalīb-
niekiem, tikšanās ar tā laika aktīvistiem – barikā-
žu dalībniekiem un organizatoriem, viņu stāstī-
jumi, Lietuvas un Igaunijas vēstnieku uzrunas 
latviešu tautai. 

Lauku ļaudis uzrunāja Latvijas Republikas 
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Rīgas Do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, 
bijušais Latvijas Republikas Ministru padomes 

priekšsēdētājs Ivars Godmanis, bijušais Latvijas 
lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēgeris, kurš 
savā stāstījumā ļoti spilgti atsauca tā laika no-
tikumus. Atmiņās dalījās arī galvenie barikāžu 
organizatori – Andris Rāviņš, Imants Vingods, 
Valdis Trēziņš, Andris Pavītols, Ivars Ross, Jāzeps 
Kivlenieks un citi. 

Pēc svinīgā sarīkojuma pirms došanās mā-
jās apmeklējām pasākumu Zaķu salā, kur tika 
iedegts atceres ugunskurs un apbalvoti barikā-

žu rekonstrukcijas spēles skolu jaunatnei dalīb-
nieki. 

Barikāžu atceres pasākumi janvārī notika 
katrā pagastā. Paldies visiem mūsu novada 
barikāžu dalībniekiem par uzticību un drosmi 
Latvijas svarīgajā otrreizējās atdzimšanas ceļā 
uz brīvu un neatkarīgu valsti. 

Inta Tomāne,

Rubenes kultūras nama vadītāja

Zemkopības ministrijas publicitātes foto

Cerību ugunskuri – mirklis pirms brīvības

2016. gada 
20. janvārī Kalna pagas-

ta kultūras namā tika rīkots viens no 
daudzajiem novada atceres pasākumiem par 
godu 1991. gada barikāžu 25. gadadienai. 
Šeit to rīkoja kultūras nama vadītāja Sandra 
Vecumniece, sadarbībā ar Kalna pagasta bib-
liotēkas vadītāju Marutu Orbidāni. 

Klātesošie tika iepazīstināti ar barikāžu 
vēsturi, un, ar nelielām piemiņas veltēm, patei-
cībā par izrādīto drosmi un varonību, klātienē 

tika godināti 4 no kopumā 26 Kalna pagasta 
iedzīvotājiem, kas 1991. gadā bija barikāžu 
dalībnieki Rīgā – Marija Brasova, Sandra Kun-
dziņa, Juris Ķerubiņš un Aigars Pērkons. 

Pērkona kungs dalījās arī savās atmiņās 
par tolaik notikušo: "1990. gada rudens un 
ziemas sākums bija izvērties diezgan sarežģīts 
Latvijas valstij, jo aktivizējās Latvijas Republi-
kai naidīgie spēki, kas ar dažādām pretakcijām 
mēģināja bremzēt Latvijas Tautas fronti un tā 
laika Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
virzību uz pilntiesīgas Latvijas Valsts dzīvi. 

Pienāca 1991. gada janvāris, valdīja kail-
sals (Sniegs uzsniga vien, laikam, kādā 15. 
janvārī). Nupat bija notikuši traģiskie notiku-
mi Lietuvā, Viļņā pie televīzijas torņa. 13. jan-
vārī agri no rīta plkst. 4:45 pa radio izskanēja 
aicinājums doties uz Rīgu un celt barikādes. 
Notika lielā tautas manifestācija Daugavmalā, 
kur piedalījās aptuveni pusmiljons dalībnie-
ku, ar mērķi atbalstīt Lietuvu un atbalstīt Bal-
tijas valstu centienus pēc savas neatkarības 
un tās nosargāšanas. Pēc manifestācijas cilvē-

ki vairs nedevās mājās, īpaši lauku ļaudis, bet 
palika Rīgas centrā un sāka veidot barikādes, 
tādejādi cīnoties pret Latvijas brīvības ienaid-
niekiem. "

Barikādes tika iedalītas posteņos, un Pul-
vertornī pie atjaunotā Kara muzeja atradās 
postenis Nr. 1, kurā tad raidstaciju sargāja arī 
Aigars. Tiesa gan, vienīgais paziņojums, kas 
no Pulvertorņa tika izsūtīts bija 20. janvārī par 
šaušanu pie Iekšlietu ministrijas. Tas bija vistu-
vākais postenis apšaudes vietai. Starp Pulver-
torni un iekšlietu ministriju atradās vien Baste-
jkalns. Pulvertornī bija arī pārsiešanas punkts 
un 20. janvāra vakarā tanī tika ievesti arī pirmie 
cietušie. 

Kalna pagastā piemin barikādes

“Nebija tā, ka cilvēki nejuta bailes – galve-
nā bija neziņa par to, kas tad īsti būs un kas 
sekos. Pozitīvi bija tas, ka barikāžu dalībnieki 
nepakļāvās nekādām provokācijām no ārpu-
ses. Acīmredzot, tas spēks, kam mēs bez ie-
ročiem, ar savu gara spēku pretojāmies, taisni 
gaidīja momentu, kad varēs pret iedzīvotājiem 
izmantot savus ieročus, bet to tā arī īsti nesa-
gaidīja. Barikādes apliecināja tautas vienotību 
un ticību savam spēkam. Svarīgi atcerēties – 
lai cik grūta būtu ikdiena, viss atkarīgs no tā, 
cik stipri būsim mēs paši!" –  tā Aigars.

Pēc gremdēšanās atmiņu stāstos sekoja 
dokumentālās fi lmas “Īvāns" demonstrēšana, 
kurā varējām iepazīt vienkāršo, bet garā spēcī-

Zasas vidusskolas 10. klases skolnieces 
Airisas Ģeidānes pārdomas par dalību jaun-
sargos: 

"Šis gads Zasas skolā ir īpašs, jo darbību 
sāka jaunsargi. Jaunsargu vadītāja ir Lāsma 
Lūse. Neskatoties uz skolēnu skaitu skolā, 
jaunsargu nodarbībām pieteicās diezgan liels 
skaits. Jaunsargos piedalās skolēni no 4. – 11. 
klasei. 

Jaunsargu nodarbībās ir iespēja apgūt 
dažādas iemaņas, piemēram, kā darboties 
ar kompasu, kā siet mezglus un, protams, arī 
fi ziskās aktivitātes. Ir iespēja arī braukt uz da-
žādām nometnēm. Šovasar bija 2 nometnes: 
Oskara Kalpaka nometne un "Meža skola". 

 "Meža skolas" nometnē varēja arī pieda-
līties tie jaunieši, kuri nav jaunsargos. Es pie-
dalījos visās nometnēs. Oskara Kalpaka no-
metne notika Madonas novadā Liepsalās, bet 
"Meža skola" notika vecajā Sūnu pamatskolā. 

Rudens brīvdienās tika dota iespēja 4 
jaunsargiem, kuri ir 16 gadus veci, braukt uz 
nometni Lietuvā, kura norisinājās 22. –26. ok-
tobrim. No Latvijas iespēja tika dota Jēkabpils 
instruktoram Normundam Pastaram sapulci-
nāt 10 jaunsargus braucienam uz Lietuvu. 
Instruktors piedāvāja Lāsmai 4 vietas. Un 
Lāsma piedāvāja man un citiem, bet piekritu 
tikai es. 

Lietuvas jaunsargi mūs uzņēma ļoti sir-
snīgi. Pirmajā dienā mūs sadalīja pa "vadiem". 
Es biju 1. vadā. Kopā bija 4"vadi". Un jau pir-
majā naktī 1. vadam bija nakts dežūra no 

23:00 – 01:00. 
Otrajā dienā mūs apmācīja, kā iet patruļā. 

Un, protams, tajā pat naktī 1. vads gāja pat-
ruļā. 

Trešajā dienā 1. vads un latvieši braucām 
uz pilsētu, jo mēs dzīvojām netālu no poligo-
na un gulējām apsildāmajās teltīs. Mēs ap-
skatījām Klaipēdu. Nakts uz ceturto dienu arī 
neizpalika bez nakts piedzīvojuma. Tieši šajā 
naktī, kad bija jāpārgriež pulkstenis, mums 
naktī notika divas trauksmes. 

Ceturtā diena bija pēdējā diena Lietuvā, 

un tad gan brauca visi jaunsargi un instrukto-
ri uz delfi nāriju. Delfi nārijā bija skaisti – pus-
stunda delfīnu šova, burvīgi! 

Fantastiskas četras dienas ārpus Latvijas 
ar diezgan lielu slodzi un nogurumu, jo vēlu 
gājām gulēt un agri cēlāmies, bet bija jauki. 

11. novembrī 16 jaunsargi nodeva zvē-
restu. Ir liels prieks, ka ir iespēja piedalīties 
jaunsargos. "

Informācija no Zasas vidusskolas 

izdevuma "Baltais Ceļš"

Zasas vsk. foto

Zasas vidusskolā darbību uzsākusi jaunsargu kustība

Zasas vidusskolas jaunsargi pēc zvēresta nodošanas un apliecību saņemšanas 11. novembrī 

kopā ar vadītāju Lāsmu Lūsi

2016 gada
tika godināti 4 no kopumā 26 Kalna pagasta
iedzīvotājiem kas 1991 gadā bija barikāžu
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go latvieti, Latvijas Tautas fronts priekšsēdētāju Daini Īvānu, kura 
rīcības palīdzēja atgūt un arī nosargāt Latvijas neatkarību. 

Pēc fi lmas noskatīšanās pasākuma viesi devās ārā, sildīties 
pie ugunskura, mieloties ar gardu zupu un turpināja gremdēties 
atmiņu stāstos. 

K. Sēlis

Autora foto

Uz Rīgu 13. 01. no Jēkabpils novada devās: Antons Bareika, Aigars Voičonoks, Modris Pavārs, 

Vitālijs Plānis, Andrejs Grauzs, Juris Žaimonts, Andrejs Visnops, Aldona Vētriņa, Jānis 

Baltbārzds, Juris Baltbārzds, Edvīns Meņķis, Edvīns Grauzs, Ainārs Matīss.

Piemiņas veltes saņem Juris Ķerubiņš
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29. decembrī Leimaņu bibliotēkā bērni, sā-
kot no 5 gadu vecuma, un viņu vecāki, bija pul-
cējušies uz pasākumu “Ķersim Jauno gadu aiz 
astes! “ Šī bija jau otrā reize, kad aicinājām bib-
liotēkas jaunākos apmeklētājus uz skaļo lasīša-
nu. Pirmajā pasākumā skaļi lasījām Bērnu žūrijas 
grāmatiņu – T. Roberešts “ Vilks, kurš izvēlās no 
grāmatas". Šajā tikšanās reizē skaļi lasījām P. Lin-
denbaums "Brigita un brāļi aļņi", un “Manas mīļās 
sniega pasaciņas". Pēc grāmatas lasīšanas pārru-
nājām, skaidrojām, kuras Bērnu žūrijas grāmatas 
patika vislabāk. Daži bērni pēc pasākuma arī no-
vērtēja un aizsūtīja anketu. Pateicības diplomus 
un Bērnu žūrijas dāvaniņas saņēma čaklākās la-
sītājas: Solveiga Smilškalne, Evelīna Skujiņa, Ieva 
Vorobjova. 

 Pasākuma dalībnieki runāja Ziemassvētku 
sagatavotos dzejoļus, pretī saņemot skaistu pi-
parkūku. Pēc tam krāsojām pērtiķīšus, veidojām 
apsveikuma kartiņas Jaunajam gadam. Šajā 
procesā iesaistījās arī viņu vecāki un citi 
lielākie bērni. Un tad jautrākā daļa – 
rotaļas un atrakcijas. Galvenā rotaļa 
– “meklēsim un ķersim Jaunā gada 
asti! “Pēc rotaļām bērni saņēma bal-
vas, kuras pašiem bija jānopelna. Ar 
aizsietām acīm jāsameklē un jāno-
griež uz virves piesietās konfektes. Tas 
pats bija jāizdara ģimenes locekļiem – 
tētim, vecmāmiņai vai lielākajai māsai. 

Neiztrūka kopīga fotografēšanās, saldu-

mu baudīšana, kas bija paņemti līdzi no mā-
jām un arī te nopelnītie par čaklo lasīšanu 

un kopīgo darbošanos. Ar šo pasākumu 
veiksmīgi aizvadījām veco un aiz astes no-
ķērām Jauno gadu. 

Uz tikšanos Jaunajā Pērtiķa gadā! 
Vēlam – būt čakliem, atsaucīgiem, lasīt 

gribošiem bibliotēkas lietotājiem. 
Leimaņu bibliotekāre Līga Lācīte un 

skolotāja Ingrīda Pūķīte

Autoru foto

Ķersim Jauno gadu aiz astes!

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 
23.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 307 (protokols Nr. 
16). Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām". 
15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. pantu trešo 
daļu. 

Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014. gada 
26. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.9. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

2. 1. 9. Vienreizējs pabalsts atsevišķu situā-
ciju risināšanai. 

2. Saistošo noteikumu 4.2. punktā skaitli 
"28,46" aizstāt ar skaitli "30,00" . 

3. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. apakš-
punktu šādā redakcijā: 

"5. 1. Svētku pabalstu EUR 200,00 apmē-

rā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības teritori-
jā dzīvojošām personām, sasniedzot 100 gadu 
vecumu";

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

"5. 2. Svētku pabalstu EUR 100,00 apmē-

rā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, 
sasniedzot 90 gadu vecumu". 

5. Izteikt saistošo noteikumu 6.1. apakš-
punktu sekojošā redakcijā: Vienreizējs apbe-

dīšanas pabalsts līdz EUR 400,00 apmērā 
paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai 
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 
deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirusī 
persona nesaņēma pensiju vai sociālā nodroši-
nājuma pabalstu. 

6. Izteikt saistošo noteikumu 6.2. apakš-
punktu sekojošā redakcijā: Vienreizēju apbe-

dīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā 

no miršanas izziņas izsniegšanas brīža per-

sonai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbe-

dīšanu. 

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 101. 
nodaļu ar nosaukumu “Vienreizējs pabalsts 

atsevišķu situāciju risināšanai" un izteikt 10. 1. 
1. punktu šādā redakcijā: Vienreizējs pabalsts 

atsevišķu situāciju risināšanai (piem. , doku-

mentu noformēšanai, ceļa izdevumu seg-

šanai) līdz EUR 30,00 apmērā tiek piešķirts 

trūcīgām, maznodrošinātām personām, in-

dividuāli izvērtējot situāciju risināšanai. 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
"Par pašvaldībām"45. panta kārtībā. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums. Jēkabpils novada administratīvajā teri-
torijā materiālās palīdzības pabalstu apmēru 
un piešķiršanas kārtību reglamentē Jēkabpils 

novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2014 
"Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā" (apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.06.2014. sēdes lēmumu Nr. 143). Grozījumi 
saistošajos noteikumos nepieciešami, lai papil-
dinātu sniegtās materiālās palīdzības veidus un 
palielinātu pabalstu apmēru. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie 
noteikumi papildina esošos materiālās palīdzī-
bas veidus ar vienreizēju pabalstu atsevišķu si-
tuāciju risināšanai, kā arī palielina apbedīšanas 
pabalsta apmēru un svētku pabalsta apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie 
noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neie-
tekmēs. 2016. gadā pašvaldības budžetā būs 
nepieciešams paredzēt papildus EUR 4000,00

4. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā – nav attiecināms. 
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām – Jaunas institūcijas netiks radītas 
un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinā-
tas. Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā 
"Ļaudis un Darbi", un Jēkabpils novada pašval-
dības mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar pri-

vātpersonām – konsultācijas nav notikušas. 
Domes priekšsēdētājs E. Meņķis

1. JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2015
"Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2014 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"
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Katru gadu tā nogalē grupiņai Jēkabpils 
novada administrācijas darbinieku ir tradīcija 
vienu vakaru doties un izbraukt loku pa no-
vadu un iepazīties ar iedzīvotāju uzstādīta-
jiem svētku rotājumiem, fi ksēt iespaidīgākos 
objektus un neparastākās idejas. Šogad šāds 
izbrauciens tika rīkots vēlā 21. decembra vaka-
rā. Pēc ziemassvētku lampiņu gaismas tumsā 
raudzījās novada izpilddirektors J. Subatiņš, 
braucēju iespaidus piefi ksēja īpašumu pārval-
des speciāliste I. Bokāne, bet pašus objektus 
bildēja sab. att. speciālists K. Sēlis. 

Par spīti rudenīgajiem decembrim, bija 
cilvēki, kas svētku noskaņu bija pacentušies 
radīt arī bez sniega. Paldies visiem, kas kaut 
nedaudz bija pacentušies radīt svētku noska-
ņu savās mājās, bet īpašs paldies tiem, kas to 
spēja iedvest arī citos!

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad īpaši 
izcēlās 2 iestādes un 3 viensētas. 

Īpaši pacentusies bija Dunavas pa-
matskola. Par spītu mazajam skolēnu skai-

tam, šeit rotājumu logos bija visvairāk, 
un tieši pašu bērnu un skolotāju dari-
nāti. 

No ciemiem visizgreznotākais bija 
Brodu ciems, un Ābeļu pagasta pārvalde bija 
īpaši pacentusies gan pie savas ēkas, gan arī 
ielu izgaismošanas. Apzīmējums “Brodveja" 
(Brodway – Brodu ceļš) šeit bija tieši vietā!

No ceļa izteikti pamanāma bija Kalna pa-
gasta viensēta "Jaunkalni", kas izcēlās ar to, ka 
visa mājas kontūra bija apjozta ar Ziemassvēt-
ku lampiņām. Pārsteidzošā kārtā katru gadu 
rotājumu tur ir aizvien vairāk!

Šogad spilgti acīs iekrita arī Zasas pagas-
ta viensēta "Aizupieši", kas ar katru gadu kļūst 
skaistāka, bet šogad ievērojami atšķirās no ie-
priekš redzētā. 

Un, atgriežoties pie Brodu ciema, jāpiemin 
viensēta "Ozolu iela 1", kas šogad kalpoja par 

tādu kā ielas vizītkarti – ar vienoto krāsu toni 
un skaistām fi gūrām pagalmā. 

Iepriekš minēto objektu īpašnieki saņē-
ma arī nelielas pateicības veltes no novada 
pašvaldības. Atliek vien vēlēt piemērotos laik-
apstākļus un lielāku iespēju šogad paspīdēt arī 
citiem! Un, protams, nejau lampiņas Ziemas-
svētkos ir tas galvenais… bet tomēr patīkami, 
ka ir, kur “piedurt" aci tumšos ziemas vakaros 
un atcerēties – ir taču Ziemassvētki!

Ar foto galeriju un citiem objektiem no 
brauciena var iepazīties novada draugiem.lv 
lapā. 

K. Sēlis

Autora foto

Apzināti iespaidīgākie Ziemassvētku rotājumi 
Jēkabpils novadā 2015. gadā

Jēkabpils novada gada sportisti 2015. gadā
Kā katru gadu, arī šogad Jēkabpils novada 

pašvaldība piešķīra naudas balvas sportistiem, 
kas aizvadītā gada laikā uzrādījuši ievērojami 
augstus rezultātus ne tikai Latvijas, bet arī Bal-
tijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. 

Latvijas čempionātā taku orientēšanās 
TempoO distancē, atklātajā grupā Guntim Ja-

kubovskim iegūta 3. vieta, bet Pre–O distancē 
– 2. vieta. Vienlaikus ar trīsdienu orientēšanās 

sacensībām "Kāpa 2015" tika aizvadīts arī Lat-
vijas absolūtais čempionāts Taku orientēšanās 
2015, kurā Guntis savā īpašumā ieguva sud-
raba medaļu. Somijas pilsētā Espoo norisinā-
jās "Eiropas kauss 2015" posms Taku–O, kurā 
startēja arī Latvijas taku orientieristi. Guntim 
Jakubovskim iegūta augstā 23. vieta 101 da-
lībnieka konkurencē. Savukārt, Lietuvā "Eiro-
pas kauss 2015" posma Pre–o distancē Guntis 

ierindojās 2. vietā. Horvātijas galvaspilsētas 
Zagrebas apkārtnē Pasaules čempionātā taku 
orientēšanās Guntim paralimpiskajā grupā 
pēc pirmās dienas 5. vieta, bet pēc divu dienu 
sacensībām augstā 8. vieta. Latvijas komandai, 
kuras sastāvā startēja arī Guntis, Pasaules čem-
pionāta komandu vērtējumā 6. vieta. 

Latvijas čempionātā svarbumbu celša-
nā par divkārtēju Latvijas čempioni kļuva 

"Aizupieši" Zasas pagastā

Ābeļu pagasta pārvalde

"Ozolu iela 1" Brodos

"Gobas" Vidsalā

"Jaunkalni" 

Kalna pagastā





Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220738

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.
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Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem. 

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
decembra mēnesī 
reģistrētas 4 dzimšanas:
RAILIJS
MARGARITA
ERNESTS
SOFIJA

Sveicam vecākus un novēlam 
ģimenes siltumu, 
mīlestību un izturību, 
audzinot bērniņu!

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

twitter. com/JekabpilsNovads
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"J. Akurāteram – 140" 
Atceres pēcpusdiena
13.01. Jēkabpils novads Ābeļu tautas nams

Senioru deju kopu saiets "Deju putenis" 
23.01. Sēlpils kultūras nams

Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu 
sadancis "Klaberjakts"
30.01. Viesītes kultūras pils

Jēkabpils apriņķa skolēnu 1.– 4. kl. tautas 
deju kolektīvu sadancis
02.02. Rubenes kultūras nams

Vokālo ansambļu sadziedāšanās 
pasākums – koncerts
05.02. Jēkabpils novads, 
Rubenes kultūras nams

Sēlijas VPDK sadancis
13.02. Ilūkstes kultūras centrs

Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate
04.03. Jēkabpils tautas nams

Tematisks pasākums – koncerts 
"Ak sievietes, sievietes, sievietes…"
05.03. Dunavas kultūras nams

Deju kolektīvu sadancis "Pie Amora"
05.03. Zasas kultūras nams

Jēkabpils novada politiski represēto 
atceres pasākums
24.03. Dunavas tautas nams

"Teātru karuselis"
19.03. Jēkabpils novads, Kalna kultūras nams

Pasākums "Satiec savu meistaru"
01.04. – 03.04. Jēkabpils novads, a/c "Rūme"

Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu skate
09.04. Viesītes kultūras pils

Deju kolektīvu koncerts 
"Raibais karuselis"
23.04. Rubenes kultūras nams

Jēkabpils apriņķa koru skate
29.04. Jēkabpils Tautas nams

Tematisks pasākums – koncerts 
"Labi būt kopā"
30.04. Zasas kultūras nams

Deju svētku (2018. g.) lieluzveduma 
"Māras zeme" repertuāra koncerts
07.05. Valmiera

Daugavas svētki
27.05. Dignājas estrāde

SDDK sadraudzības pasākums 
"Lai sirdī būtu prieks"
28.05. Dunavas kultūras nams

Sēlijas bērnu un jauniešu svētki – 
ģimenes diena
29.05. Jēkabpils novada Rubenes 
brīvdabas estrāde

Senioru radošo kolektīvu saiets
04.06. Salas novads, Sēlpils pagasts, 
Zvejnieklīcis

Jauniešu deju kolektīvu sadancis
(B,C grupa). 18.06. Ludza

Sēlijas Tautas mākslas svētki
18.06. Aknīste

"Saule rotā Daugavā" – vasaras saulgrieži
21.06. Jēkabpils novads, Dunavas pagasts

Kurzemes dziesmu svētki Kuldīgā
2. ,3. jūlijs

Jēkabpils novada senioru aktīvās 
atpūtas diena
07.07. Dignājas pagasts

Mūzikas festivāls "Mazā ziņģe 2016"
22.07. Jēkabpils novada Rubenes 
brīvdabas estrāde

Jēkabpils novada svētki
30.07. Ābeļu estrāde

"J. Akurāteram – 140" 
Jubilejas pasākums
Augusts, Ābeļu pagasts

II Sēlijas novadu jauniešu diena
20.08. Ērberģe, Neretes novads

Balle "Vasarai aizejot"
26.08. Zasas kultūras nams

Brīvdabas izstāde "Sarunas ar ziediem"
01.09. Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, 
Latvju zīmju parks

Jēkabpils novada senioru diena
29.09. Jēkabpils novada 
Rubenes kultūras nams

Jēkabpils novada pašdarbnieku 
pateicības un atpūtas pasākums
14.10. Jēkabpils novada Kalna pagasta 
kultūras namā

Tematisks pasākums – koncerts 
"Atnāc ar savu dziesmu"
29.10. Jēkabpils novada Zasas kultūras nams

Pasākums – koncerts 
"Ar ģitāru par dzīvi"
22.10. Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nams

Jēkabpils novada stipro 
ģimeņu pasākums
05.11. Jēkabpils novada Leimaņu Tautas nams

Gaismas akcija "Sēlijas gaisma"
11.11. Jēkabpils novads

Lāčplēša dienas skrējiens
11.11. Jēkabpils novads Ābeļu pagasts

Lāčplēša dienas pasākums
11.11. Jēkabpils novads, Kalna pagasts, 
A. Grīna piemiņas vieta

Lāčplēša dienas pasākums
11.11. Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, 
Latvju zīmju parks

Jēkabpils novada 
Valsts svētku pasākums
17.11. Jēkabpils novada 
Rubenes kultūras nams

Jaunrades deju skate
26.11. Viesītes kultūras pils

Jēkabpils novada zemnieku balle
Decembris, Jēkabpils novada 
Zasas kultūras nams

Egles iedegšana
Decembris, Jēkabpils novada 
Kalna kultūras nams

Informāciju par pasākumiem 
apkopoja I. Tomāne

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan. 
(A. Gļauda)

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā decembra mēnesī izdarītie 

miršanas reģistri:

Aleksejs Misikevičs
07. 07. 1938. – 03. 12. 2015. 
Alīda Bružuka
24. 02. 1926. – 09. 12. 2015. 
Ivans Isaks
21. 07. 1959. – 14. 12. 2015. 
Ilga Sniedze
26. 04. 1933. – 24. 12. 2015. 
Viktors Mogila
27. 08. 1934. – 25. 12. 2015. 
Aija Silauniece 

26. 04. 1936. – 22. 12. 2015. 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

pasākumi valstī, reģionos, Sēlijā, Jēkabpils novadāpasākumi valstī, reģionos, Sēlijā, Jēkabpils novadā
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