
Marta mēnesī tiek rīkotas ikgadējās
Jēkabpils novada iedzīvotāju sanāksmes.
11. martā tikšanās jau notikušas Dignājas
pagasta pārvaldē Vandānos un Ābeļu pa-
gasta pārvaldē Brodos.

Sanāksmēs iedzīvotāji tiek iepazīsti-
nāti ar jauno lauku attīstības program-
mu, aktuālākajiem atbalsta pasāku-
miem (projektiem), tiešajiem maksāju-
miem (informē LAD speciālisti). Tiek
sniegta Lauksaimniecības datu centra,
VID, VAAD, LLKC aktuālākā informācija
(informē novada lauku attīstības konsul-
tante).

Protams, tiek pārrunātas arī novada
aktualitātes – veiktie un plānotie darbi,
sniegtie pakalpojumi un to pieejamība,
īpašumu apsaimniekošana, zemes
noma, sociālie un citi jautājumi (informē
E.Meņķis, J.Subatiņš un novada pašval-
dības darbinieki).

Sanāksmēs iedzīvotāji tiek aicināti
uzdot savus jautājumus un piedalīties ap-
taujā par novada administrācijas atraša-
nās vietu.

Plānotais sanāksmju grafiks:
20. martā (piektdien) plkst. 10:00

Dunavas sabiedriskajā centrā un plkst.
14:00 Rubeņu kultūras namā

24. martā (otrdien) plkst. 10:00
Kalna pagastā doktorāta ēkā un plkst.
14:00 Leimaņu Tautas namā.

30. martā (pirmdien) plkst. 14.00
Zasas kultūras namā.

Ar priekšsēdētāja ziņojumu par pa-
veikto un šī gada plāniem no iedzīvotāju
sanāksmes Brodos video formātā var ie-
pazīties šeit:

http://jekabpilsnovads.lv/?p=6268
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Dodies uz 
iedzīvotāju
sapulcēm!
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Pagājušā gadā tika pieņemts lēmums
par centralizētās grāmatvedības ievieša-
nu Jēkabpils novadā. Tika lemts arī par
grāmatvedības pārcelšanu uz Zasu, kas
būtu pirmais solis ilgi pārspriestās admi-
nistrācijas pārcelšanai uz novada teritori-
ju. Ar 1. aprīli grāmatvedībai būtu jāsāk
darbs Zasas pagasta pārvaldē, taču jo-
projām nav skaidrs, ko tad īsti darīt ar
pašu administrāciju. Administrācijai un
grāmatvedībai atrasties dažādās vietās
nebūtu prātīgi. Ir dažādi priekšlikumi  par
turpmāko tās atrašanās vietu – daļa uz-
skata, ka administrācijai būtu jāpārceļas
uz Zasu, novada ģeogrāfiskajā centru,
taču grūti atrast telpas, kur to izvietot. Citi
uzskata, ka administrācijai jāpaliek pilsētā
plašo iespēju dēļ, vēl citi – ka jāpārceļas
uz Brodiem, kur jau stāvot tukšas telpas.
Tāpat šogad rit pēdējais mācību semes-
tris Bērzgala pamatskolā, un nākotnē arī
šīm telpām būs jāmeklē cits pielietojums.

Par plusiem un mīnusiem, pārceļot no-
vada administrāciju, informē Jēkabpils
novada izpilddirektors Jānis Subatiņš:

“Ieguvumi pārceļot novada administrā-
ciju uz citu vietu ārpus Jēkabpils pilsētas:

u Iespēja administrāciju izvietot tel-
pās, kuras nav noslogotas un ekonomēt
apkures izdevumus

u Tieša saistība ar novada vadību tā
ciema iedzīvotājiem, kur vadība atrodas

u Iespēja apmēram par 1-2 cilvēkiem
samazināt administrācijas darbinieku
skaitu, vai specializēt tos

u Uzlabojas emocionālā saite ar sava
novada iedzīvotājiem, paaugstinās darbi-
nieku lojalitāte

Mīnusi iedzīvotājiem, speciālistiem
u.c. pārceļot administrāciju uz citu vietu
ārpus pilsētas:

u Nevienā vietā sabiedriskais trans-
ports nenodrošina iedzīvotāju vēlmes ap-
meklēt vai sasniegt administrāciju

u Lielākajai daļai darbinieku palielinās
nokļūšanas izdevumi vai ir neiespējami

nokļūt uz darbu, izņemot gadījumu, ja ad-
ministrācija atrodas piepilsētā

u Daļa darbinieku nebūtu ieinteresēti
ilgtermiņā saglabāt darba attiecības un
parādītos kvalificētu speciālistu nepiecie-
šamība, kurus būtu grūti ieinteresēt pie-
teikties darbam un piesaistīt novadam

u Izvietojot administrāciju Zasā, parā-
dās problēma to izvietot vienā ēkā un no-
drošināt pašreizējos apstākļus neieguldot
pietiekami lielas investīcijas

u Palielinās degvielas izdevumi, jo uz-
pilde ir tikai Jēkabpilī un atgriešanās admi-
nistratīvajā centrā, vai došanās darbinie-
kiem uz apkalpojošām institūcijām Jēkab-
pilī vai sadarbības partneriem, palielinās

u Pēc sīku konsultāciju vai citu apmek-
lējumu veikšanas Zasā vai citā vietā, vie-
nalga brauciena gala mērķis vai pakalpo-
juma kompleksa saņemšana ir Jēkabpilī

u Samazinoties iedzīvotāju skaitam per-
spektīvā iespējama novadu apvienošana,
kam administratīvo pakalpojumu jomā jau
tagad ir bāze kopā ar Krustpils novadu un liela
daļa jau tagad abiem novadiem, kā arī daļēji
citiem bijušā rajona novadiem, ir kopīga:

(Turpinājums 2. lpp.)

Vai pārcelt Jēkabpils novada 
administrācijas atrašanās vietu?

Aicinām iedzīvotājus padomāt par
ugunsdrošību, nededzināt kūlu un neļaut
to darīt arī citiem. Kūlas dedzināšana ir
aizliegta. Padomāsim par savu un līdz-
cilvēku dzīvībām, par apkārt esošo dabu
un īpašumiem, un izvairīsimies no iespē-
jamās nelaimes!

Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta.
Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas
virziens var mainīties, liesmas var strauji iz-
platīties un pārmesties uz ēkām utt. 

Par uguns nelaimes izraisīšanu cilvēks
var tikt saukts pie administratīvās atbildī-
bas. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 179.panta ceturtās daļas sankci-
jā par kūlas dedzināšanu paredzēts pie-
mērot naudas sodu fiziskajām personām
no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt
euro. Zemes īpašniekiem var tikt samazi-
nāti piešķirtie platībmaksājumi.

Jēkabpils novada pašvaldība

No liesmiņas līdz traģēdijai
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Pamatojoties uz likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”,
„Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, „Par pašvaldību budže-
tiem”, ņemot vērā 2015. gada 16. februāra apvienoto Jēkabpils
novada domes Attīstības un tautsaimniecības, Sociālo, izglītī-
bas un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumus
un 2015. gada 19. februāra Jēkabpils novada domes Finanšu
komitejas ierosinājumus, Jēkabpils novada dome 2015. gada
26. februāra sēdē nolēma apstiprināt Jēkabpils novada pa-
švaldības Saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Par Jēkabpils
novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam” sekojošā
redakcijā:

Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam
ieņēmumos EUR 3 853 904, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam
izdevumos EUR 4 215 843, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finan-
sēšanas avotus EUR 361 939 saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pa-
švaldības pamatbudžetu 2015.gadam saskaņā ar pielikumu
Nr.2.

Jēkabpils novada dome nolēma arī apstiprināt Jēkabpils
novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5/2015. „Par
Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu
2015.gadam” sekojošā redakcijā:

Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam
ieņēmumos EUR 275 011, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam
izdevumos EUR 404 570, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finan-
sēšanas avotus EUR 129 559 saskaņā ar pielikumu Nr.1

Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus
izdevumu daļā EUR 1483, izdevumu pārsniegumu pār ieņēmu-
miem finansēšanas avotus EUR 1483 saskaņā ar pielikumu Nr.2

Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pa-
švaldības speciālo budžetu 2015. gadam saskaņā ar pielikumu
Nr.3.

Ar pielikumiem un detalizētu budžeta izklāstu var iepazīties
Jēkabpils novada mājaslapā.

Informāciju sagatavoja Jēkabpils novada 
Finanšu un ekonomikas nodaļa

Pieņemts Jēkabpils novada 2015. gada budžets!

(Sākums 1. lpp.)

a. Iespēja izmantot būvvaldi
b. Iespēja izmantot izglītības un

kultūras pārvaldi
c. Zemes u.c. īpašumu īpašnie-

kiem iespēja saņemt pakalpojumus
vienā vietā

d. Kopēja civilās aizsardzības
lietu koordinācija

e. Administrācijas saimnieciskie
dienesti, energo resursi, infrastruktūra
ir kopēja centrā abiem novadiem

f. Sadarbība notiek tiešo kontaktu
veidā visās jomās, un abas puses ir
ieguvējas

u Zasas ciemā iedzīvotāju skaits
ir aptuveni 400, kur komercdarbība
un citi pakalpojumi nevar attīstīties
līdzvērtīgi ar ciemiem un pilsētām,
kur iedzīvotāju skaits ir vismaz 1000
vai kā noteikts administratīvo terito-

riju likumdošanā – 2000 iedzīvotāji,
un pakalpojumu izveidošana vai in-
vestīciju ieguldīšana var izrādīties
ekonomiski nepamatota

u Parādītos atsevišķi ciemi un to
iedzīvotāji, kam nav pieņemama ad-
ministrācijas atrašanās vieta, jo ir
pilnīgi pretējā virzienā.

Iedzīvotāju sapulcēs tiek lūgts
izteikt viedokli par šīs idejas lietde-
rību un novadam pieņemamāko
variantu, jo tik nopietnu lēmumu jā-
izvērtē visos aspektos un vairāk-
kārt jāapsver, jo katra reforma
prasa līdzekļus un daudzreiz izrā-
dās, ka nav devusi nekādu labu-
mu. Iedzīvotājiem tiek piedāvāts
aizpildīt anketu un arī brīvā
formā rakstīt savu viedokli Jē-
kabpils novada domei. ”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Vai pārcelt Jēkabpils novada 
administrācijas atrašanās

vietu?

Mainīti pašvaldības
administrācijas

darba
laiki

Vadoties pēc jaunajiem Jēkabpils novada pašval-
dības Darba kārtības noteikumiem, darba laiks un
apmeklētāju pieņemšanas laiks pašvaldības admi-
nistrācijas (tajā skaitā pagastu pārvalžu) darbinie-
kiem tiek noteikts šādi:

Pirmdiena: 8:00 – 17:00,
Otrdiena: 8:00 – 17:00,
Trešdiena: 8:00 – 17:00,
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00,
Piektdiena: 8:00 – 14:30.
Pārtraukums  visiem darbiniekiem atpūtai un pus-

dienām   darba dienās tiek noteikts no 12:00 līdz
plkst.12:30. Darba dienas laikā divas reizes pa 15
minūtēm var tikt izmantotas atpūtai. 

Sociālā dienesta, Bāriņtiesas un Dzimtsarakstu
nodaļas darbiniekiem darba laiks noteikts atsevišķi.

Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par
divām stundu.

Jēkabpils novada pašvaldība
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Informācija par sociālā dienesta darbu
Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt,

ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi.
I.Ziedonis

2015. gads rit savu darbu gaitu jau trešajā mēnesī. Visi  esam
pavasara gaidās.

Vēlos sniegt informāciju par sociālā dienesta darbu
2014.gadā un aktualitātēm šajā gadā. Katru gadu tiek sagatavoti
gada statistikas pārskati par sociālajiem pakalpojumiem, sociā-
lajiem pabalstiem un pārskats par sociālo rehabilitāciju. 

Sociālie pakalpojumi ir pašvaldības nodrošinātie un pirktie no
citas pašvaldības. 

Mūsu novads nodrošina pakalpojumus Sociālās aprūpes
namā „Mežvijas”, ko 2014.gadā izmantoja 14 personas. Pakal-
pojumu Aprūpe mājās saņēma 7 personas. Ģimenes atbalsta
un krīzes centra pakalpojumu izmantoja 2 personas. Kopējā iz-
lietoto līdzekļu summa sastāda EUR 21 708.63. 

Pirkti tika pakalpojumi 7 ilgstošas sociālās aprūpes centros
(SAC) pieaugušajiem un bērniem, to izmantoja 39  personas par
summu EUR 97 789.26

Pašvaldības sociālo palīdzību saņēma 584 personas un per-
sonas, kuras ir NVA kā bezdarbnieki piedaloties projektā „Algo-
tie pagaidu sabiedriskie darbi” par kopējo summu EUR 97 661.

Pašvaldības sociālie pabalsti 2014. gadā:

* Pieņemti un izskatīti iedzīvotāju iesniegumi sociālai palīdzī-
bai un pakalpojumu saņemšanai 1299;

* Pieņemti lēmumi sociālās palīdzības un sociālo pakalpoju-
mu saņemšanai 1347;

* Izsniegtas izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam
478; 

* Izsniegtas izziņas par atbilstību maznodrošinātas ģimenes
statusam 109;

* Saņemta informācija no dažādām iestādēm 128 dokumenti;
* Sagatavotas atbildes dažādām iestādēm 132 dokumenti; 

Jēkabpils novadā 2014.gadā vērsušās 5 personas ar lūgumu
izvērtēt nepieciešamību pēc sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
ma sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts līdzekļiem. Per-
sonām tika veikta dokumentu izvērtēšana un pieņemts lēmums
par šāda pakalpojuma nepieciešamību sociālās rehabilitācijas
institūcijā.

Jēkabpils  novada 5 nepilngadīgie bērni, kuri cietuši  no pret-
tiesiskām darbībām ir saņēmuši sociālo rehabilitāciju dzīvesvie-
tā, bet 7 bērni saņēmuši sociālo rehabilitāciju institūcijā.

Ņemot vērā LR Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumus nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā“, 2014.gadā invalīda asistenta pakal-
pojumu Jēkabpils novadā ir pieprasījušas un saņēmušas 14 per-
sonas par summu EUR 37 115.

Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta(IKVD) pieprasījuma
tiek vākta un apkopota informācija, par izglītības vecuma bēr-
niem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā informācijā .

2014.gadā Sociālajā dienestā strādāja  8 sociālie darbinieki
un 3 aprūpētāji, šobrīd klāt nākuši 2 aprūpētāji, no kuriem vie-
nam darba vieta ir Sociālās aprūpes namā „Mežvijas”, otrs
sniedz pakalpojumu Aprūpe mājās . No visiem sociālajiem   dar-
biniekiem 4 personām ir 2.līmeņa augstākā izglītība, 1 personai
ir 1.līmeņa augstākā izglītība, šogad  3 personas turpina mācī-

ties, lai iegūtu 2.līmeņa sociālā darbinieka izglītību. Pašvaldība
nodrošināja sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem kon-
sultatīvu atbalstu (supervīzijas ) 18 stundu apmērā, kas ir   sa-
skaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.
panta sesto daļu, kā arī apmeklēti profesionālās ievirzes semi-
nāri 24 stundu apmērā gadā katram sociālajam darbiniekam,
par aktuālām tēmām, ko sniedz Latvijas pašvaldību Mācību
centrs un sertificētas mācību iestādes. 

2014. gadā sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bēr-
niem strādāja ar  riska ģimenēm, kurām: sniegtas konsultācijas,
veiktas pārrunas, sniegta nepieciešamā informācija, morālais
un materiālais atbalsts. Šīm ģimenēm veikta risku izvērtēšana
un tiek strādāts pie rehabilitācijas plānu sastādīšanas.

Sociālajā dienestā vienu reizi mēnesī notiek darbinieku sa-
nāksmes, kur tiek sniegts metodiskais atbalsts, pārrunāts jau-
nākais likumdošanas aktos, risināti sociālie gadījumi, dokumen-
tu kārtošana hronoloģiskā secībā atbilstoši arhīva prasībām,
sniegta kovīzija. 

Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības
apjomu tiek ievadīti elektroniskās datu uzskaites „”ZZ Dats” So-
ciālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’.
Dokumenti tiek reģistrēti pašvaldības lietvedības sistēmā „Na-
mejs”. Katru mēnesi tiek veikta budžeta izdevumu  analītiskā
uzskaite. 

Sociālais dienests savas darbības nodrošināšanā sadarbojas
ar Jēkabpils novada bāriņtiesu, izglītības iestādēm, ģimenes ār-
stiem , DĢA „Dzīpariņš. 

Par aktualitātēm sociālajā sfērā sabiedrība tiek informēta laik-
rakstā „Ļaudis un darbi“,  kā arī tiek sniegtas individuālas kon-
sultācijas. Sabiedrībai  pieejama informācija sociālajā dienestā,
kā arī pagastu pārvaldēs. 

Plānotie pasākumi 2015. gadā:
Uzdevumi, kuri netika izpildīti un turpināmi sociālā dienesta

darbības uzlabošanai 2015. gadam: 
- Darboties vecāku sociālo prasmju pilnveidošanā, organizēt

atbalsta grupas, iesaistot NVO;
- Veidot starpprofesionāļu komandu, lai risinātu problēmas,

kurās ir iesaistīti bērni;
- Aprīkot jaunizveidotās telpas Sociālās aprūpes namā „Mež-

vijas” ar mēbelēm, sadzīves tehniku un sainmieciskajiem priekš-
metiem;

- Plānot atbalstu vientuļām pensijas vecuma personām;
- Popularizēt Sociālās aprūpes nama „Mežvijas” pakalpojumu

personām, kuras nesaņem pakalpojumu Aprūpe mājās.
Pie plānotajiem pasākumiem vēlētos saglabāt labo sadarbī-

bu, kura izveidojusies ar sabiedriskajām organizācijām, īpaši
biedrību „Ūdenszīmes”, ar kuras darbinieku  palīdzību varam
palīdzēt integrēties sabiedrībā personām ar īpašām vajadzībām.

„Sirds, kas nenoslēdzas sevī, aug un piepildās ar prieku.
Tas ir lielākais sirds dzīves noslēpums. 

Darot kaut ko citu labā, vislielākais labums
tiek mums pašiem.“

Tomass Manns

Lielu palīdzību 2014. gadā sniedza Zasas vidusskolas sko-
lēni ar Inesi Kalniškāni, sagatavojot apsveikumus personām,
kuras atrodas SAC. 

2014.gadā tika sākta Sociālās aprūpes nama „Mežvijas” re-
novēto telpu aprīkošana ar mēbelēm. Bija nepieciešamība pār-
vest mēbeles, kuras tika saņemts kā palīdzības sūtījums no
Minhenes lidostas, no Zasa uz Mežgali. Palīdzību sniedza Lei-
maņu pagasta zemnieki Aivars Vanags un Dānijas pilsonis
Marc Lettau, kurš ļāva izmantot savu traktorehniku un piekabi
mēbeļu pārvešanai. Palīgi šajā reizē bija Leimaņu pagasta ie-
dzīvotāji Gatis Rusiņš, Ilgvars Vanags, Normunds Savickis,
Jānis Rubins.

Pabalsta nosaukums Personu 
skaits 

Izmaks t  
summa 
(EUR) 

Pabalsts garant t  minim l  ien kuma 
nodrošin šanai (GMI) 184 33 808 

Dz vok a pabalsts 454 20 006 
Pabalsts vesel bai 13 2 568 
Pabalsts rk rtas situ cij  42 6 081 
Pabalsts audžu imen m 10 b rni 14 952 
Pabalsts b re iem p c rpus imenes apr pes 
izbeigšan s 15 4 225 

Pabalsts izgl t bai 18 512 
P r jie soci lie pabalsti un atbalsts 57 15 509 
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Pakalpojumi un pabalsti, kuri ir aktuāli pensijas vecuma
personām un personām ar īpašām vajadzībām. 

Asistenta pakalpojums.
Pakalpojuma mērķis: Asistenta pakalpojums ir paredzēts

cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties
ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar
veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem
pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika,
valsts iestādes u.c.), kā arī dažādām sabiedriskām aktivitātēm.

Pakalpojuma mērķa grupa ir - pieaugušie cilvēki ar I vai II in-
validitātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību,  un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar inva-
liditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucēju-
miem. Par pakalpojuma saņemšanu nepieciešams konsultēties
ar sociālo darbinieku.

2. Personas, kurām ir spēkā trūcīgas un maznodrošinā-
tas ģimenes vai personas statuss ir tiesīgi saņemt atbalstu
par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām, ja elektropie-
gādātājs ir AS „Latvenergo”.

3. Vēl vēlētos atgādināt, ka ir iespēja saņemt valsts ap-
maksātu  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

* personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā ve-

cumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā
arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā
vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas;

* Politiski represētām personām (tai skaitā Nacionālās pre-
tošanās kustības dalībniekiem);

* Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem.

2015.gadā ir paredzēts sākt atbalsta sniegšanu trūcīgām
personām un ārkārtas situācijā nonākušām personām.
Mūsu novadā pārtikas paku izdali organizēs Daudzbērnu
ģimeņu apvienība „Dzīpariņš”. Pagaidām sociālajam die-
nestam nav sniegta informācija, kad tiks uzsākta Pārtikas
paku izdale. 

Aicinu personas būt aktīvākiem un iesaistīties piedāvātajās
aktivitātēs.  

Sociālā dienesta darbinieku vārdā vēlos pateikties visiem pa-
švaldības darbiniekiem, īpaši vadītājiem pagastu pārvaldēs par
atbalstu, sapratni.

Lai pavasara saule visiem dod enerģiju un spēku. Saticību
un sapratni ģimenēs!

Ar cieņu Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītāja 
Ritma Rubina

Platību maksājumu pieteikumi

Lauku atbalsta dienesta platību maksājumu pieteikumus
pieņems arī papīra formā, arī no tiem, kuriem ir vairāk kā 10 ha
aramzeme, un pieteikums būtu jāiesniedz elektroniski. Kaut arī
klientiem ir noslēgts līgums par EPS (elektronisko pieteikšanās
sistēmu), ja būs vajadzība, kartes varēs izdrukāt. Vēlreiz pārlie-
cinieties, vai būsiet izpildījuši zaļināšanas un ekoloģijas prasī-
bas, kam tas ir nepieciešams. Izdrukātās kartes pagastos būs
tikai aprīļa vidū, nemeklējiet ātrāk.

Valsts ieņēmumu dienesta aktualitātes

No 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedzamas iedzīvotāju gada ie-
nākumu deklarācijas.

Pildot 2014.gada ienākumu deklarāciju, neapliekamie ienā-
kumi no lauksaimniecības D3 pielikumā 2014. gadā bija 2845.74
eiro un attaisnotie izdevumi par medicīnu (D4) 213.43 eiro.
Ņemot vērā, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
atbrīvo 2014., 2015. un 2016.gadā saņemtās summas, kas iz-
maksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savie-
nības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, D3 pielikumā
01.4.rindu “Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku at-
tīstībai” - neaizpilda par 2014., 2015. un 2016.gadā saņemtajām
summām, bet tās ieraksta 08.rindā “Neapliekamie ienākumi”.

a) Minimālais nodoklis saimnieciskās darbības veicējiem
- 50 eiro

Ja taksācijas gadā nav gūts apliekams ienākums no saim-
nieciskās darbības vai, ja aprēķinātā nodokļa summa no saim-
nieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro,
jāmaksā minimālais obligātais nodoklis 50 eiro. Aizpildot dekla-
rāciju, šī nodokļa aprēķinam vajadzētu parādīties automātiski.
Ja kaut vienu mēnesi ir maksāts sociālais nodoklis ( 99.39 eiro),
tad šie 50 eiro nav jāmaksā. Valsts kasē 50 eiro summa jāie-
maksā pēc deklarācijas iesniegšanas VID - līdz 15. jūnijam.

Minimālais nodoklis 50 eiro nav jāmaksā par pirmo taksācijas
gadu, kurā veikta saimnieciskā darbības reģistrācija un par nā-
kamo taksācijas gadu, kā arī gadu, kurā izbeigta saimnieciskā
darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Ar šo gadu nosacījumus par 50 eiro iemaksu budžetā nepie-
mēro maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalen-
dāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,
kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atva-
ļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta

darbnespējas lapa «B».
b) No 2015.gada - īsumā
Mikrouzņēmumu nodokļa likme šogad- 9%, ja apgrozījums

līdz 7000 eiro, un 11%, ja apgrozījums  7-100 tūkst. eiro. Mini-
mālā mēneša darba alga 360 eiro. 

Minimālā stundas tarifu likme ir 2,166 eiro, bet pusaudžiem
un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normā-
lais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā
minimālā stundas tarifa likme ir 2,477 eiro.

Šogad sociālais nodoklis būs 110.09 eiro. Summa mēnesī
(gūtā peļņa), no kuras jāveic sociālās iemaksas, ir 360 eiro. 

Ar nodokli neapliekamais ienākums ienākumiem, kas gūti no
maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pa-
kalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai sav-
vaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas 3000 eiro gadā.

VID saimniecisko darbību var vēl nereģistrēt, ja ienākumi
kopā nepārsniedz 3000 eiro gadā. Bet ienākumu uzskaiti jāveic
tāpat, to var darīt brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos ienā-
kumus. Ja ienākumi ir sasnieguši 3000 eiro, tad 5 darba dienu
laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam (rozā
lapa).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā
esošu bērnu saņems arī tad, ja vasaras brīvlaikā  no1.jūnija līdz
31.augustam bērns strādās  un saņems ar algas nodokli vai se-
zonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus, un bērns
ir līdz 19 gadu vecumam ,mācās vispārējās, profesionālās, aug-
stākās vai speciālās izglītības iestādē. Tātad, ja bērns vasarā
strādās, viņš VID nebūs jānoņem no apgādības.

No 2015.gada 1.oktobra VID jānodrošina publiski pieejamu
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (re-
ģistru). Ir virkne jaunumu, kas attiecas uz kapitālsabiedrībām un
uz valdes locekļiem.

c) Zemes pārdošana
2015.gadā,pārdodot lauksaimniecības zemi, gūtais ienākums

tiek atbrīvots no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja
pircējs ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, komer-
csabiedrība, IK vai ZS, un vismaz vienā taksācijas periodā no
pēdējiem trim pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no tā
saimnieciskās darbības ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 3000
eiro gadā, veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ,vai
arī šī persona saņem valsts vai ES atbalsta maksājumus lauk-
saimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks. 

Ja pārdod nekustamo īpašumu, kuru veido lauksaimniecības
zeme un mežs vai cita veida zeme (krūmāji, purvi, zeme zem

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem



52015. gada marts

ūdeņiem), no aplikšanas ar ienākuma nodokli tiek atbrīvots ie-
nākums proporcionāli tai platības daļai, kura pēc lietošanas
mērķa ir lauksaimniecības zeme. Ja tiek pārdots nekustamais
īpašums, uz kura ir arī ēkas vai būves, nodoklis jāmaksā ( ir iz-
ņēmumi).Tāpēc pirms zemes pārdošanas Valsts zemes dienes-
tā jāpārliecinās vai  ir aktualizēta visa informācija, vai kādas dru-
pas un pamati tur joprojām neskaitās ēkas, vai uz pārdodamā
zemes gabala neuzrādās  kāda jau sen nojaukta būve.

d) Biežāk lietotie VID konti

Bezmaksas mācības „Atbalsts lauku
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai“

Lūgums jauniešiem iesaistīties aktīvi, arī tiem, kuri vēl tikai
meklē savu darbības veidu. Mācības notiks aprīlī Jēkabpilī,
Bebru ielā 108, Jēkabpils konsultāciju birojā. Jēkabpilī pasā-
kums notiks jau trešo gadu, tā mērķis ir motivēt jauniešus vecu-
mā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā,
sniedzot vispusīgas zināšanas zņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstīšanai.

Par piedalīšanos mācībās un sekmīgu savas biznesa idejas
plāna aizstāvēšanu jaunieši saņem sertifikātu. Pēc mācībām ir
iespēja piedalīties konkursā „Laukiem būt!“ un saņemt vērtīgas
naudas balvas.

Pasākums ietver:
* informatīvo dienu;
* 5 dienu mācības;
* individuālo sadarbību pēc mācību beigām;
* konkursu „Laukiem būt!“
Mācībās būs iekļautas šādas tēmas:
Iepazīšanās. Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats - laba

ideja. Idejas definēšana un attīstība. Mana ideja - mana iespēja
izdarīt un nopelnīt vairāk.

Uzņēmējdarbības uzsākšanas priekšnosacījumi. Menedž-
ments - vadības prasmes jaunam uzņēmējam. Riski un pasā-
kumi to samazināšanai.

Biznesa plāna nozīme uzņēmuma attīstībā. Biznesa plāna
sastādīšana. Naudas plūsmas pārskats. Projektu vadība. Iepir-
kumu procedūras organizācija.

Uzņēmējdarbības formas. Uzņēmumu dibināšana un reģis-
trēšana. Praktiskā pieredze uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Grāmatvedības pamati. Ar saimniecisko darbību, nodokļiem,
grāmatvedību saistītā likumdošana. Grāmatvedības uzskaite.
Nodokļu likumdošana.

Uzņēmējdarbību regulējošā likumdošana. Kontrolējošās
institūcijas. Svarīgākā kontaktinformācija, komunikācija ar
iestādēm un organizācijām uzņēmuma darbības nodrošināša-
nai.

Mārketinga loma uzņēmumā . Mārketinga pamati.
Uz sabiedrisko labumu orientētu projektu būtība. Uzņēmēju

un NVO sadarbības labā prakse.
Sadarbības nepieciešamība uzņēmējdarbībā. Biedrības un

Kooperatīvi, praktiskie piemēri.
ES atbalsts 2015.-2020. gadā un citas atbalsta iespējas

lauku uzņēmējiem.
Praktiskās nodarbības. Biznesa plāna izstrāde.
Pieteikties pie novada lauku attīstības konsultantes vai Jē-

kabpils konsultāciju birojā: t.26511269. 

Tuvojas gala termiņš bloku precizēšanas 
pieteikumu iesniegšanai - 1. aprīlis

1) Kādos gadījumos ir jāiesniedz Lauku bloku precizēša-
nas pieprasījums?

a) Jūsu apsaimniekotajai platībai Lauku reģistra ģeogrāfis-
kajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota informācija par lauk-
saimniecībā izmantojamo zemi lauku blokos, nav uzrādīts lauku
bloks (Lauku blokam ir savs identifikācijas numurs, kas sastāv
no 10 cipariem, piemēram, 12345-12345. Vienu lauku bloku var
apsaimniekot vairāki lauksaimnieki. Lauku bloka numurs nav tas
pats, kas kadastra numurs),

b) situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemē-
ram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēkā, izcirsti krūmi un sakopta
platība,

c) ja Jūsu apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimnie-
cības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku
blokos, jo nav bijusi uzturēta labā lauksaimniecības un vides
stāvoklī.

2) Kādos gadījumos ir jāiesniedz ainavu elementu preci-
zēšanas pieprasījums?

Ainavu elementi ir viens no veidiem kā klientiem nodrošināt
ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP)  deklarēšanu. Tās mērķis
ir bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana un uzlabošana sa-
imniecībā. Ainavu elementi ir piederīgi LAD lauku blokam un var
būt tikai aramzemes platībās. Ainavu elementu precizēšana ir
jāveic, t.i., jāiesniedz LAD ainavu elementu (dīķu un koku,
krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums, ja Jūsu kadastrā
Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir
izveidojis ainavu elementu slāni, kurā šobrīd ir iekļauti dīķi un
koku, krūmu grupas:

a) nav norādīts dabā esošs ainavu elements -dīķis vai koku,
krūmu grupa ;

b) ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu ele-
ments-dīķis vai koku, krūmu grupa.

Visus precizējumus var pieteikt arī elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā. Kartē koku un krūmu grupas ir pilnībā iekrāsotas
gaiši zaļā krāsā, dīķi ir iekrāsoti gaiši zilā krāsā. Ja vēlaties re-
dzēt informāciju kadastrā konkrēti ziņas par kādu no ainavu ele-
mentiem, Jums ar peles kreiso taustiņu jāuzklikšķina uz konkrē-
tā ainavu elementa, parādīsies informācijas logs, kur būs nora-
dīts ainavu elementa veids un arī aprēķinātā platība.

3) Dīķi:
a) ne mazāki par 0.01ha un lielāki par 0.1 ha;
b) tilpnes no betona vai plastmasas netiek uzskatītas par ENP;
c) dīķa platībā iekļauj krasta veģetācijas joslu līdz 10 m pla-

tumā.
4) Koku, krūmu grupas:
a) grupā augoši koki un koku, krūmu puduri, zem kuriem

zeme netiek apstrādāta;
b) ne mazāki kā 0.01ha un ne lielāki kā 0.3 ha platībā

Par dīķu un koku, krūmu grupu platībām netiks maksāts Vie-
notais platību maksājums, bet tās tiks ņemtas vērā, aprēķinot
Zaļināšanas maksājumu, ja klients tās būs pieteicis un uzturējis
atbilstošā stāvoklī. Jāiegaumē, ka klienti drīkst pieteikt tikai tos
ainavu elementus, kuri atrodas viņu valdījumā.

Lauksaimniecības datu centra aktualitātes

1) Lauksaimniecības datu centram jaunas veidlapas. Ir
izstrādātas jaunas veidlapas šādu notikumu ziņošanai: atneša-
nās, neapzīmēto dzīvnieku izslēgšana, apzīmēta dzīvnieka iz-
slēgšana, kastrēšanas paziņošana.

Atgādinājums! Iepriekšminētie notikumi par dzīvniekiem ir jā-
paziņo 7 dienu laikā pēc notikuma. Lai ievērotu normatīvajos
aktos noteiktos notikumu ziņošanas termiņus, LDC aicina iz-
mantot Elektroniskās ziņojumu ievades sistēmas piedāvātās
priekšrocības!

Vecās notikumu ziņojumu lapas ( rozā krāsā) arī kādu laiku
vēl tiks pieņemtas.

Sa m js Valsts kase  
Re istr cijas Nr.  90000050138 
Sa m ja BIC TRELLV22 
Konti:  
Iedz vot ju ien kuma nodoklis LV91TREL1060000110000
Uz mumu ien kuma nodoklis LV08TREL1060000121000
Valsts soci l s apdrošin šanas oblig t s 
iemaksas 

LV37TREL1060000220000
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Ja dzīvnieka apzīmēšanas aktus pildiet papīra formā nevis
elektroniski, tad pirmajā nedēļā jāpaziņo atnešanās ar jauno
veidlapu un tad 20 dienu laikā pēc dzimšanas jāapzīmē jaun-
dzimušais, jāaizpilda apzīmēšanas akts. To visu var vienkāršot,
pirmajā nedēļā uzreiz apzīmējot jaundzimušo un aizpildīto ap-
zīmēšanas aktu nogādājot LDC. Tad šī atnešanās veidlapa nav
jāpilda. 

2)Obligāti veicamie dzīvnieku izmeklējumi novada ga-
nāmpulkos. Lauksaimniecības datu centrs ir publicējis ganām-
pulku sarakstu, kuros šogad ir jāveic obligātie dzīvnieku izmek-
lējumi, uz kādām slimībām un kādā termiņā. Saraksts ir apska-
tāms LDC mājas lapā. Ja izmeklējumi netiks veikti, novietne
zaudēs no konkrētās slimības brīvas novietnes statusu ar visām
no tā izrietošajām sekām.

Par konkursa „Latvijas labākais tirgo-
tājs“ laureātu kļuvis arī Jēkabpils novada
Rubeņu veikals-kafejnīca „Rubeņi”, kas
nodarbojas ar ēdināšanu, pārtikas un da-
žādu sadzīves preču tirdzniecību. Veikalu
apsaimnieko ZS „Kalnieši”.

Zemnieku saimniecība atzinību ieguvusi
kategorijā „veikali”, kurā varēja pieteikt pa-
šapkalpošanās tirdzniecības objektus, kuru
tirdzniecības zāles platība ir līdz 400 m2.

Saimniecību ,,Kalnieši’’ Dunavas pa-
gastā 1994. gadā nodibināja Aina Timo-
fejeva. Sākumā ģimene nodarbojās ar
lauksaimniecību un mežizstrādi, līdz
1996. gadā Rubeņos vecajā dispičerēkā
nolēmuši izveidot veikalu. 2007. gadā
paši saviem spēkiem uzsākuši ēkas re-
konstrukciju, tapusi arī piebūve. No 2010.
gada veikals - kafejnīca ,,Rubeņi’’ darbo-
jas skaistā un plašākā ēkā, piedāvājot pir-
cējiem ne tikai pārtikas un saimniecības
preces, bet arī nepieciešamāko lauksaim-
niekiem. Piecus gadus atpakaļ zemnieku
saimniecības vadību no mammas pārņē-
ma Andis Timofejevs. ,,Kalnieši’’ bez tird-
zniecības nodarbojas ar mežizstrādes pa-
kalpojumu sniegšanu un arī starptautis-
kajiem kravu pārvadājumiem. Lauksaim-
niecība ,,pārgājusi’’ Anda sievas Ritas
pārziņā, kurai pieder SIA ,,Jumīši’’, lai gan
pati darbojas veikalā.

,,Tā viena nozare mums kompensē
otru. Jāatzīst, ka Rubeņi pamazām iztuk-
šojas, cilvēku paliek arvien mazāk”,
skaidro Andis. Tāpēc arī kafejnīca nedar-
bojas uz pilnu slodzi. Taču, neskatoties
uz to, „Rubeņos” ikdienā iespējams pasē-
dēt gan pie kafijas tases, gan nobaudīt
kādu smalkmaizīti. Bet, ja ir vēlēšanās
paēst pusdienas, tad tās iepriekš jāpiesa-
ka, tāpēc arī pavārs tiek algots tikai uz

Andis Timofejevs - viens no labākajiem
tirgotājiem Latvijā

Traktortehnikas apskates
2015. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē,
t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākša-
nas, traktortehnika un tās piekabes jāsa-
gatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehni-
kas reģistrācijas apliecībai un jābūt derī-
gai OCTAS polisei. Samaksa par apskati
tiek veikta pie inspektora.

Uzziņām tālrunis 65231698 vai
25639642.

Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta 

be u 13.04. 10:30 11.05. 10:30 "Augškalni" 
Dign jas 13.04. 11:30 11.05. 11:30 Vand ni, "Spr d tis" 

13.04. 13:00 11.05. 13:00 Sudrabkalns, "Kl ts" Dunavas 
13.04. 14:00 11.05. 14:00 "Kafejn ca R tausmas" 
24.04. 10:00 22.05. 10:00 Kaldabru a, "Darbn cas" 
24.04. 12:00 22.05. 12:00 Rube i, "Pasta noda a" Rubenes 
24.04. 13:00 22.05. 13:00 Slate, "Vairogi" 

Zasas 10.04. 14:00 08.05. 14:00 "Viesu i" 
10.04. 13:00 08.05. 13:00 Mežgale, Liepas 2 Leima u 
10.04. 11:00 08.05. 11:00 Leima i, "Leima u tautas nams" 
10.04. 9:30 08.05. 9:30 Vidsala, "Sil res" 

Kalna 
10.04. 9:00 08.05. 9:00 Dubulti "Straum tes" 

Atkritumi

Jēkabpilī esošajā SIA „Vidusdaugavas SPAAO“ atkritumu
šķirošanas laukumā Zvaigžņu ielā 1B no iedzīvotājiem bez
maksas tiek pieņemti šādi šķirotie atkritumi: plastmasas iepa-
kojums, papīra un kartona atkritumi, metāla izstrādājumi, stikla
atkritumi, koka izstrādājumi, nolietotas elektropreces (neizjauktā
veidā), dienasgaismas spuldzes, baterijas un akumulatori, at-

strādātas eļļas un eļļas filtri. Riepu pieņemšana uz laiku ir pār-
traukta.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šķiroto atkritumu nodoša-
nu, var sazināties ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO“ poligona
„Dziļā vāda“ vadītāju Jāni Gramani, zvanot uz tālruņa numuru:
28 363 313.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības konsultante, 26312414

Latvijas Tirgotāju asociācijas  priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs 
pasniedz atzinības rakstu  ZS „Kalnieši” īpašniekam  Andim Timofejevam.
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pusslodzi. Pamatā kafejnīcas telpas tiek noslogotas pasākumu
un banketu laikā. Kopā zemnieku saimniecībā ir algoti 8 darbi-
nieki, no kuriem 5 strādā veikalā.

Uz jautājumu par saimniecības tālāku nākotni Andis nosme-
jas, ka uz vecāko dēlu Elvi šobrīd nav ko cerēt, viņam galvā esot
tikai hokejs, tāpēc arī mācās Daugavpils sporta skolā un vidus-
skolā, jo blakus ir hokeja halle. Saimniekošanu varētu turpināt
jaunākais - Elmārs, kurš mācās Rubenes pamatskolā, viņam zi-
nāma interese esot.

Par pašu konkursu un vērtēšanas gaitu Andis atceras, ka brīdī,
kad ieradusies komisija, veikalā atradušies 3 preču piegādātāji,
izveidojusies ļoti neveikla situācija. Pārdevējām uztraukums, ar
visiem trijiem jau jātiek galā, un vēl stāv komisija un gaida...

Veikalus vērtēja iepriekšējo gadu konkursa “Latvijas labākais
tirgotājs” uzvarētāji un Latvijas Tirgotāju asociācijas deleģēti ek-
sperti, kas iepazinās ar konkrētās iestādes apkalpošanas kul-
tūru, iekārtojumu, preču klāstu, kārtību un tīrību, speciālajiem
piedāvājumiem un informāciju.

Konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2014” kopumā piedalī-
jās 193 uzņēmumi. Izvērtējot pieteiktos dalībniekus, tika noteikti
46 uzvarētāji. Šie uzņēmumi atbilda kritērijiem - ja saņemti vis-
maz 92 punkti no 100.

Uzvarētāji un galvenās balvas saņēmēji tika sveikti un apbal-
voti 13. februārī Rīgas domē. Andi sveikt uz Rīgu devās arī Jē-

kabpils novada domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, kopā ar
Rubenes pagasta vadītāju Intru Kurmi. Kā atzīst priekšsēdētājs,
Rubeņu veikals uz šo brīdi ir viens no mūsdienīgākajiem un
labāk iekārtotākajiem novadā. Cilvēki veikalā var norēķināties
ar elektroniskajām maksājumu kartēm, un priecē tas, ka cilvē-
kiem ir nodrošinātas patstāvīgas darbavietas.

Vērojot Anda sasniegumus, priekšsēdētājs novēl: „Lai būtu
vairāk tik drosmīgu un uzņēmīgu cilvēku mūsu novadā! Darbas-
pēks mums ir, taču trūkst cilvēku, kas to organizētu, īstenotu ko-
pīgas ieceres. Par piemēru var minēt iekštelpu remontu. Pašval-
dībai pakalpojumi parasti jāņem no pilsētas firmām, taču būtu
labi, ja kāds uzņemtos un šos darbus piedāvātu veikt šeit pat
novadā, kaut vai dibinot SIA. Arī servisi ir ļoti nepieciešamas ie-
stādes mūsu novadā. Pilsētas atrodas samērā tālu, un ir patī-
kami, ja šo pakalpojumu var saņemt šeit pat, uz vietas. Šajā
jomā nepārtraukti ir darbs, un automašīnu skaits tikai pieaug”. 

Konkurss „Latvijas labākais tirgotājs“ tiek rīkots katru gadu.
Gada laikā labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu
sniedzēju uzņēmumus izvērtē ar mērķi paaugstināt nozarē strā-
dājošo profesionalitāti. Ar konkursa starpniecību gadu gaitā pla-
šāku atpazīstamību un uzmanību guvuši daudzi uzņēmumi.

Informāciju sagatavoja I. Sēle un K.Sēlis
Foto: Latvijas Tirgotāju asociācija un I. Sēle

Piegādāts aprīkojums publisko 
interneta pieejas punktu 

izveidošanai un uzlabošanai 

J ē k a b p i l s
novada pašval-
dība kopš
2 0 1 4 . g a d a

27.oktobra īsteno projektu “Publisko interneta pieejas punk -
tu attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā”, identifikācijas
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/021. Projekta mērķis ir uzla-
bot vienu esošu un izveidot septiņus jaunus publiskos inter-
neta pieejas punktus. Divos no jauna izveidotajos punktos –
Zasas un Rubeņu kultūras namu ēkās paredzēta pieejamība
datortehnikai un multifunkcionālai iekārtai, tai skaitā vienā
vietā punkts būs aprīkots personām ar kustību traucējumiem.
Rubenes un Zasas kultūras namu ēkās izveidotajos PIPP, kā
arī Ābeļu pagasta pārvaldes ēkā jau esošajā PIPP ir pare-
dzēts iegādāties datortehniku un multifunkcionālās iekārtas,
kā arī palielināt bezvadu piekļuves zonas jaudas, ierīkot lokā-
los tīklus. Pašvaldība atbilstošās telpas aprīko ar mēbelēm.
Piecās vietās – Dignājas, Dunavas, Kalna, Rubenes un Lei-
maņu pagastos tiek izveidotas interneta bezvadu zonas. Feb-
ruārī ir piegādāts aprīkojums - datorkomplekti ar atbilstošu
programmatūru un multifunkcionālās iekārtas. Tiek strādāts
pie specifikāciju sagatavošanas pakalpojumam, lai varētu no-
drošināt tīklu un bezvadu zonas izvedi plānotajās vietās un
drīzumā tiks izsludināts iepirkums.

Projekta īstenošanas laiks 8 mēneši; tā ieviešana jāpabeidz
ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. jūnijam. Sasniedzot šī projekta
mērķi, Jēkabpils novada pašvaldībā paaugstināsies piekļuves
iespējas internetam plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot
piekļuvi elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, kā re-
zultātā uzlabosies mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

Plānotais projekta budžets ir EUR 33038.46, tai skaitā
ERAF līdzfinansējums EUR  28082.69, kas sastāda 85% no
attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta līdzfinansējums sa-
stāda 991.15, kas ir 3% no attiecināmajām izmaksām. Pašval-
dības līdzfinansējums paredzēts EUR 3964.62, kas sastāda
12% no attiecināmajām izmaksām. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta vadītāja Gunta Dimitrijeva

Amatniecības centrs „Rūme” aicina uz
atvērto meistardarbnīcu 

27. martā
Latvijas Nacionālais Kultūras centrs ir apstip-

rinājis amatniecības centra „Rūme” pieteikumu šā
gada Vislatvijas pasākumā „Satiec savu meista-
ru!”

„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā
aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas tur-
pinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas pro-
jektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Līdzīgi pa-
sākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie
sevis mācekļus, vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā,
Beļģijā un citās pasaules valstīs.

Šogad pasākums visā Latvijā norisināsies no 2015. gada 27.
līdz 29. martam.

27. martā, no plkst. 12:00 – 16:00 „Rūmē” pasākuma ie-
tvaros notiks Atvērtā meistardarbnīca „Vāraunieks – viss
vienā katlā!”. Vāraunieks ir viens no senākajiem traukiem, par
kuru saglabājušās arheoloģiskas liecības. Vāraunieks savās
augstuma un platuma dimensijās ir vienāds. Silueta līnija virzie-
nā uz augšu nedaudz paplatinās, virs viduslīnijas plastiski sa-
šaurinoties un veidojot ar spēju iežmaugumu pārejā uz mazliet
atvērto trauka maliņu. Ornamentam tiek izmantots atturīgs vir-
pas līklocis, iespiestas strīpiņas vai baltmāla josla trauka aug-
šējā malā. Vāraunieka iekšpuse parasti tikusi vāpēta (glazēta),
izņemot gadījumus, kad trauks dedzināts melnajā jeb svēpētajā
dedzinājumā. Trauka forma ir ļoti sena, par ko varam pārlieci-
nāties, aplūkojot neolīta keramiku.

Atvērtās meistardarbnīcas laikā apmeklētājiem būs iespē-
jams iepazīt visu vāraunieka „dzīves” ciklu – redzēt, kā no māla
pikas izaug trauks, kā trauku vēl karstu un skanošu izņem no
keramikas cepļa, kopā ar ķēkšu gatavot vārauniekā mielastu,
kā arī to nogaršot, klausoties un piedaloties dažādu saviesīgu
pastāstu un dziesmu stāstīšanā un skandēšanā. Pasākumā pie-
dalīsies arī skroderis, kas novērtēs, vai tie paši goda svārki der
gan pirms, gan pēc mielasta, tāpat apmeklētāji varēs iemēģināt
roku jostas aušanā, kas nepieciešama, lai apjoztu pieēstos vē-
derus.

Lūdzam apmeklētājus uz pasākumu pieteikties laikus, pa tāl-
runi 22335439 vai e-pastu daina.aluzane@gmail.com.

„Rūmes” koordinatore Daina Alužāne
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Rainim – 150 (1865.-1929) 
A.Grīnam – 120 (1895.-1941.)
J.Akurateram – 139 (1876.-1937.)
Aiz manis stāv zvaigznes, ko tu man padarīsi?
(Rainis)

Jēkabpils novada gada pasākumu plāns

Novada dižgariem veltītie pasākumi

Datums Pasākums Vieta Atbildīgais 

19.01. Raiņa dzejas ilustrētās izlases “Satikšanās sabiedrībā” grāmatas Zasa Biedrība „ 
atvēršanas svētki Sēļu pūrs”, finansiāli

atbalsta VKKF
01.05 Jubilejas pasākums „Ar Raiņa vārdu pirms 50 gadiem”. 

Kultūras namam – 50 Rubene Inta Tomāne
marts – maijs Skolēnu radošo darbu konkurss veltīts Aleksandra Grīna 120 dzimšanas 

dienas atcerei novadā Maruta Orbidāne
marts – maijs Konkurss veltīts dzejniekam Rainim „Ik mirkli sevī pašā būs Jums augt” novadā Agra Ozoliņa
16.05. Muzeju nakts „Šeit zelta saule un āboli saldākie” Zasa Edīte Balode
13.07.-17.07. Jauno talantu dienas „Pa Raiņa, A.Grīna un J.Akuratera bērnības takām” novadā Anita Ozoliņa
17.07. Novada pasākuma „Braucam ciemos” ietvaros tematisks pasākums 

„Par Raini, A.Grīnu un J.Akurateru šodien” Dunava Anita Ozoliņa
15.08. A.Grīna piemiņas vietā  jubilejas pasākums – A.Grīnam -120 Kalna pagasts Sandra Vecumniece
Septembris Dzejiski muzikāls uzvedums „Dagdas skiču burtnīcas” 

(Rainim un Aspazijai- 150) Zasa Anita Ķikute
Septembris Dzejas dienas Tadenava AinaTimofejeva
11.11. Foto izstāde „Es sapni par dzimteni pagalvī likšu” Zasa Edīte Balode

Nozīmīgākie kultūras, atpūtas un sporta pasākumi 2015. gadā

Datums Pasākums Vieta Atbildīgais

19.01. J.Akurātera piemiņas pasākums Ābeļi Svetlana Koriņeva
21.02. „Sadancis pie Amora” Zasa Anita Ķikute
21.02. Novada pasākuma “ Braucam ciemos” ietvaros Ziemas sporta diena Dignāja Ieva Dreimane
22.02. Tematisks pasākums “Es dzīvoju tepat starp jums” Dunava Anita Ozoliņa
27.02. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros “ Meteņdiena” Leimaņi Gints Audzītis
07.03. Tematisks pasākums “Ak sievietes ,sievietes, sievietes…” Dunava Anita Ozoliņa
25.03. Novada politiski represēto atceres pasākums Ābeļi Svetlana Koriņeva
28.03. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros teātra karuselis Kalna pagasts Sandra Vecumniece
25.04. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros sarīkojums – koncerts 

“Lai smaids ir tava rota” Zasa Anita Ķikute
15.05. Novada pasākuma “Braucam ciemos” ietvaros “Ģimeņu diena” Ābeļi Svetlana Koriņeva
30.05. Daugavas svētki Dignāja Ieva Dreimane
31.05. Bērnu un jauniešu svētki – ģimeņu diena Rubene Inta Tomāne
04.06. Novada senioru aktīvās atpūtas diena Dunava Aivis Kokins
27.06. Festivāla “Baltica 2015″ ieskaņas sarīkojums Dignāja Ieva Dreimane
04.07. Novada bērnības svētki Leimaņi Gints Audzītis
24.07. Mūzikas festivāls „Mazā ziņģe” Rubene Inta Tomāne
08.08. „Braucam ciemos”- novada pagastu svētku noslēguma pasākums Rubene Inta Tomāne
22.08. Novada sporta svētki Dignāja Aivis Kokins
Augusts Pagasta svētki – “Brodu ciematam 220″ Ābeļi Svetlana Koriņeva
25.09. Novada senioru diena Zasa Anita Ķikute
10.10. Pasākums – koncerts „Ar ģitāru par dzīvi” Leimaņi Gints Audzītis
17.10. Novada pašdarbnieku pateicības un atpūtas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
24.10. Pasākums – koncerts „Atnāc ar savu dziesmu” Zasa Anita Ķikute
07.11. Novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
11.11. Lāčplēša dienas skrējiens Ābeļi Aivis Kokins
11.11. Lāčplēša dienas pasākums Leimaņi Gints Audzītis
11.11. Lāčplēša dienas pasākums Kalna pagasts Sandra Vecumniece
11.11. Gaismas akcija „Sēlijas gaisma Latvijai” novadā Inta Tomāne
17.11. Novada valsts svētku pasākums Leimaņi Gints Audzītis
11.12. Novada zemnieku atpūtas pasākums-balle Rubene Ina Sēle, 

Inta Tomāne
19.12. Novada sportistu atpūtas pasākums-balle Dignāja  Aivis Kokins, 

Ieva Dreimane

Informāciju sagatavoja Inta Tomāne
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Ar nodarbību ciklu „Vērtības” Dunavā uzsākts Lauku Partne-
rības „Sēlija” projekts „Aiz apvāršņa”. Aktivitātes uzsākot, pro-
jekta koordinatora U.Vārslavāna rosināti, dalībnieki apzināja
skaistāko un labāko dabā, notikumos, cilvēkos savā ciematā.
Nebija pārsteigums, ka bērni kā vērtības min Daugavu, ogu un
sēņu bagātos mežus. Saistošākie pasākumi – Līgo svētki pie
Plostnieku pieminekļa, Dzejas dienas, Grāmatu svētki un dau-
dzie pasākumi skolā. Sprieda arī par to, kā visvairāk pietrūkst
Dunavā un ielūkojās nākotnē- ko paši gribētu izdarīt, kad izaugs
lieli. Protams, arī bērnu sapnis ir asfaltēts ceļš un pat tilts pār
Daugavu, iespēja uz vietas mācīties mūzikas vai mākslas skolā. 

Pirmās nodarbības veltītas iedzīvotāju nodarbinātības izpē-
tei. Projekta dalībnieki devās uz vietējo biedrību „Dzīves pras-
me”, jo biedrība ir vieta, kur cilvēki ne tikai saturīgi pavada savu
brīvo laiku, „iziet cilvēkos”, kas laukos nav mazsvarīgi, bet dara
labas lietas, mācās, pilnveido sevi. Tāpēc vienam otram bērnam
acīs mirdzums, jo šīs telpas un te notiekošais nav svešs - nāk
kopā ar mammu vai vecmammu.

Biedrības vadītāja A.Ozoliņa pastāstīja, ka pamatā nodarbo-
jas ar rokdarbiem – auž, ada, tamborē, šuj u.c. Biedrības aktī-
vistes, kas laipni izrādīja telpas un pastāstīja par daudzveidīga-
jiem rokdarbiem, ir čaklas projektu rakstītājas. Īstenojot projek-
tus, apgūta stikla un zīda apgleznošana, dekupāža, ziepju ga-
tavošana mājas apstākļos, uzklausīti psiholoģes padomi. Jau-
nums – ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kas notiek pro-

jekta „Mūsu veselība – mūsu dzīvotprieks” ietvaros. 
Kad nedaudz iemēģināti jaunie trenažieri, vērots, kā lielajās

stellēs top krāsaina grīdsega, tuvāk apskatītas austās sedziņas,
krāsainie lakati un šalles, tamborētās cepures un citi rokdarbi,
laiks ķerties pašiem pie darba. Biedrības vadītāja sagatavojusi
uzdevumus, kas visiem pa spēkam. Pirmais darbiņš - mandalas
krāsošana. Radošā klusumā top krāsaini apļi, kas atklāj emo-
cionālās, fiziskās, garīgās sajūtas. Tad tiek noskaidrots, ko no-
zīmē izvēlētās krāsas, apskatīts citu veikums, salīdzināts. Ne-
daudz pārdomu un seko piespraudes izgatavošana no kniepa-
datas, krāsainas lentītes un koka zīmulīša. Kad skolēna rota ga-
tava, laiks izvērtēt redzēto, izdarīto, gūto. 

Projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību cikli notiek visos piecos
LP „Sēlija” darbības aptvertajos novados: Krustpils, Jēkabpils,
Viesītes, Aknīstes un  Salas novadā. Līdzekļi projekta īsteno-
šanai saņemti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumen-
ta programmas „NVO” fonds, to līdzfinansē novadu pašvaldības.
Esam gandarīti, ka biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja I.Jātniece
mūs uzaicināja kļūt par dalībniekiem šai projektā. 

Dunavā projektā iesaistījušies 27 bērni vecumā no 6 līdz 15
gadiem, kā arī seši aktīvi vecāki. Sadarbības prasmes mērķgru-
pā izpaužas ik brīdi, jo lielākie palīdz mazākajiem tikt galā ar uz-
devumiem. Ikreiz paldies tām mammām, kas rūpējas par bagā-
tīgi klātu launaga galdu. Tā izpaužas kopienas gars.

Astra Liopa
Autores foto

Dunavā apzina vietējās vērtības

Aktualizēts 
pašvaldības 

investīciju plāns
2015. – 2017.

gadam
Jēkabpils novada dome 2015.gada

26.februāra sēdē apstiprināja Jēkabpils
novada attīstības programmas 2012.-
2018. gadam aktualizēto Investīciju plānu
2015.g – 2017.g. . Plāns aktualizēts,
ņemot vērā apstiprināto budžetu 2015.
gadam, un tajā plānotas gan pašvaldī-
bas  investīcijas, gan investīcijas, ko plā-
nots piesaistīt no pieejamajiem Eiropas
Savienības fondiem pašvaldības attīstī-
bas veicināšanai. Ar investīciju plānu ie-
spējams iepazīties novada mājas lapā
www.jekabpilsnovads.lv sadaļā „Attīstī-
bas plānošanas dokumenti”.

Jēkabpils novada
teritorijā ir 

noteikts 
aizliegums 
ģenētiski 

modificēto 
kultūraugu 
audzēšanai

Jēkabpils novada pašvaldība informē,
ka 26.02.2015. Jēkabpils novada dome ir
pieņēmusi lēmumu Nr.72 „Par saistošo no-
teikumu Nr.3/2015 „Par aizliegumu ģenē-
tiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jē-
kabpils novadā” apstiprināšanu”. Saistošie
noteikumi nosaka, ka aizliegums Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus ir 5 gadi.

Dzidra Nartiša,
Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciāliste

Apstiprināta 
Jēkabpils novada

pašvaldības 
autoceļu attīstības

programma 
2015. - 2017.

gadam
26. februārī Jēkabpils novada dome

pieņēma Jēkabpils novada pašvaldības
autoceļu attīstības programmu 2015.-
2017.gadam. Par atbildīgo programmas
ieviešanā tika iecelta Jēkabpils novada pa-
švaldības Īpašuma apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāju
I.Feldmane. Programma īstenojama sa-
skaņā ar 17.12.2009. Jēkabpils novada
domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10,
55.§) „Jēkabpils novada pašvaldības Ceļu
fonda līdzekļu pārvaldības kārtība”.

Detalizēti ar programmu var iepazīties
Jēkabpils novada mājaslapā. K.Sēlis
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Ar tautasdziesmu skandēšanu Jēkab-
pils novada Leimaņos sākās Meteņu svi-
nēšana. Pasākums bija viena no aktivitā-
tēm novada svētku gada programmā
„Braucam ciemos!”. Šoreiz Leimaņus ap-
ciemoja Kalna pagasta ļaudis.

Pavasara gaidīšanas svētki latviešiem
jau izsenis bijuši jautru izdarību pilni. Lei-
maņu tautas nama vadītājs Gints Audzītis
stāsta: „Meteņos svarīgākais ir, ka cilvēki
gaida pavasari pēc garās ziemas un, vēl
domājot par ziemu, dara visādus darbi-
ņus, kas raksturīgi ziemā, – slidinās pa
ledu un brauc ar ragaviņām. Tāpat Mete-
ņos cilvēki brauc cits pie cita ciemos un
dara vēl visādas interesantas lietas, pie-
mēram, mētājas ar pīrāgiem un zelta
pogām – tāds ir ticējums. Februāris ir pē-
dējais mēnesis, kad mūsu senči gāja či-
gānos jeb ķekatās. Viņi pārģērbās un ne-
gaidīti gāja ciemos pie kaimiņiem, diede-
lēja visādas labas lietas, sniedza priekš-
nesumus un svinēja pavasara tuvošanos.”

Arī pasākumā, kas norisinājās Latvju
zīmju parkā, netrūka jautrības. Mūzikas
pavadījumā no cita pie cita ceļoja liels
maiss, pilns ar dažādiem apģērba gaba-
liem. Mūzikai apklustot, tam, pie kura tajā
brīdī bija maiss, vajadzēja izvilkt kādu no
apģērbiem un vilkt mugurā. Šī aktivitāte
simbolizēja seno latviešu ķekatas. Tikpat
interesanta bija „ziemas” sacenšanās ar

„pavasari”. Pasākuma dalībnieki tika sa-
dalīti divās komandās – viena pārstāvēja
ziemu, otra – pavasari. Dalībniekiem va-
jadzēja nest olu karotē, mest bumbiņas
maisā, bet visjautrākā bija virves vilkšana.
Pēc sacensībām, kurās, kā jau varēja gai-
dīt, uzvarēja pavasaris, sākās tradīcija,
kas vairāk raksturīga slāvu tautām, –
salmu lelles dedzināšana. Ziemas sim-
bols nemaz tik ātri negribēja aizdegties,
tomēr beigās uguns ņēma virsroku.

Leimaņu tautas nama vadītājs Gints
Audzītis skaidro, ka šo tradīciju nolemts
iekļaut pasākumā, lai padarītu svētkus
krāšņākus. Turklāt simbolisku tēlu dedzi-
nāšana nemaz nav tik sveša arī senajiem

latviešiem, piemēram, Ziemassvētkos
tiek dedzināts bluķis, kas simbolizē visas
gada laikā piedzīvotās likstas.

Pēc jautrām aktivitātēm Latvju zīmju
parkā svinības turpinājās Leimaņu tautas
namā, kur ikvienu gaidīja pankūkas un
tēja. Nobaudīt saules simbolu – pankūkas
steidza gan lieli, gan mazi. Anita Gaide no
Kalna pagasta atzīst: „Pankūkas ir ļoti
garšīgas. Daudzas saimnieces cepušas.
Kā nu kurai tās pankūkas sanākušas.
Katrai citādāk. Es ceru, ka visiem garšo.
Šeit ir arī manas, bet es neteikšu, kuras
tās ir. Lai paši novērtē.”

Gan Leimaņu ļaudis, gan Kalna pa-
gasta iedzīvotāji augstu vērtē iespēju at-
cerēties senču tradīcijas. Sandra Vecum-
niece no Kalna pagasta saka: „Ļoti labi,
ka cilvēki sāk atcerēties, kā kādreiz ir svi-
nēti svētki. Tagad šī tradīcija ir iesākta,
vajadzētu turpināt.” Leimaņu tautas nama
vadītājs pieļauj, ka arī nākamgad iedzīvo-
tāji tiks aicināti uz jautru Meteņdienas svi-
nēšanu, bet jau pavisam drīz – aprīļa sā-
kumā Latvju zīmju parkā norisināsies Liel-
dienu pasākums.

Sandra Paegļkalne
Bildes iespējams aplūkot novada

draugiem.lv lapā

Foto: K.Sēlis

Leimaņos svin Meteņus

Piedalies zinību
spēlē par Raini!

Jēkabpils novada Tadenavas un Ru-
beņu bibliotēkas vadītājas Aina Timofeje-
va un Agra Ozoliņa, sadarbībā ar Jēkab-
pils novada inf. un sab. att. speciālistu
Kasparu Sēli, organizē konkursu „Ik mirkli
sevī pašā būs jums augt” /Rainis/.

Konkursa mērķis ir radīt cilvēkos inte-
resi par Raini, viņa dzīvi, daiļradi, pievērst
cilvēku uzmanību Jēkabpils novadam kā
Raiņa dzimtajai zemei un piedāvāt Jēkab-
pils novada mājas lapas apmeklētājiem
iespēju pārbaudīt savas zināšanas. 

20. martā mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv tiks publicēti 38 jautājumi. Katram
jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde
no 3 piedāvātajām.

Dalībniekiem jāaizpilda konkursa jautā-
jumiem pievienotā atbilžu anketa un jāno-
sūta uz e-pastu kaspars.selis@gmail.com.
Atbildes pieņems līdz š.g. 31. maijam,
plkst. 23:59. Ja netiek saņemts apstiprinā-
juma e-pasts par atbilžu saņemšanu, lū-

gums sūtīt vēlreiz, vai zvanīt 26075540.
Konkursā var piedalīties ikviens intere-

sents, neatkarīgi no vecuma un dzīves
vietas. Pareizās atbildes un uzvarētāji tiks
paziņoti konkursa noslēgumā novada
mājas lapā, kā arī Jēkabpils novada infor-
matīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.

Konkursa noslēgumā balvas saņem
trīs visu pareizo atbilžu iesūtītāji:

1 balva tiks ātrākajam un visu pareizo
atbilžu iesūtītājam,

2 balvas – izlozes kārtībā – diviem no
pārējiem visu pareizo atbilžu iesūtītājiem.

Gadījumā, ja nav neviena dalībnieki,
kas pareizi atbildējis uz visiem jautāju-
miem, tiks izvēlētas 3 atbilžu anketas ar
visaugstāko punktu skaitu. Ja būs anke-
tas ar vienādu punktu skaitu, uzvarētājs
būs tas, kurš iesniedzis atbildi ātrāk.

Uzvarētājiem balvās paredzētas vērtī-
gas grāmatas, kas tiks pasniegtas privātā
pieņemšanā jūnija mēnesī.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
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25. februārī kopā ar sabiedrisko attie-
cību speciālistu apciemojām biedrību
‘’Noskaņa” Zasā. Sievas priecīgā noska-
ņojumā rosās. Telpā uz galda rindā nolik-
tie ziedi liecina, ka šodien šeit svētki - vie-
nai no sievām vārda diena. Biedrības va-
dītāja Vija Roze steidz izrādīt jaunāko vei-
kumu: no veciem žurnāliem un reklāmu
bukletiem veidotus mākslas darbus. “Tas
ir ilgs darbs – jāsagriež strēmeles, jāsa-
rullē, jāsalīmē, jāsavij, jākrāso...” – stāsta
vadītāja, “tā veidojas grozi, cibas, vāceles
un dažādi trauciņi. Esot daudz ieceru.” 

Telpā visas sienas no vietas rotā ļoti
skaisti, gaumīgi un skatienu piesaistoši rok-
darbi dažādās tehnikās. “Trīspadsmitais
gads kopš te esam” – piebilst vadītāja man
izteiktajam izbrīnam par darbu skaistumu
un daudzumu. Katrā rokdarbā ielikta daļa

no dvēseles, sirds siltuma un tā ir daļa no
šo darbīgo sievu domu un jūtu pasaules. 

Pie sienas kā dekors uzmeistarots “No-
skaņas” „Dalībnieču Koks” ar daudzām
lapām. Uz katras lapas skaidri izlasāms
vārds. Lasu: Klaudija, Milda, Marija, Maija,
Mirdza, Ausma, Ildze... Mani pārtrauc va-
dītāja Vija sakot: “Dažas sievas nav starp
mums...” Par bijušo dalībnieču darbošanos
šeit klubiņā, kuras vairāk nav šo sievu vidū,
liecina vārds ar melno rāmīti. Tas ir cieņas
apliecinājums savām bijušajām biedrenēm
– paturēt gaišā atmiņā. 

2002. gadā sievas uzsākušas darboties
kā klubiņš. No pirmās dienas šeit esot
Ilga Dominiece, Aina Rancāne, Vija
Roze. Biedrība “Noskaņa” dibināta 2006.
gada oktobra mēnesī, nākošruden būs 10
gadi. “Darbosimies, kamēr vien ļaus ve-
selība”, - saka uzrunātās sievas, - “tā
esam nolēmušas”. 

Biedrības sievas raksta projektus, lai
gūtu līdzekļus aktīvai darbībai, aicina lek-
torus, piedalās veselībai nepieciešamajā

vingrošanas grupā, brauc ekskursijās, ar
rokdarbiem piedalās izstādēs un gadatir-
gos, sadarbojas ar biedrībām dažādos
Latvijas novados un ar vietējām iestā-
dēm. Tāpat sievas aktīvi iesaistās novada
muzeja ekspozīcijas izveidē; radusies
laba sadarbība un atbalsts pasākumos.
Ne vienai vien sievai mājsaimnieces ta-
lants ielikts šūpulī. Viņas ir zinošas arī pa-
vārmākslā. Par to liecina pulcēšanās rei-
zēs galds ar dažādiem kulinārijas “brīnu-
miem”, kas sagādā prieku ne tikai degus-
tētājām, bet arī gatavotājām. Satiekoties
var uzzināt veselīgas un vienkāršas salā-
tu receptes no kāpostiem, rutkiem, burkā-
niem, bietītēm un iegūt pamācības kā
viegli un ātri izcept cepumus un kūkas.
Un tas ir labi! Un, lai būtu labi – tā jāturpi-
na. Radot sevī prieka dzirkstīti, tiek aiz-
dedzināta prieka dzirksts arī apkārtējos.

Gribas minēt vienu no vecākā gadu
gājuma sievām Ilgu Dominieci, bijušo
Zasas vidusskolas skolotāju. No viņas
plūst īpašs gaišums un labestība, ne reizi
vien dzirdams labs padoms no dzīves
pieredzes. 30 darba gados Zasā ir mācīta
bioloģija, ģeogrāfija, mājturība un arī
veikts darbs mācību lauciņa veidošanā
skolas dārzā. Audzināti gan mazie, gan
lielie bērni, arī vadīta vidusskolas biblio-
tēka. Dzīves pūrs pilns ar pedagoģiskiem
atzinumiem, kā salīdzinājums darbam
mūsdienu izglītības sistēmā – problē-
mām, kuras nerisinās. Bet, runājot par kā-
diem sadzīviskiem pārpratumiem, bijusī
skolotāja Ilga Dominiece ar pārliecību
saka, gan jau viss būs labi, laikam ejot,
viss sakārtosies.

“Noskaņas” sievām novēlu, lai izdodas
ieceres piepildīt un ir stipra veselība!

Edīte Balode
Foto: K.Sēlis

Biedrības „Noskaņa” sievas turpina 
radoši darboties
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Dignājas pasta mājā durvis vaļā vērusi muzejistaba
„Laipa“. Šeit var apskatīt vairākas kolekcijas un izstādes. Istabu
iekārtojusi Inta Stroža. Esot pensijā, nemaz tik mierīgi mājās ne-
nosēdēsi, ja iepriekš tik rosīgi esi darbojies kultūras dzīvē! Inta
ir arī folkloras kopas “Dignōjīši” dalībniece. Viņa ir izpētījusi Dig-
nājas baznīcas grāmatu.

Šajā telpā Intu var satikt otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās no plkst. 11.00 līdz 15.00. un iepazīties ar Dignājas pagasta
vēsturiskiem dokumentiem. Šeit Inta uzlikusi apskatei Lielo pa-
gasta grāmatu, kurā neviens vien, kura senči cēlušies no Dig-
nājas, uzzināsiet par savu vecvectēvu dzīves gadiem, ieraudzī-
siet viņu fotogrāfijas un pirkstu nospiedumus, kuri veido kā or-
namentu gar lielo lappušu malām. Ir vērts redzēt! 

Inta visu mūžu ir
radoši un aktīvi dar-
bojusies, tādēļ ar lielu
aizrautību izliek Dig-
nājas vēsturiskās ba-
gātības visu apskatī-
šanai un labprāt arī
par to pastāsta.

1935. gadā Jēkab-
pils apriņķa Dignājas
pagasta platība bija
215,6 kvadrātkilomet-
ri un tajā dzīvoja 2956
iedzīvotāji . Laika
gaitā platība sarukusi
gandrīz trī reizes ma-
zāka, bet iedzīvotāju
skaits kļuvis mazāks
gandrīz par divi tūk-
stoši četriem simtiem.

Inta teic, ka labprāt gribētu aizbraukt uz senās Dignājas ro-
bežu Upesdebesniekiem, kur kādreiz strādājis slavenais dakte-
ris Pēteris Kalniņš - tas ir starp Slati un Rubeņiem uz Ilūkstes
ceļa. Un Laši, kas ir Ābeļu pagastā, arī bijusī Dignājas robeža.
Arī kādreizējā Viesene, tagadējā Zasa, bijusi Dignājas pagastā.
Plaša bijusi Dignāja...

Šeit ir apkopoti materiāli par vairākām Dignājas slavenībām.
Jēkabpils novada dižgars Jānis Akuraters dzimis 1876.g 13. 01.
Dignājas pagasta “Jaunzemjos”. Viņam ir veltīta fotogrāfiju un
vēsturisku aprakstu izstāde. Apkopoti materiāli par Arvīda Kli-
šāna dzimtu, gleznotāju Albertu Prandi, tautsaimnieku, latviešu
strēlnieku virsnieku, vēsturnieku Pēteri Dardzānu, bijušā Jēkab-
pils rajona koru virsdiriģentu Jāni Grigali un citiem. 

Plašā klāstā aplūkojamas naudas zīmes izstādē “No senā
naudas poda”. Vienu sienu klāj kupls Dzimtas koks. Ienākot
telpā, pretī paveras daudzu nozīmīšu kolekcija “Mans vaļas-

prieks”- vairāk kā tūkstotis nozīmīšu. Tās ir no brāļu Roberta un
Imanta Šalkovsku krātuves ( brāļi dzimuši 1960 – tajos gados,
abi traģiski gājuši bojā).

Lielu ieguldījumu Dignājas kultūrvēsturiskā mantojuma krā-
šanā un popularizēšanā ir devusi, nu, jau zemes klēpī dusošā
skolotāja Aina Mikulāne.

Slaveni ir bijuši Dignājas koris un pagājušā gadsimta 70 –
tajos gados folkloras kopa “Dignojas sīvas”. Šodien Dignāja sla-
vena ar folkloras kopu “Dignōjīši”, kuru vada Aīda Bikauniece.
Kopa ir novada folkloras krājēji, pētnieki, popularizētāji, par to
liecina pagājušajā gadā izdotais pirmais audiodisks “Pī Dauga-
vas loba dzeive”. 

Lai Dignājā veicas!
Edīte Balode,

Jēkabpils novada novadpētniecības 
ekspozīciju organizatore

Foto: Kaspars Sēlis

Par pienākumu atcerēties...
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Jēkabpils novada pašvaldība izsludina skolēnu radošo
darbu konkursu, veltītu rakstnieka Aleksandra Grīna 120.
dzimšanas dienas atcerei. Konkursā var piedalīties 8. – 12.
klašu skolēni no Jēkabpils un Salas novadu skolām, kā arī 8. -
12. klašu skolēni, kuri mācās citu novadu un pilsētu skolās, bet
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada pašvaldības te-
ritorijā.

Konkursa dalībniekiem ir jāuzraksta eseju par kādu no
A.Grīna darbiem (literārs darbs) vai jāizveido kāda A.Grīna
darba ilustrāciju (vizuāls darbs). Konkursā dalībnieki var izvēlē-
ties vienu vai abus variantus.

TĒMAS:
1.”Tikai tas cilvēks pilnīgi pazīst sevi, kas pazīst savu senču

mūžus, un tikai tā tauta var justies līdzīga citām, kurai nav pali-
kuši sveši viņas tēvu likteņi”. / Aleksandrs Grīns /

2.Latviešu strēlnieka daudzveidīgais tēls Aleksandra Grīna li-
terārajos darbos.

3.Sēlijas – Aleksandra Grīna dzimtā novada – atspoguļojums
viņa darbos.

Konkursa mērķis ir popularizēt rakstnieka Aleksandra Grīna
literāro mantojumu, pievērst jauniešu interesi literatūrai; veicināt
nacionālās identitātes veidošanu jauniešu vidū, rosināt skolēnus
padziļināt zināšanas par Grīna daiļradi un attīstīt skolēnu rado-
šās iemaņas.

Dalībnieks var piedalīties ne vairāk kā ar vienu darbu gan
eseju, gan arī ilustrāciju konkursā. 

Darbi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. aprīlim per-
sonīgi vai pa pastu Jēkabpils novada Kalna bibliotēka. 

Gan eseju, gan ilustrāciju konkursā labākie darbi saņems
naudas balvas. Balvu kopējais fonds – 300 EUR.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 2015. gada 15. augustā
Aleksandra Grīna 120. dzimšanas dienai veltītajā pasākumā
rakstnieka piemiņas vietā Kalna pagastā.

Sīkāka informācija un vērtēšanas kritēriji nolikumā novada
mājaslapā.

Maruta Orbidāne, kontakttālruņi: 65229537, 29197807
e-pasts: kalnabib@jekabpilsnovads.lv vai

marutao@inbox.lv

Izsludināts radošo darbu konkurss 
skolēniem par Aleksandru Grīnu

Ābeļu pamatskola 
piedalās Lielās Talkas

konkursā
Ābeļu pamatskola pārstāv Jēkabpils no-

vadu 2015. gada „Lielās Talkas” konkursā,
kuram šogad par saukli izvēlēts Raiņa tei-
ciens „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.

11. martā, konkursa ietvaros, Ābeļu pamat-
skolas 5-gadīgie, 6-gadīgie un 1. – 4. klase vei-
doja dažādus praktiskus priekšmetus, kā arī
mākslas darbus no sadzīves atkritumiem.

27. martā Ābeļu pamatskolā plānots semi-
nārs par atkritumu šķirošanu, notiks diskusija
par šķirošanas konteineru nepieciešamību sko-
las teritorijā. Pēc tam kopā ar biedrību „Ābeļ-
zieds” tiks radīti krēsli no PET pudelēm. Darbus veiks 5. – 9. klase, kopā ar
vecākiem. Paralēli tiks atklāta arī bērnu darbu izstāde „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”.

2. aprīlī skolā notiks Bērnu darbu labdarības tirdziņš. Iegūtie līdzekļi tiks
novirzīti skolas akmensdārza izveidei.

25. aprīlī akmensdārzā notiks „Lielā Talka”, kurā darbus veiks 5. – 9. kl.
meitenes. Zēni tikmēr veiks apkārtnes labiekārtošanu kopā ar Ievu Jasi, Ar-
noldu Jakubovski un vietējiem zemniekiem. Tiks uzstādīti arī putnu būrīši.
Ja laika apstākļi neatļaus veikt aktivitātes ārā, tad darbi tiks veikti maijā.

Septembrī tiks turpināta rekreācijas zonas labiekārtošana Ābeļu pamat-
skolas teritorijā, tiks stādīti koki, veidoti celiņi un uzstādīti soliņi.

Marta nogalē dodies
uz Kaldabruņu 

ķert sauli!
Piektdien, 27. martā Kaldabruņas skolā

notiks Lielajai pavasara gaismai veltīts
notikums „Saulīt, mana krustamāte!”

Programmā:
Plkst. 12:00 - Dabas eksperta Jura Jātnieka

lekcija:
Reģiona dabas bagātības un to radītās iespē-

jas;
Domas un leģendas spēks;
Praktiskā daļa – ieteicamās ekotehnoloģijas iz-

glītībā, sabiedriskajā infrastruktūrā un mazajā biz-
nesā.

Plkst. 13:00 Projekta „Jumis” rezultātu
prezentācija;

Helēnas Kozlovas pavasara dziesmu program-
ma.

Cienastā – kļavu sulas, vēja kūkas un zaļie
salāti.

P.S. Saulīte visiem dala dāvanas, un arī katrs
šī pasākuma apmeklētājs dāvanā saņems
grāmatiņu „Daba un doma”, kā arī īpašo saules
ķērāju šīs vasaras spožumam.

Ieva Jātniece 
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Mūsu novadnieki

2015. gads ir mūsu izcilā novadnieka
Aleksandra Grīna 120. atceres gads.
Tomēr šajā gadā mums jāatceras un jā-
piemin arī viņa vecākais brālis Jānis
Grīns, kuram 23. martā aprit 125. Arī viņa
nopelni un ieguldījums latviešu literatūras
un kultūras attīstībā ir nenoliedzami.

Jānis Grīns dzimis 1890. gada 23.
martā Biržu (Kalna) pagasta „Ziedos”.
Skolojies Biržu Muižgala pamatskolā
(1899-1902), Jēkabpils pilsētas skolā
(1902-1905). Pēc mājskolotāja eksāmena
nokārtošanas (1908) strādājis Bauskas,
Rūjienas proģimnāzijās un Cēsu reālsko-
lā (1908-1919). Sarakstījis vairākas mā-
cību grāmatas. Pēc pārcelšanās uz Rīgu
1919.gadā bijis ierēdnis Izglītības minis-
trijā un skolotājs, tad darbojies kā žurnā-
lists „Latvijas Kareivja” (1920-1921) un
„Latvja” (1921-1923) redakcijās, studējis
tieslietas Latvijas Universitātē (1921-
1925), bijis AS „Valters un Rapa” līdzva-
dītājs, nodibinājis (1928) un 10 gadus va-
dījis žurnālu „Daugava”, izveidojot to par
nozīmīgāko latviešu rakstnieku darbu
pirmpublicējumu vietu, 3 gadus (1937-
1940) bijis Latvijas Nacionālā teātra direk-
tors. Publicējis vairākus dzejoļu krājumus,
lugas un prozas darbus. Brāļi Grīni bija
aktīvi Latvijas Preses biedrības biedri un

pēc viņu atbalsta un iniciatīvas 1939.gadā
pie Biržu baznīcas tika atklāts piemineklis
dzejniekam A.Līventālam un mācītājam
J.F.Lundbergam. 

Otrā pasaules kara beigās Jānis Grīns
devies emigrācijā uz Zviedriju, bet arī tur
turpinājis darbu savas tautas labā – strā-
dājis laikrakstā „Latvju Ziņas”, atjaunojis
žurnālu „Daugava”, izdevis vairākus dze-
joļu un stāstu krājumus un uzrakstījis grā-
matu „Redaktora atmiņas”.

Jānis Grīns miris 1966.gada 25.feb-
ruārī Stokholmā.

Īpaši izcila kultūrvēsturiska nozīme ir
jau minētajai trimdā izdotajai Jāņa Grīna
grāmatai „Redaktora atmiņas”. Tā vēsta
ne tikai par Latvijas neatkarības laika sa-
biedrisko dzīvi, rakstniekiem un kultūras
darbiniekiem, bet tā ir arī grāmata, no
kuras vispilnīgāk varam smelties ziņas
par mūsu novadu, īpaši par brāļu Grīnu
dzimto Biržu pagastu. Grāmatā ir daudz
vērtīga materiāla par Grīnu dzimtu, pa-
gasta vēsturi, dabu, cilvēkiem. Šo grāma-
tu sakārtojis un 1968.gadā Stokholmā iz-
devis Jāņa Grīna dēls Ervīns. Zviedrijā
dzīvo Jāņa Grīna mazdēla Toda ģimene.
Viņi dažus gadus atpakaļ viesojās Latvijā
un apmeklēja Slates Ļūcānu kapsētu, kur
apbedīta Grīnu un Svilumbērzu dzimta.

Ieskatam daži fragmenti no J.Grīna
grāmatas „Redaktora atmiņas”:

„Mana šaurākā dzimtene un izaugša-
nas vieta – tēva vecsaimniecība, atradās
Jēkabpils apriņķī, gaisa līnijā kādus 15, bet
pa līkumaino Jēkabpils-Ilūkstes lielceļu 22
km no apriņķa pilsētas. Mēs piederējām
pie Biržu pagasta, kas savulaik ietilpis Kur-
zemes un Zemgales domēnēs. (..)

(..) Prāvais Biržu pagasts (ar 4000 ie-
dzīvotāju) padalījās Muižgalā un Bērzga-
lā, kamēr viduci tikai jaunākos laikos ie-
sauca par Vidsalu. Šos iekšējos centriņus
savienoja, no Jēkabpils nākdams uz Sili-
ņiem un tad sazarodamies uz Neretu un
Aknīsti, šaursliežu dzelzceļš, ko Pirmā
kara laikā uzbūvēja vācieši, lai izvestu
kokus. Kaimiņu Dignājas pagasta kāda
stara iespiedās Biržu pagastā no zieme-
ļaustrumiem, gandrīz līdz pašai Biržu
muižai. Dignājas Vagulāni, Spuldzenieki,
Beitāni (dzejnieka Akurātera vecāku
māja) stipri tendēja uz Biržiem.(..)

(..) Biržos bija divi paprāvas pagasta

skolas – Muižgala un Bērzgala. Abu skolu
ilggadīgie pārziņi Juris Mendiāns un Mār-
tiņš Stradiņš bija kārtīgi darbinieki. Biedrību
līdz vēsturiskajam 1905. gadam Biržu pa-
gastā nebija. Pastāvēja 1-2 ragu orķestri,
kas spēlēja kāzās vai zaļumballēs.(..)

(..) Jēkabpilietis S.Novickis raksta Zinību
komisijas I rakstu krājumā par birziešiem,
īpaši mēģinādams patēlot Biržu bērzgalie-
šus. Tie esot gara auguma, kalsnēji. Stai-
gājot pa saviem tīrumiem nātnā kreklā un
biksēs, vīzēm kājās. Ja arī es tam varētu
pievienoties par vecajiem bērzgaliešiem,
tad tomēr  sakāms, ka noteikta, atšķirīga
birziešu tipa nebija un nav. Birzieši bija tik-
pat pelēki kā citu pagastu ļaudis, kad viņus
skatīja pie baznīcas, zaļumballē vai gada
tirgū. Zemīte deva vājas ražas, gara tum-
sība vēl bija liela – īpaši apakšā, zem turī-
gākās vecsaimnieku kārtas. (..)

(..) Mans tēvs bija saimnieks vienās no
divējām Biržu pagasta Ziedu mājām.
Tēvs, nākdams par saimnieku
1888.gadā, uzcēlis istabu un saimniecī-
bas ēkas atnost. Šīs lielās būvēšanas
beigu cēlienu es jau pieredzēju. Mūsu sa-
imniecība nebija necik liela, tikai 150 pūr-
vietas, no kurām vēl 30 atradās 2 km at-
statā streijgabalā Silārēs. (..)

(..) Biržu pagastā vairāki saimnieki sa-
ucās Grīni, tā Klaucānos, Blasānos, Brū-
veros, Vārzgūnēs. Izrādījās, ka tie visi iz-
nākuši kā iegātņi vai citādi no Klaucā-
niem, pie kuriem bija ezers ar slaveno
riekstu. Tad ar radu bija pilns pagasts.(..)

(..) Pārvests atpakaļ mājās, skrēju pie
mātes, kurai nupat bija piedzimuši dvīnīši,
man brālīši. Tas bija noticis 1895.gada
3.augustā (pēc jaunā stila-15.augustā).
Dvīņus drīz nokristīja par Mārtiņu un Jē-
kabu. (..)

(..) Brālītis rādīja flegmatisku raksturu,
kamēr es biju sangviniķis. Kad es biju as-
toņu deviņu gadu vecumā, visas apkārtē-
jās mājas un arī Ziedi bija bērnu galviņu
pilnas, tā bija kalpu jaunā paaudze. Ap
1900.gadu šīs ģimenes nozuda, mājas
kļuva tukšas no bērniem. Jēcītim reti ga-
dījās kāds rotaļu biedrs, viņš auga starp
pieaugušajiem.”

Materiālus publicēšanai sagatavoja
Maruta Orbidāne,

Kalna bibliotēkas vadītāja

Pedagogam, rakstniekam un žurnālistam
Jānim Grīnam – 125

Ziemas sporta diena
Dignājā

Šī gada 21. februārī Dignājas pagasta sporta laukumā norisi-
nājās Jēkabpils novada pasākumu cikla “Braucam ciemos” ietva-
ros organizēta atpūtas diena- Ziemas sporta diena. Diemžēl,
šogad ziema mūs nav lutinājusi ar bagātīgu sniega daudzumu un
mūsu klimatiskajiem apstākļiem iersto salu. Līdz ar to ziemas

sporta dienā izpalika tradicionālie ziemas sporta veidi. Lai gan or-
ganizatori bija norūpējušies par to- kā nu būs, diena izdevās brī-
nišķīga. Tika pielāgotas aktivitātes laikapstākļiem un visus gan
dalībniekus, gan skatītājus, gan organizatorus sildīja saulīte. 

Šoreiz dalībnieku skaits bija lielāks ne kā iepriekšējajā Zie-
mas sporta dienā. Dignājas sporta laukumā piedalīties bija ie-
radušās 6 komandas. Četras komandas no Dignājas pagasta:
“Dignājiešu kaķēni” (Alise Alkšāre, Elīna Strode, Lana Vilkāja,
Alīna Bikauniece), “Miezīši” (Daniels Daģis, Normunds Liepiņš,
Toms Jurgevičs, Kitija Saviča), “Ņindzas” (Solvita Jurgeviča,
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Zane Sinkeviča, Amanda Indriksone, Ralfs Daģis), “Madagurči”
(Iveta Cielava, Aivars Dimitrijevs, Laima Dimitrijeva, Jānis Mār-
cis Grigorjevs). Kūku pagasta komanda “Grabulīši” (Raivis Ku-
siņš, Sandra Kusiņa, Līga Krūmiņa, Aija Krūmiņa) un Ābeļu pa-
gasta komanda “Veselīgie vitamīni” (Svetlana Koriņeva, Rūdis
Bartmanis, Tatjana Bitāne, Valdis Bitāns).

Komandām bija jāsagatvo mājas darbs - komandas priekš-
nesums. Bija patīkami redzēt cilvēku radošo pieeju- gan dzies-
mās, gan dejās, gan saukļos un vienotos tērpos. Dažām koman-
dām visas dienas garumā sekoja fani, kas atbalstīja un uzjaut-
rināja. Katrai komandai bija jāveic 6 dizciplīnas- komandas
priekšnesums, frīzbija metieni, ripu slidināšana, florbola metieni,
stafete un slēpošana. 

Pēc sacensībām, visi kopīgi mielojās ar Jēkabpils novada pa-
švaldības un Dignājas pagasta pārvaldes sarūpēto zupiņu pie
ugunskura, gaidot rezultātus un apbalvošanu.

6. vietu ieguva “Ņindzas”, 5. – “Dignājiešu kaķenes”, 4. – “Ve-
selīgie vitamīni”, 3. – “Miezīši”, 2. – “Madagurči” un 1. vietu –
“Grabulīši” no Kūku pagasta. 

Paldies par atsaucību un drosmi, ka nenobijāties no laikap-
stākļiem, ka gatavojāt savus priekšnesumus un ieradāties. Pal-
dies tiesnešu komandai, pavāriem un dakterītei. Vienmēr pēc
šādiem pasākumiem ir gandarījuma sajūta, ka Latvijas laukos,
lai arī nav daudz cilvēku, bet viņi ir atsaucīgu un aktīvi. Ganda-

rījuma sajūta, kas rada darba prieku. Paldies! Uz tikšanos nā-
kamajos Dignājas pagasta pasākumos!

Ieva Dreimane
Ar bilžu galeriju var iepazīties novada draugiem.lv lapā

Foto: Kaspars Sēlis

Jēkabpils novada domes februāra sēdē skatītie jautājumi
Par zemes vienības Kalna pagastā nodošanu atsavināšanai
Par atļauju izsniegšanu zvejai Daugavā ar murdiem
Par īres tiesību piešķiršanu Dignājas pagastā
Par īres tiesību piešķiršanu Zasā
Par vienošanās līguma slēgšanu ar AS „Telekom Baltija”

Zasas pagastā (zemes noma)
Par 2005.gada 8.februāra Nomas līguma Nr.15 un

2007.gada 1.martā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.9 Zasas
pagastā nosacījumu precizēšanu

Par nekustamo īpašumu dāvinājuma pieņemšanu
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Kalna pagastā
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Ābeļu pagastā
Par zemes nomas līguma pagarināšanu Zasas pagastā
Par nolikuma „Par Jēkabpils novada pašvaldības medību tie-

sību nomas piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Rubenes pagastā  atsavināšanu un

nosacītās cenas apstiprināšanu
Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

(Ābeļu pagasts)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Lei-

maņu pagasts)
Par medību tiesību izmantošanu (Mednieku klubs „Sencis”)
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības pro-

grammas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pa-

švaldības Iekļaujošās izglītības atbalsta centru
Par grozījumiem nolikumā „Jēkabpils novada pašvaldības

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (apstiprināts
28.12.2010., protokols Nr.16, 9.§)

Par amatu apstiprināšanu pagastu pārvaldēs
Par Ābeļu pagasta Bērnu dienas un rotaļu centra darbību
Par „Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.

gadam” aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra lē-

muma Nr.16 „Par 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu
Nr.3 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Jēkabpils novada pašval-
dībā” apstiprināšanu” atcelšanu

Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 „Par Jēkabpils novada pa-
švaldības neapbūvētas zemes nomu” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu Nr.3/2015 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novadā” apstipri-
nāšanu

Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Par Jēkabpils novada pa-
švaldības pamatbudžetu 2015.gadam” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Par Jēkabpils novada pa-
švaldības speciālo budžetu 2015.gadam” apstiprināšanu

Par lēmuma Nr. 254 „Par nekustamā īpašuma Dunavas pa-
gastā Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas ap-
stiprināšanu” papildināšanu



16 2015. gada marts

Pārtraucot darba attiecības, pensijā
devusies ilggadēja Jēkabpils novada,
bijušās Jēkabpils rajona padomes un
Jēkabpils rajona izpildkomitejas
lietvedības darbiniece Austra Boluža.
Pašvaldības institūcijās lietvedības
sfērā nostrādāti vairāk kā 25 gadi.

Austra nāk no Sēlpils pagasta. Nelielu
periodu mācījusi lietvedību toreizējā
Jēkabpils lauksaimniecības tehnikumā.
Visos periodos gan pret saviem
audzēkņiem, darbiniekiem, gan arī pret
sevi Austra ir bijusi prasīga precizitātes
ziņā. Viņa prata atzīt savas kļūdas un
nekavējoši tās labot, un aicināja būt
precīziem un korektiem arī citus
darbiniekus.

„Viņa bija viena no pirmajām, kas
piedalījās Jēkabpils novada veidošanā.
Bija nepieciešama jaunu dokumentu un
nolikumu izstrāde, un Austrai šajā jomā ir
liela pieredze. Novada izveides sākumā
arī domes sēdēs jautājumu loks vēl bija
ļoti plašs, ap teju 70 jautājumiem katru
sēdi. Spēt paveikt šos darbus, ik pa
laikam palīdzot kārtot arī bijušā rajona
padomes dokumentus, prasa daudz
spēka un enerģijas,” atzīst Jēkabpils no-
vada domes priekšsēdētājs E.Meņķis.

„Bolužas kundze nekad neatlika darbu
izpildi uz rītdienu, pat saspringtākos peri-
odos, kad ar darba laiku vien nepietiek.
Tad tika ņemtas talkā gan vakara stundas
pēc darba, gan brīvdienas. Bet praktiski
visu laiku darbs tika izpildīts termiņā,”
atklāj izpilddirektors J.Subatiņš.

„Austra savu darbu veica ļoti rūpīgi un
atbildīgi. Darbā ar papīriem ir vajadzīgi
ļoti liela precizitāte, jo viens nepareizi
ierakstīts vārds var radīt tādas sekas, par
kurām sākumā pat grūti iedomāties. Mēs
visi varam tikai mācīties no Austras plašā
pieredzes pūra,” uzsver priekšsēdētājs.

Izpilddirektors piebilst, ka „apbrīnas
vērta ir Austras pacietība, ievedot darbā
jaunos speciālistus. Viņa redzot, ka kāds
darbinieks kaut ko nav sapratis, diezgan
nemanot to pašu pasaka vēlreiz,

paskaidro, kur ko vajadzētu izdarīt, kamēr
tas beidzot tiek izdarīts pareizi. Daži to
pamana, daži varbūt nepamana. Tas
Austrai bija tā raksturīgi - mācīt un prasīt
tik ilgi, kamēr tas ir saprasts un izdarīts.

Arī satraukuma brīžos Austra ir
līdzjūtīgs cilvēks, cenšas nomierināt.
Viņas spilgtākais teiciens – gan jau būs
labi. Darbā ar pārējiem kolēģiem viņa
nekad nav lietojusi skaļas frāzes un
runājusi paaugstinātā tonī, bet vienmēr
cītīgi centusies visu izskaidrot.”

Austras darbā ir mainījušies diezgan
daudz priekšnieki, bet ne no viena nav
dzirdēts, ka viņas darbs būtu kaut kādā
veidā nekvalitatīvs. Viņai raksturīga ir
laba sastrādāšanās māka un spēja
palīdzēt tieši priekšniekam, izdarīt visu
pareizi, un neuzsvērt savu nozīmību. Pro-
tams, katram priekšniekam patīk, ka viņš
ar kādu darbu ir atbildīgi ticis galā, bet ne
vienmēr tiek uzsvērts, kas viņam to
palīdzējis izdarīt.

Austras personīgā un darba dzīvē nav
bijis viegli, jo bērnu audzināšanā ne
vienmēr ir bijis iespējams būt blakus, taču
viņa vienmēr centusies sniegt palīdzīgu
roku un atbalstu. Austra ir izaudzinājusi 3
lieliskus bērnus, un darba gaitās audzināti
un mācīti arī daudzi citi.

Visi kolēģi, ar kuriem Austra ir kopā
strādājusi, viņu novērtē, uzsver viņas
darba devumu, precizitāti, novērtē viņas
pašaizliedzību un pieredzi jebkura darba
īstenošanā.

Par ieguldījumu darbā Austra Boluža ir
apbalvota gan ar bijušās rajona
padomes, gan arī ar novada goda rak-
stiem. Ilggadēji darbojusies arī bijušā ra-
jona vēlēšanu komisijā.

Brīvajā laikā Austrai patīk palasīt kādu
labu grāmatu, patīk sēņot, patīk gatavot.
Viņa ir lieliska saimniece. Labprāt
pastaigā arī pa mežu, svaigā gaisā, kad
vien tas ir iespējams. Arī pēc darba
pārtraukšanas Austrai ir darba pilnas
rokas: jāpalīdz bērniem, jāpieskata
mazbērni, jāpalīdz mammai, un vēl ir arī

personīgā saimniecība, kura gaida, kad
Austra atbrauks ciemos.

20. februārī, saulainā piektdienas
pēcpusdienā Jēkabpils novada
pašvaldības darbinieki atzīmēja Austras
pēdējo darba dienu. Pateicībā par
skaistām atmiņām un sadarbības pilniem
gadiem, Austrai tika dāvāti ziedi, dažādas
veltes, kā arī vēlēts kāds labs vārds
turpmākajām dzīves gaitām. Tagad
Jēkabpils novada lietvedības nodaļu vada
Ilze Kalniņa.

Vēlam Austrai veiksmi visās
personīgajās iecerēs, un izdošanos.
Padomi no viņas puses mums joprojām
būs nepieciešami. „Austrai, pārtraucot
aktīvās darba gaitas pašvaldībā, vēlu, lai,
tālāk dzīvojot, viņa tiešām sajūt atslodzi,
un bauda atpūtas plašās iespējas. Lai tās
nes mieru un labu veselību!” – tā
priekšsēdētājs.

Intervēja K.Sēlis
Autora foto

Ar precizitāti un atbildības sajūtu...
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Tā kā sapulcē par Bērzgala skolas
slēgšanu tika nolemts organizēt skolēnu
un vecāku tikšanos Zasas vidusskolā, tad
saulainā 11.marta dienā Zasā ieradās
viss skolas kolektīvs, lai iepazītos ar
darba organizāciju, skolas telpām, sporta
un mākslas skolu, interešu izglītības
piedāvājumu. Īsā prezentācijā visi tika
iepazīstināti ar skolu, tās tradīcijām, tad
sekoja ekskursija pa visām klasēm,
iepazīšanās ar skolotājiem. Pārsteigumu
sagādāja stunda 7. klasē, jo šeit mācās
17 skolēnu, kas ir tikpat cik visā Bērzgala
pamatskolā šobrīd. Ar interesi skolēni
aplūkoja mājturības kabinetus, jo mums
zēni un meitenes darbojas atsevišķās
klasēs, zēni mācās strādāt ar koku, virpo,
taisa putnu būrus u.c., bet meitenēm ir
mācību virtuve. Viesiem patika sporta
zāle, pirmsskolas grupas. Sporta
laukumā tika izmēģināts noskriet vienu
apli. Vecāki varēja saņemt atbildes uz
saviem jautājumiem. Laiks aizskrēja ne-
manot. Kad šķīrāmies, teicām uz
redzēšanos Zasas vidusskolā vasarā,
iesniedzot dokumentus, un rudenī,
uzsākot mācības!

Zasas vidusskolas direktore 
Olita Spēka

Foto no skolas arhīva

Bērzgala pamatskolas kolektīvs viesojas
Zasas vidusskolā



18 2015. gada marts

Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo sauc-
Mūžā neatgriežamā.

/V.Kokle-Līviņa/
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu no-

daļā februāra mēnesī izdarītie
miršanas reģistri:

Janīna PETKUNA
16.06.1935. – 01.02.2015.

Veronika BURKĀNE
23.05.1924. – 01.02.2015.

Zeltīte STRADIŅA
18.05.1944. – 31.01.2015.

Mārtiņš KALNIŠKĀNS
08.11.1951. – 30.01.2015.

Zenta TURINA
18.02.1950. – 14.02.2015.

Edgars ŠKUROVS
09.12.1946. – 20.02.2015.

Jānis PAVLOVSKIS
26.01.1990. – 23.02.2015.

Dzidra BOJĀRE
05.01.1931. – 25.02.2015.

Nelija MŪRNIECE
10.04.1945. – 22.02.2015.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.

/ L.t.dz. /
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļā februāra mēnesī reģistrētas

4 dzimšanas:
MEGIJA, SANDRA, 

ARVIS, GVIDO

Sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, prieku, izturību un 
veselību, bērniņu audzinot!

VAKANCE

Jēkabpils novada Kalna pagasta
pārvalde aicina darbā Komunālās
saimniecības vadītāju.

Prasības: vidējā speciālā izglītība in-
ženierzinātnēs, darba pieredze piedāvā-
tajā vai līdzīgā amatā, B kategorija au-
tovadītāja apliecība. Darba vieta - Jē-
kabpils novada Kalna pagasta pārvaldē.

Pretendentiem pieteikuma vēstuli,
CV sūtīt uz „Rīgas iela 150a, Jēkabpilī,
LV-5202” vai elektroniski uz  e-
pastu: novads@jekabpilsnovads.lv

Tālrunis uzziņām 29126223,
29282318

Pārdod furgonu
Maija mēnesī Jēkabpils novadā iera-

dīsies mūsu vācu draugi, kas būtu ar
mieru pārdod jebkuram interesentam
kravas automašīnu – furgonu Iveco
35C Daily. 

2008. gads, nobraukums ~ 300’000
km, kravnesība – 3,5 t, dzinēja tilpums
2998 cm3 (3 litri), dīzeļdzinējs.

Sīkāka informācija pa telefonu
26595678 .

Ābeļu pagasts
25.03. plkst. 12.00 Ābeļu tautas

namā Jēkabpils novada politiski represē-
to atceres pasākums

04.04. plkst. 15.00 Laukumā pie šū-
polēm Lieldienu pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem ”Jautrās Lieldieniņas”
sadarbībā ar Bērnu dienas centru (olu ri-
pināšana, šūpošanās, mīklu minēšana,
spēles, atrakcijas)

plkst.21.00 Lieldienu ballīte kopā ar
grupu “Hameleoni” (Jūrmala)

Dignājas pagasts
20.03. plkst. 16.00 Dignājas bibliotē-

kā pasākums bērniem “Sēž uz sliekšņa
pasaciņa”, veltīts dzejnieces Aspazijas
150 dzimšanas dienai.

05.04. plkst. 18.00 Dignājas pamat-
skolas zālē “Lieldienu jampadracis” kopā
ar amatierkolektīviem, pēc pasākuma
groziņballe kopā ar “Aīdu un Jāni”

Kalna pagasts
28.03. plkst. 19.00 kultūras namā pa-

sākuma “Braucam ciemos” ietvaros teāt-
ru dienām veltīts  ” Teātru karuselis”. Pie-
dalās Jēkabpils novada amatierteātri un
viesi, noslēgumā Groziņballe.

02.04. plkst. 10.00 kultūras namā
Lieldienu radošā darbnīca

Leimaņu pagasts
01.04. Leimaņu tautas namā    no

plkst.11:00 līdz pēdējam interesentam
,,Lieldienu olu krāsošanas un kompozī-
ciju veidošanas darbnīca”

05.04. plkst. 19:00 Leimaņu tautas
namā koncerts ,,Lecam, dejam Lieldie-
nās”. Svinēsim svētkus kopā ar Mado-
nas, Vecumnieku un Jēkabpils novadu
pašdarbniekiem.

Rubenes pagasts
06.04. plkst. 13.00 pie kultūras nama

(sliktos laika apstākļos kultūras namā)
Lieldienu pasākums „Kā Garausis olas

dēja”
Zasas pagasts

06.04. plkst. 13.00 Lieldienu pasā-
kums-koncerts ”Saule kāpa augstu
kalnu” kopā ar Zasas k. nama bērnu ko-
lektīviem. Līdzi paņemt pašu krāsaināko,
raibāko olu izstādei ”Skaistākā ola.” Sa-
censības olu ripināšanā, kaulēšanās,
stafetes, šūpošanās.

Izstādes:
01.03.- 31.03. Ābeļu novadpētniecī-

bas muzejā izstāde “Represiju nežēlībā”
06.04.- 14.04.Rubenes kultūras namā

radošo darbu izstāde” Manis pašas ra-
dīts”

Martā muzejtelpā „ Laipa” Dignājā:
Nozīmīšu izstāde no Roberta un

Imanta Šalkovsku krātuves „ Cauri ga-
diem saglabāju”

„ Skola dvēseli spārnos cēla”
„J.Akuraters- mīlestības zemes dzies-

minieks”
No 16.03. Dignājas bibliotēkā apska-

tāma literatūras izstāde, kas veltīta dzej-
nieces Aspazijas 150 dzimšanas dienai.

Citas aktivitātes:
No 16.03.- 04.04. plkst. 16.00 Ābeļu

bērnu dienas centrā  sadarbībā ar tautas
namu gatavošanās Lieldienām – rado-
šās darbnīcas bērniem (olu turētāju, gro-
ziņu, zaķu masku gatavošana, u.c.)

21.03.2015. plkst. 11.00 Dignājas sa-
biedriskajā centrā nodarbība “Mācāmies
gatavot pavasarīgus dekorus - Mandalas
no diegiem” kopā ar biedrību “Pavadiņa”

Biedrības “Ābeļzieds” un rokdar-
bnieču klubiņa “Bitītes” pasākumi
23.03. plkst. 10.00 Dekoratīvo “adatu”
spilventiņu gatavošana
30.03. plkst. 10.00 Šūšanas elementu
apguve ar elektrisko šujmašīnu

Informāciju apkopoja Inta Tomāne

Marta vidū varēs apskatīt JMS Zasas
filiāles audzēkņu darbu izstādi “FO-
VISMS – PAVASARIS”.

No 10. marta varēs iepazīt izstādi “Ko
lasīja pagājušā gadsimta 1. pusē...”:

vēstures un daiļliteratūras grāmatas,
iešūtus žurnālus “Atpūta” (1927. g.),
“Ilustrēto žurnālu” (1925. g.), lauksaim-
niecības žurnālu “Darbs un zeme” (
1942. g. ) u.c. (No Jura Krūmiņa privātās
kolekcijas.)

18. 03. plkst. 13.30. tikšanās “...Cik

gadu sev, cik citiem devi?”. Ciemos
pensionētā skolotāja Bonaventura Ro-
manovska. (Atmiņas par darba gadiem
Mežgala 4. kl. pamatskolā. Fotoalbumu
izstāde u.c.)

20. 03. plkst. 14.00. Muzejpedagoģis-
kā nodarbība skolēniem “Dzied circenītis
aizkrāsnē”. Iespēja iepazīt uz Sibīriju aiz-
vesto bērnu likteni, viņu pārdzīvojumus
un ikdienas dzīvi svešumā. ( Tikšanās ar
represētajiem no Jēkabpils novada.)

Edīte Balode

JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMI
2015. GADA MARTĀ, APRĪĻA SĀKUMĀ

PASĀKUMI MARTĀ JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MUZEJĀ ZASĀ
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