
Arī šogad nevalstiskajām organizā-
cijām, kas reģistrētas vai veic darbību
Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties
iniciatīvu konkursā. Šogad vienam pro-
jektam pieejamais līdzfinansējums ir
līdz 700 euro, ļaujot īstenot daudz am-
biciozākus un ilgtspējīgākus projektus.
Kopējā konkursam atvēlētā summa –
4500 euro.

Šogad konkursa prioritārās jomas ir:
- radošās iniciatīvas/radošā daiļrade,

tās interpretācija novada mūsdienu kul-
tūrvidē (t.sk. mākslinieki, fotogrāfi, literāti,
tēlnieki, u.c.),

- veselīga un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšana, tā pieejamības nodrošinā-
šana,

- sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības
grupu aktivizēšana un izglītošana,

- vides labiekārtošanas pasākumi,
taču atbalstu var saņemt arī projekti

citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa
tos atzīst par nozīmīgiem novada attīs-
tībā.

Pieteikšanās termiņš – 27. aprīlis.
Vēlams pieteikumu iesūtīt jau ātrāk.

Ar konkursa nolikumu sīkāk var iepa-
zīties Jēkabpils novada mājaslapā
http://jekabpilsnovads.lv/?p=6401 vai sa-
zinoties ar sab. att. speciālistu pa e-
pastu: kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
.
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Marta mēnesis noslēdzies un iedzīvo-
tāju sapulces Jēkabpils novadā veiksmīgi
aizvadītas. Ikvienam to dalībniekam bija
iespēja dziļāk izprast konkrētā pagasta si-
tuāciju, celt gaismā tieši vietējiem aktuā-
lākos jautājumus.

Iedzīvotāju rūpes bija ļoti dažādas. Pir-
mām kārtām jau par pašu iedzīvotāju sa-
pulču rīkošanas laiku. Kādēļ tas nevarēju
būt pēc darbalaika? Tā kā pasākumam
tikai piesaistīti Lauku atbalsta dienesta
darbinieki, kurus drīkstējām pieaicināt
vien darba laikā, vēlākas vakara stundas
nebija iespējamas. Taču rezultāts bija
veiksmīgs – apvienojot informāciju par
lauksaimniecību un novada lietām, sapul-
ces apmeklēja plašāks iedzīvotāju skaits,
īpaši uzņēmēji.

Viens no svarīgākajiem piedalīšanās
iemesliem bija jautājums par novada ad-
ministrācijas atrašanās vietu. Katrs gribē-
ja zināt, kā tad pārcelšana un tās dažādie
varianti ietekmētu tieši viņus. Iedzīvotāji
aktīvi piedalījās debatēs, daudzās vietās
savu viedokli arī aizstāvēja. Visos pagas-
tos tika veikta arī iedzīvotāju anketēšana
un šis viedoklis pēc sapulcēm apkopots.
Sīkāk par rezultātiem rakstā „Iedzīvotāju
aptaujas rezultāti”.

Vairākās vietās izskanēja pārmetums,
ka netiek pienācīgi kontrolēta tieši pašval-
dības ceļu uzturēšana, veicot greiderēša-
nu, caurteku tīrīšanu, un to remontu.
Acīmredzot, uz priekšdienām pārvaldnie-
kiem, plānojot darbus, būs rūpīgāk jāseko
līdzi, kādā kvalitātē šie darbi tiek veikti.

Aizvadītas ikgadējās novada
iedzīvotāju sapulces

Novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis un izpilddirektors J.Subatiņš  atbild uz jau-
tājumiem sanāksmē Brodos
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Kā pauda iedzīvotāji, pie atsevišķām no-
tekām vērība tiek piegriezta tikai tad, kad
tās jau iebrukušas, vai kā citādi kļuvušas
nepārbraucamas. Nav ticis periodiski kaut
kas darīts, lai tās patīrītu, lai atbrīvotu caur-
teci. Īpaši tas tika uzsvērts Dunavā. Ir arī at-
sevišķi ceļa posmi, kuros ir pasliktināta re-
dzamība aizaugušu ceļa nomaļu dēļ, kas
steidzami būtu jākopj. Tas arī tika darīts.

Bija arī ieteikums izveidot sadzīves at-
kritumu šķirošanas punktus, lai samazi-
nātu atkritumu izvešanas izmaksas. Izvie-
tojot konteinerus, cilvēkiem par tiem ne-
būtu jāmaksā. Būtu, kur likt stiklus, papīru
un visu pārējo. Tāpat bija viedoklis, ka ne
vienmēr pietiekami ātri tiek izmainīti atkri-
tumu izvešanas maršruti, lai savāktu at-
kritumus. Ja kāds slēdz jaunu līgumu, tad
gadās, ka ne vienmēr maisi uzreiz tiek sa-
vākti, ka pēc dažām dienām jau  svaidās
apkārt saplēsti.

Kalna pagastā visasākie jautājumi bija
par zemju izpirkšanu. Nevienā pagasta
pārvaldē šis jautājums par zemju ierakstī-
šanu, kas ir piekrītošas pašvaldībai kā
palīgsaimniecības zemes, nav tik sasāpē-
jis. Cilvēki vēlējās, lai šis jautājums ātrāk
tiktu risināts uz priekšu. Ņemot vērā teri-
torijā dzīvojošo vēlmes un vēlmi kopīgi ri-
sināt šo problēmu, pārplānošana varētu
tikt veikta tuvākā gada laikā.

Rubeņos pacēlās jautājums, vai pietiks
līdzekļu teritoriju appļaušanai, jo budžetā
ir samērā maz līdzekļu. Līdzīgi ir arī citās
pārvaldēs. Iespējams, būs jāmeklē papil-
du līdzekļi.

Rubeņos tika runāts arī par sabiedris-
ko ūdenskrātuvju nodošanu apsaimnieko-
šanai biedrībām. Šādi ūdeņi ir Rubeņos,

Zasā, arī Kalna pagastā. Jautājums ir ļoti
diskutabls. Varbūt šāda iniciatīva būtu
lietderīga, taču jāizstrādā konkrēti ap-
saimniekošanas noteikumi. Varbūt attīs-
tītos zivsaimniecība, iespējams, teritorija
ap krātuvēm tiktu vairāk sakopta, kā arī
būtu pieejamāka. Būtu arī, kas šīs terito-
rijas rūpīgāk pieskata.

Tika runāts arī par Rubeņu hokeja lau-
kuma slikto tehnisko kvalitāti. Bet, jāat-
zīst, labi, ka tāds vispār ir, un iesaistoties
hokejistiem, un arī vietējiem cilvēkiem,
viņu var tikai pilnveidot. Tuvākā nākotnē
varētu tikt realizēts arī partnerības pro-
jekts hokeja kluba telpu iekārtošanai Ru-
beņu internāta ēkā.

Kalna pagastā izskanēja pārmetumi,
ka nav veiktas vienmērīgas investīcijas
pa visu novadu, rēķinot uz cilvēku skaitu;
esot pārvaldes, kur līdzekļi iedalīti vairāk,
un pārvaldes, kur mazāk.

Leimaņos ir problēma ar privatizēto
dzīvokļu apsaimniekošanu. Kur privatizē-
to dzīvokļu īpatsvars uz māju ir ļoti liels,
tur pašvaldība neko daudz nevar ieguldīt.
Bet citiem dzīvojošajiem šie neapsaim-
niekotie dzīvokļi sagādā diezgan lielas
neērtības - problēmas ar siltuma nodroši-
nāšanu, nekoptas kāpņu telpas utt. Ie-
spējams, varētu veikt izmaiņas saistoša-
jos noteikumos par māju apsaimniekoša-
nu, taču lielākā daļa šo privatizēto dzīvok-
ļu īpašnieku dzīvo prom, tālajā pasaulē...

Vēl Leimaņu iedzīvotāji ir nobažījušies,
ja tiks slēgta skola, kur paliks datortehni-
ka? Tā tehnika, kas iegādāta par projektu
līdzekļiem, diemžēl, būs jānodod izman-
tošanā citai izglītības iestādei, bet tā teh-
nika, kas nav par projektu līdzekļiem, to

varētu nodot izmantošanā vai nu pagasta
iestādēm, vai biedrībām.

Zasā piedalījās visvairāk iedzīvotāju,
tika nostādīti arī asi jautājumi. Daudzi pār-
meta, ka daļa līdzšinējo ieguldījumu
Zasas ciemā neesot bijuši pietiekoši liet-
derīgi – neesot kvalitatīvi realizēti. Īpaši
Sila ielas rekonstrukcija – nepareizs ielas
platums, neesot kur mašīnu nolikt utt. Ja
kāds tagad Sila ielā smago mašīnu novie-
to tur, kur nedrīkst stāvēt, tad kustība pa
ielu tālāk praktiski vairs nav iespējama.
Lai problēmu risinātu, iespējams, varētu
tikt uzstādītas papildus aizliedzošās
zīmes. Par skolas pamatu hidroizolēša-
nas darbiem arī tika izteiktas bažas. Tie,
iespējams, bojājuši vecos pamatus. De-
putāti piekrita, ka izpilde varbūt vizuāli ne-
esot izskatījusies tik labi, taču tagad vis-
maz mitrums un pelējuma smaka skolas
pagrabos vairs nav jūtama.

Paldies visiem, kas varēja piedalīties
iedzīvotāju sapulcēs, pauda savu viedokli
un ir ieinteresēti novada labklājības veici-
nāšanā! Daļu no iedzīvotāju sapulcēs ru-
nātā varat meklēt mūsu novada drau-
giem.lv lapā.

Aicināt iedzīvotājus arī turpmāk aktīvi
sekot līdzi norisēm sev apkārt, neklusēt.
Ja jūtat, ka kaut kas netiek veikts pareizi,
ziņojiet! Gaidīsim arī dažādus interesan-
tus ieteikumus, novērojumus, bildes,
jebko ar ko vēlaties dalīties un informēt
arī citus. Jo aktīvāk sāksim ko domāt un
darīsim paši, un negaidīsim, kamēr to
veic citi, jo ātrāk novads uzplauks kopu-
mā. Kā teica kāds iedzīvotājs Zasā - vien
kopā mēs esam spēks!
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Kopā tika saņemtas 328 anketas.
1. Jēkabpils novada pašvaldības administrāciju Jēkabpilī

28% iedzīvotāju apmeklē 1x gadā, 15% - 1x ceturksnī, 10% -
1x mēnesī. Tikai 4% to apmeklē vismaz 1x nedēļā. 44% to ne-
apmeklē vispār.

2. Pašvaldības administrācijas apmeklējuma iemesls lielāko-
ties ir konsultācijas un pakalpojumi pie speciālistiem (44%), ie-
sniegumu iesniegšana (27%) un tikšanās ar novada vadību
(7%). 22% ir citi iemesli.

3. Pagasta pārvaldi 1x mēnesī apmeklē 31% iedzīvotāju,
23% - 1x ceturksnī, 19% - 1x gadā, 18% - 1x nedēļā un 8% ne-

apmeklē vispār.
4. Pagasta pārvaldes apmeklējuma iemesls galvenokārt ir

konsultācijas un pakalpojumi pie speciālistiem (47%), iesniegu-
mu iesniegšana (22%), un tikšanās ar pagasta pārvaldes vadī-
tāju (13%). Pārējiem 18% ir citi iemesli.

5. 63% iedzīvotāju uzskata, ka atrašanās vieta būtu jāmaina.
37% ir pret. 48% uzskata, ka šai vietai būtu jābūt Zasai, 34% -
Brodiem un 18% vēlējās citu atrašanās vietu.

Informāciju apkopoja Dzidra Nartiša

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
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Vai beidzot 
zināsim, 

kur atradīsies 
novada 

grāmatvedība
un 

administrācija?
9. aprīlī Jēkabpils novada ārkārtas

domes sēdē tika lemts par 25.09.2014.
Jēkabpils novada domes lēmuma Nr.226
„Par amatu samazināšanu pagastu
pārvaldēs un jaunu amatu izveidošanu
pašvaldībā” 3.punkta izpildes
apturēšanu. Šis punkts paredzēja
grāmatvedības pārcelšanu uz Zasu sākot
ar šī gada 1. aprīli. Lēmums nav izpildīts.

Sēdes pēdējais jautājums pārvērtās
debatēs, jo nu tika meklēti vainīgie – kas
par to atbildīgs? Kāpēc tas nav izdarīts?
Tika secināts, ka par domes lēmuma iz-
pildi atbildīgs ir administrācijas vadītājs.
Taču šo lēmumu izpildīt esot bijis praktis-
ki neiespējami, jo neesot bijis zināms,
kas tad notiks ar pašu novada adminis-
trāciju. Kur to izvietot, vai tas maz ir ie-
spējams? Izlikt grāmatvedību kaut kur at-
dalīti un tad tik lemt, kur vēl atrastos pati
administrācija, neesot prātīgi. Šos abus
jautājumus vajadzēja risināt kopīgi, ie-
saistīt iedzīvotājus. Deputāti, pārmeta, ka
laikus neesot ziņots par nespēju lēmumu
izpildīt, jo tad jau iespējams aptaujāšanu
un sanāksmes varētu rīkot ātrāk. Taču
viedoklis tika atspēkots ar argumentu, ka,
iespējams, ziemā būtu salīdzinoši niecīgi
iedzīvotāju aktivitāte un spēja ierasties uz
sanāksmēm; tradicionāli pierasts tās rīkot
pavasarī.

Lēmumu pildīt kavēja arī bažas par
lielajām izmaksām, kas būtu nepiecieša-
mas, ja pēc tam administrāciju izvietotu
tieši Zasā.

Atsevišķi deputāti ārkārtas domes
sēdē centās atgādināt, ka administrācijas
pārcelšana uz pilsētu novadu veidošanās
sākumā jāizprot kā pagaidu risinājums, jo
uz to brīdi novada teritorijā trūka šim mēr-
ķim piemērotu telpu. Laika gaitā esam
pārāk iedzīvojušies pilsētā, un tādēļ nu ir
situācija, ka ideālas vietas administrāci-
jas izvietošanai novadā vairs nav.

Taču, apkopojot iedzīvotāju aptauju
rezultātus, ir skaidrs, ka administrācija ir
jāpārceļ uz novadu, un, lai veiksmīgi atri-
sinātu arī grāmatvedības pārcelšanas
jautājumu, aprīļa domes sēdē beidzot
būs jālemj par administrācijas atrašanās
vietu. Grāmatvedības pārcelšana šobrīd
apturēta līdz šī gada 1. jūnijam.
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Biedrība „Lauku partnerība Sēlija”
lauku cilvēkus rosina pašiem darboties
savas dzīves vides uzlabošanas labā, būt
atvērtiem labiem darbiem savā ciemā un
pagastā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs kāds,
„kas spēj un vēlas vest citus, vest
prom no pelēcības, neapmierinātības,
vest uz aktīvu darbošanos - gan fizis-
ku, gan garīgu.” (A. Žindiga, apraksta
autore). Jau devīto gadu lauku partnerība
rīko radošo darbu konkursu „Vedējs”, lai
mēs apzinātu šādus cilvēkus mums lī-
dzās un par viņu labajiem darbiem pa-
stāstītu citiem. 

Pagājušajā gadā saņēmām 16 autoru
darbus par Vedēja nosaukuma cienīgiem
lauku cilvēkiem – par lauku uzņēmēju
konsultanti, kas citiem uzliek laimes
putnu uz pleca, inteliģentu cilvēku, kas
bagāts ne tikai ar vetārsta, bet arī ar
citām interesēm, vairākiem biedrību
darba rosinātājiem pagastos, sporta dzī-
ves organizētāju, kas līdzcilvēkus saista
gan ar savu darbīgumu, gan attieksmi,
gan vienkāršību un entuziasmu, par se-
niori, kas visu veic ar labestības un dar-
bīguma starojumu.

Par šādiem pozitīvi domājošiem rado-
šiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad. 

Kopš 2011.gada par tradīciju kļuvusi
noslēguma pasākuma rīkošana iepriek-
šējā gada konkursa laureāta pagastā,
viņa darbības vietā. Lai suminātu savus
Vedējus, šogad konkursa aprakstu varoņi
un to autori, pagastu un novadu pārstāvji
pulcēsies kādā īpašā Viesītes novada
vietā, jo tur dzīvo titula „VEDĒJS 2014”
ieguvēja Jēkabpils novada projektu spe-
ciāliste GUNTA DIMITRIJEVA.

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur
vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem
– cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītā-
jiem raksturīgo īpašību, vai protam pa-
teikt labu vārdu tiem, kas domā un darbo-
jas plašāk. 

Mērķi: 

1. Radīt iespēju plašākai sabiedrībai
uzzināt par ļaudīm, kam piemīt dzīves
gudrība, uzturot darbīgu vidi lauku par-
tnerības Sēlija teritorijā.

2. Rosināt pagastu iedzīvotāju iniciatī-
vu un jaunrades spējas.

3. Veidot pozitīvas darbības piemēru
datu bāzi par vedējiem laukos.

Dalībnieki: 
Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils,

Salas un Viesītes novada iedzīvotājs, ne-
atkarīgi no vecuma.

Darbu saturs, apjoms, noformē-
jums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava
pagasta, novada vai lauku partnerības te-
ritorijā dzīvojošu cilvēku, kurš sabiedrības
labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka
tiešajos darba pienākumos, un veido par
viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu,
eseju, miniatūru, aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta infor-
mācija par raksta varoni: vārds, uzvārds,
dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzī-
ves gudrība, brīvā laika nodarbošanās,
ģimene, u.c. 

Kāpēc šim cilvēkam piedien nosau-
kums „vedējs” - kā viņš spēj vest citus,
vest prom no pelēcības, neapmierinātī-
bas, vest uz aktīvu darbošanos?

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4
epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja
nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var
iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteiku-
mus, kas raksturo apraksta varoni. Vē-
lams norādīt, kas, kad un kādā situācijā
to teicis. 

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas
ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā
redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uz-
vārdi, kur redzams apraksta varonis, fo-
togrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un at-
sūtīt pa e-pastu vai ierakstītu CD. Aprak-
stam jāizvēlas parastais šrifts ( Times
New Roman), burtu lielums 12. Aprak-

Izsludināts radošais konkurss
“Vedējs 2015”!
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stam (esejai) nevajadzētu pārsniegt 2-3
lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav
pieejams dators, var iesniegt arī ar roku
rakstītu darbu.

Norādīt:
darba iesūtītāja adresi un kontakttele-

fonu un e-pasta adresi;
apraksta varoņa adresi, kontakttelefo-

nu un e-pasta adresi.
Iesniegšanas laiks: līdz 2015.gada

1.jūlijam. 

Kam iesniegt:
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija”

valdes priekšsēdētājai 
Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese:

sk_medvecka@inbox.lv
Darbus vērtēs:
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” ap-

stiprināta komisija atbilstoši izstrādāta-
jiem vērtēšanas kritērijiem

Apbalvošana:
Labāko radošo darbu autori iegūs nau-

das prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks
uzaicināti uz noslēguma pasākumu un
saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas
atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti
publikācijām rajona masu informācijas lī-
dzekļos.

Telefons sīkākai informācijai: 
652-36604 vai 26590352

D.Gagunova foto

FOTOKONKURSS!
Veltīts Jēkabpils novada

Ābeļu pagasta ciema
BRODI 220. gada dienai

Mērķis:
Popularizēt foto mākslas attīstību.
Atstāt dokumentālu mantojumu no-

vadpētniekiem.
Ciema svētkos sarīkot foto izstādi.
Vadība
Fotokonkursu organizē Jēkabpils

novada Ābeļu bibliotēka. 
Laiks
Fotogrāfiju pēdējais iesniegšanas

datums 14.08.2015. plkst.17.00
Dalībnieki
Piedalīties var visi interesenti.
Darbība
Katrs dalībnieks var iesniegt vairā-

kus uzņēmumus A4 formātā. Uzņēmu-
mi nevar būt vecāki par 2010. gadu.
Uzņēmumos jāattēlo Jēkabpils nova-
da Brodu ciema ainavas, izaugsme,
pasākumi, cilvēki.

Vērtēšana
Darbus izvērtēs Ābeļu pagasta pār-

valdes izveidota komisija.
Apbalvošana
Sešus labākos darbus apbalvos ar

balvām. Visi fotogrāfi saņems piemi-
ņas veltes. Apbalvošana notiks ciema
svētkos.

Ābeļu pagasta pārvalde

Saistošie noteikumi Nr.3/2015 
2015.gada 26.februārī

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 
26.02.2015. sēdes lēmumu Nr.72 (protokols Nr.3)

Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai

Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar

Ģenētiski modificēto organismu
Aprites likuma 22.panta otro daļu

1. Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ābeļu pagasts, Dignājas
pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts un
Zasas pagasts ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2. Aizliegums Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modifi-
cētos kultūraugus ir 5 (pieci) gadi.

3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis

Paskaidrojums raksts 
Par aizliegumu en tiski modific to kult raugu audz šanai J kabpils novad  

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums  

en tiski modific to organismu aprites likuma 22.panta otr  da a nosaka, ka 
pašvald bas p c savas iniciat vas vai uz personas priekšlikuma pamata ar 
pašvald bas saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu en tiski 
modific to kult raugu audz šanai attiec gaj  administrat vaj  teritorij  vai t s 
da .  

en tiski modific to kult raugu audz šana var b t riska faktors ekosist mai 
kopum  un sabiedr bas vesel bai. Latvijas teritorijas liel kaj  da  pašvald bas 
ir noteikušas aizliegumu en tiski modific to kult raugu audz šanai.  

2. ss projekta satura 
izkl sts  

Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu J kabpils novada administrat vaj  
teritorij  audz t en tiski modific tos kult raugus piecus gadus.  

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
pašvald bas budžetu  

Nav ietekmes uz pašvald bas budžetu.  

4. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij   

Saistošo noteikumu projekt  noteiktais en tiski modific to kult raugu 
audz šanas aizliegums aizsarg  biolo isk s zemnieku saimniec bas un veicina 
ekolo isk s saimniekošanas att st bu.  

5. Inform cija par 
administrat vaj m 
proced r m  

Nav attiecin ms  

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m  

Lai inform tu sabiedr bu, pašvald ba 2015.gada 15.janv ra pašvald bas 
informat vaj  izdevum  „ audis un Darbi” un pašvald bas m jas lap  
www.jekabpilsnovads.lv public ja pazi ojumu par nodomu noteikt aizliegumu 

en tiski modific to kult raugu audz šanai J kabpils novada administrat vaj  
teritorij .  
Sabiedr bas viedok u, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termi š bija 
noteikts no 2015.gada 19.janv ra l dz 2015.gada 17.febru rim. Min taj  
termi  iebildumi nodomam noteikt aizliegumu en tiski modific to kult raugu 
audz šanai J kabpils novada administrat vaj  teritorij  nav sa emti.  
Iebildumu neiesniegšana noteiktaj  termi  saska  ar en tiski modific to 
organismu aprites likuma ties bu norm m ir uzskat ma par piekrišanu 
aizlieguma noteikšanai.  
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l Par saistošo noteikumu Nr.6/2015
„Grozījumi Jēkabpils novada domes
2009.gada 15.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par Jēkabpils novada
pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
Arhīva nolikuma apstiprināšanu

l Par Jēkabpils novada domes
2009.gada 15.oktobra lēmuma (protokols
Nr.8, 39.§) „Par Ekspertu komisijas
nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu

l Par Jēkabpils novada 2015. gada
NVO iniciatīvu konkursa nolikuma
apstiprināšanu 

l Par grozījumu apstiprināšanu no -
likumā „Jēkabpils novada Ābeļu pagasta
Bērnu rotaļu un attīstības centrs”

l Par pašvaldības autonomo funkciju
deleģēšanu biedrībai „Ūdenszīmes” 

l Par projektu iesniegumu izstrādi un
iesniegšanu „Latvijas Valsts mežu
atbalstītā Zemgales kultūras
programmas” Zemgales Plānošanas
reģiona izsludinātā projektu konkursā

l Par ERAF līdzfinansētā projekta
Nr.2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIA
A/556 ietvaros Bērzgala pamatskolai
iegādāto pamatlīdzekļu nodošanu Zasas
vidusskolai

l Par finansējuma piešķiršanu
leģionāru atceres pasākumam

l Par finansējuma piešķiršanu
latgaliešu pasaku grāmatas izdošanai

l Par finansējuma piešķiršanu foto -
grāmatas „Baznīcas” izdošanai 

l Par finansējuma piešķiršanu Sporta
klubam „Slīterāni”, reģ.Nr.40008157418

l Par Ābeļu pamatskolas skolēnu

pārvadājumiem
l Par atļaujas izsniegšanu S.Cvet -

kovam zvejai Daugavā ar murdu
l Par zemes nomas līgumu paga -

rināšanu Ābeļu pagastā
l Par zemes nomu Dunavas pagastā
l Par zemes nomas līgumu paga -

rināšanu Kalna pagastā
l Par zemes nomas līguma paga -

rināšanu Leimaņu pagastā
l Par zemes nomu Ābeļu pagastā

Jēkabpils novada (biedrība „Ūsiņš”)
l Par telpu nomu nekustamajā īpa -

šumā Kalna pagastā
l Par nekustamā īpašuma Ābeļu

pagastā nodošanu atsavināšanai
l Par deputāta pilnvaru izbeigšanu

Jēkabpils novada domes marta sēdē skatītie jautājumi

l Par Jēkabpils novada dzimtsa -
rakstu nodaļas vadītāja pienākumu
izpildītāja iecelšanu amatā

l Par kapitālsabiedrības SIA
„Rubenītis” gada pārskata apstiprināšanu
par 2014.gadu

l Par kapitālsabiedrības SIA „Zasas
aptieka” gada pārskata apstiprināšanu
par 2014.gadu

l Par kapitālsabiedrības SIA
„Rubenes aptieka” gada pārskata
apstiprināšanu par 2014.gadu

l Par pasažieru mikroautobusa iegādi
l Par 25.09.2014. Jēkabpils novada

domes lēmuma Nr.226 „Par amatu
samazināšanu pagastu pārvaldēs un
jaunu amatu izveidošanu pašvaldībā”
3.punkta izpildes apturēšanu”

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Jēkabpils novada domes aprīļa ārkārtas sēdē 
skatītie jautājumi

Platību maksājumi

Platību maksājumu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 20.aprīļa līdz 22.mai-
jam. Tiem saimniekiem, kuriem ar LAD ir
noslēgti līgumi par elektronisko pieteikša-
nās sistēmu, kartes papīra formātā izdru-
kātas netiks. Ja ir nepieciešamība, tad
var lūgt LAD tās izdrukāt. Papīra formāta
kartes būs pieejamas pagastu pārvaldēs
(izņemot Ābeļus). Esiet uzmanīgi, jo
daudzviet ir mainīti lauku bloku numuri.
Pieteikumos jāseko līdzi katrai rindai, lai
pareizajā vietā ieliktu vajadzīgo atzīmi (X)
gan saistītajiem atbalstiem, gan gados
jaunajiem lauksaimniekiem, gan maza-
jiem lauksaimniekiem(500 eiro), gan bio-
loģiskajiem. Ja atzīme nebūs ielikta, kon-
krēto atbalstu nesaņemsiet.

Līdz 1.maijam ir pagarināts termiņš
lauku bloku precizēšanai, vēl var ziņot
par sakoptiem zemes gabaliem, kā arī
izraktiem dīķīšiem un krūmu grupām
ekoloģijai, kam to vajag (ja ir virs 15 ha
aramzemes). Agrovides pasākumos
šogad visas saistības visiem sākas no
jauna: gan bioloģiskajām saimniecībām
(tātad, var palielināt platības), gan biolo-
ģiski vērtīgajiem zālājiem uc. Atbalsts
par mazāk labvēlīgajiem apvidiem pēdē-
jās ZM prezentācijās jau ir nevis 40, bet
gan 35 eiro par 1 ha. Aprēķinot dzīvnie-
ku vienības, tomēr bez zālēdājiem ņems
vērā arī pārējās dzīvnieku sugas, izņe-

mot bites. Jaunums - dzīvnieku skaitu
nenoteiks vairs tikai uz 1.jūliju, bet vidēji
visa gada laikā.

a) Nelielas zemes platības.
Mainīsies virkne kultūraugu kodu.

Nebūs 810.- piemājas dārza. Varēs izvē-
lēties trīs variantus:

811. - dažādi kultūraugi nelielā vien-
laidus aramzemes platībā, ja katrs no
tiem neaizņem vairāk par 0.3 ha. Par šādi
deklarētu platību nevarēs saņemt brīvprā-
tīgo saistīto atbalstu un vidi saudzējošo
metožu lietošanas dārzkopībā  atbalstu,
bet varēs saņemt bioloģiskās lauksaim-
niecības atbalstu.

871. - dārzeņi, ja vienlaidus platībā au-
goša katra dārzeņu suga, pieteikta sais-
tītajam atbalstam, mazāka par 0.3 ha, un
saimniecības aramzemes platība mazāka
par 10 ha. Var saņemt arī vidi saudzējošo
un bioloģisko atbalstu.

950. - augļu koki un ogulāji, izņemot
zemenes, augoši vienlaidus platībā, pie-
teikti saistītajam atbalstam, kur katra
suga neaizņem vairāk par 0.3 ha. Var sa-
ņemt arī vidi saudzējošo un bioloģisko at-
balstu. Piesakot augļu dārzu, tam jābūt
koptam, izpļautam. 

b) Lauksaimniecības datu centrs.
Līgumus elektroniskajai datu ievadei,

sūtītus pa pastu, vairs nepieņems.
Beidzoties kvotu sistēmai, tiem, kas

pieteiksies brīvprātīgajam atbalstam par
govīm, jāturpina saražotā piena uzskaite

un izlietojums. To var darīt brīvā formā,
pagaidām veidlapu nav.

Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, var
izvēlēties 2 variantus - pārvaldnieku vai
aizbildni. Pārvaldnieks nedrīkst dzīvnie-
kus pārvietot un pārdot. To var darīt tikai
bāriņtiesā apstiprināts aizbildnis, kurš par
savām darbībām atbildēs mantiniekiem.

Ja platību maksājumos pieteiksieties
brīvprātīgajam atbalstam par dzīvnie-
kiem (jebkurai sugai), 5% saimniecību
dabā pārbaudīs Lauksaimniecības datu
centra darbinieki (īpaši krotālijas).

Ja ganāmpulka īpašnieks LDC datus
vada elektroniski, tad novietnes reģistra
žurnālu papīra formātā var nerakstīt, jo
tas jau ir elektroniskajā ievadā, bet kon-
trolētājam jāpierāda, ka jūs to varat at-
rast un pārziniet. Elektroniski novietnes
žurnālā izvēlētajai dzīvnieku sugai ierak-
sta vajadzīgo notikumu - atražošana vai
ko citu, nevajag pat rakstīt periodu, un
sarindojas visi jūsu novietnē atnesušies
dzīvnieki. Saraksta kreisajā pusē ir
šaura krāsaina josla. Ja tā ir zaļa, tad
dzīvniekam atnešanās ievadīta laikā, ja
tā ir sarkana - nokavētas vajadzīgās 7
dienas. Tas pats redzams, ievadot apzī-
mēšanu, pārvietošanu utt. Visas kļūdas
un neizdarības dzīvniekam ar apzīmēša-
nu, pārvietošanu uc. notikumiem sagla-
bājas visu viņa dzīves laiku. Ja noviet-
nes žurnālu kārto papīra formā, notikumi
tajā jāieraksta 3 dienu laikā.

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem
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Ja notikumi Datu centrā nav paziņoti
laicīgi, tiks piemērotas sankcijas. Skatī-
sies, cik % no dzīvniekiem būs ar noka-
vētu paziņošanu. Ja dzīvnieki tiks pieteikti
brīvprātīgajam atbalstam, un tie būs ne-
atbilstoši, atbalstu samazinās. Ja kļūdaini
būs līdz 10%, atbalstu samazinās par ne-
atbilstošo dzīvnieku skaitu. Ja 10-20% -
par divkāršu neatbilstošo dzīvnieku skai-
tu. Ja, piemēram, būs pieteiktas 10 govis,
un 1 no tām būs neatbilstoša, par to vienu
nemaksās divkāršā apmērā, tātad – par
divām, atbalstu saņems tikai par asto-
ņām. Ja neatbilstoši būs 20-50% no pie-
teiktajiem - atbalsta nebūs vispār. Ja ne-
atbilstoši būs virs 50%, tad nebūs atbal-
sta, un būs jāmaksā vēl papildus arī sa-
nkcijas. 

c) Projekti (viss vēl mainās, notiek dis-
kusijas).

Jauno lauksaimnieku projektu kārta
tiks atvērta maijā vai jūnijā. Zemei jābūt
īpašumā vai nomā. Priekšroka tiem, kam
resursi, arī zeme, īpašumā, kam jau ir ie-
gūta augstākā vai vidējā profesionālā
lauksaimnieciskā izglītība, kā arī tiem,
kas 100% pārņems saimniecību, nevis
tikai kādu daļu. Notiek diskusija-attīstības
kāpumam jābūt 30 vai 20%. Pieļauj
domu, ka varēs pirkt arī lietotu tehniku,
bet no dīlera. Nav skaidrs, cik sen varēs
būt dibināta saimniecība. Notiek diskusi-
ja- varbūt standartizlaidi un apgrozījumu
skaitīt kopā. Ir jau pieejama tabula nepie-
ciešamo saimniecības ražošanas resursu
aprēķināšanai (standarta izlaide).

Mazo lauksaimnieku projektu kārtu
atvērs jūnijā. Priekšroka būs augļkopī-
bai, dārzeņkopībai, lopkopībai. Nauda
būs piešķirta pa reģioniem. Ņems vērā
teritorijas attīstības indeksu. Priekšroka
tomēr tiem, kas naudu nesaņēma jau ie-
priekš (daļēji naturālās saimniecības
u.c.). Priekšroka kooperatīvu biedriem,
bioloģiskajām un integrētajām saimnie-
cībām.

Plānots, ka infrastruktūras attīstības
projekti, meliorācija tiks atvērti maijā, bet
modernizācijas 2. kārta un pārstrāde - ok-
tobrī, ar lauksaimniecību nesaistītie- no-
vembrī, decembrī, arī pašvaldībām - ceļu
rekonstrukcija, Leader projekti- tikai 2016.
gadā. Visos projektos galvenais būs- sa-
sniegtie rādītāji. Ja nebūs sasniegts plā-
notais, nauda jāatmaksā atpakaļ.

2015.gada subsīdiju nolikums (sa-
īsināti).

Pamatojums: Ministru kabineta notei-
kumi Nr.73 ‘’Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnie-
ku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģe-
nētiskās kvalitātes noteikšanai un produk-
tivitātes datu izvērtēšanai’’

Atgādinājums: subsīdiju saņemšanai
jābūt noslēgtam Līgumam ar VIENU no
audzētāju organizācijām. No jauna lī-
gums jānoslēdz tikai tiem ganāmpulku
īpašniekiem, kuri atbalstu par konkrētu
ganāmpulku saņem pirmo reizi, vai ku-
riem līgums nav bijis noslēgts- ir uzsākuši
pārraudzību.

9. Piena šķirņu govju ganāmpulka
īpašnieks saņems:

9.1. 186,70 euro apmērā (mīnus ad-
ministratīvās izmaksas 0,71 euro apmē-
rā) par pārraudzībā esošu piena šķirņu
slaucamo govi (tostarp pirmpieni),
kurai pēdējās noslēgtās standarta laktā-
cijas (240-305 dienas) izslaukums ir no
5000 līdz 6999 kilogramiem;

9.2. 229,24 euro apmērā (mīnus ad-
ministratīvās izmaksas 0,71 euro apmē-
rā) par pārraudzībā esošu piena šķirņu
slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās
standarta laktācijas (240-305 dienas) iz-
slaukums ir vismaz 7000 kilogramu.

10. Minēto atbalstu piešķir, ja pārrau-
dzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā
gada 1. martā ir vairāk nekā piecas
slaucamas govis un piena šķirņu slauca-
majai govij pēdējās noslēgtās standarta
laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā.
Pirmpienei noslēgtās standarta laktācijas
dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir iz-
mantojami individuālās piena kontroles
rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par govju pārraudzību.

11. 9.2. apakšpunktā minēto atbalstu
piešķir arī par pārraudzības ganāmpulkā
esošām Latvijas brūnās un Latvijas zilās
šķirnes slaucamām govīm, kurām atbil-
stoši normatīvajiem aktiem par valsts un
Eiropas Savienības lauku attīstības atbal-
sta piešķiršanu vides un lauku ainavas
uzlabošanai ir izsniegts atzinums par
slaucamās govs atbilstību Latvijas brūnās
vai Latvijas zilās šķirnes prasībām (Ģe-
nētisko resursu govis).

12. Ganāmpulka īpašnieks gaļas liel-
lopu audzēšanas nozarē saņem:

12.1. 303,67 euro apmērā (mīnus ad-
ministratīvās izmaksas 1,28 euro apmē-
rā) par šķirnes saimniecībā pārraudzībā
esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierak-
stītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās
kvalitātes noteikšanu un produktivitātes
izvērtēšanu;

12.2. 224,93 euro apmērā (mīnus ad-
ministratīvās izmaksas 1,28 euro apmē-
rā), lai zīdītājgovju pārraudzības ganām-
pulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvēr-
tētu produktivitāti gaļas šķirņu tīršķirnes
zīdītājgovij un tīršķirnes telei (dzīvnie-
kam, kam vienas šķirnes asinība sa-
sniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir
divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu
dzīvnieku krustojums), ja tā ir vecāka par
18 mēnešiem;

12.3. 113,82 euro apmērā (mīnus ad-
ministratīvās izmaksas 1,28 euro apmē-
rā), lai zīdītājgovju pārraudzības ganām-
pulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvēr-
tētu produktivitāti vismaz otrās pakāpes
krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un
telei (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot
Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar spe-
cializēto gaļas šķirņu bulli, un kam gaļas
šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz
75 procentus), ja tā ir vecāka par 18 mē-
nešiem.

13. Gaļas liellopiem atbalstu piešķir:
13.1. ja šķirnes saimniecībā vai pār-

raudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kār-
tējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā piecas
zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par
18 mēnešiem;

13.2. ja par šo noteikumu 12.2. un
12.3. apakšpunktā minētajām pārraudzī-
bā esošajām govīm ganāmpulka īpaš-
nieks datu centrā ir iesniedzis normatī-
vajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību
noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģe-
nētiskās kvalitātes noteikšanai.

15. Aitkopības nozarē, ja šķirnes saim-
niecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc
stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk
nekā 29 vaislas aitu mātes, pretendents
atbalstu par pakalpojuma sniegšanu
saņem:

15.1. par šķirnes saimniecībā esošas
vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes
noteikšanu un produktivitātes izvērtēša-
nu;

15.2. par pārraudzības ganāmpulkā
esošas vaislas aitu mātes produktivitātes
izvērtēšanu;

15.3. par vaislas aitu māšu skrepi ge-
notipa noteikšanu un izcelsmes noteikša-
nu ar DNS analīzi.

20.2.1. ganāmpulku īpašnieku saraksti
par piena govju ganāmpulkiem organizā-
cijai jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā
līdz 2015. gada 1. maijam;

20.3.1. gaļas nozarē - līdz 2015. gada
1. septembrim;

Piebilde: Izcenojumi var samazināties,
ja dzīvnieku skaits pārsniegs prognozēto.

Piena govju ganāmpulku saraksts Šķir-
nes dzīvnieku audzētāju savienībai jau ir
satādīts, īpašnieki savu atbalsttiesīgo
govju skaitu pēc izslaukuma var apskatīt
mājaslapā www.ciltsdarbs.lv. Subsīdijas
par piena govīm, iespējams, izmaksās
jau aprīļa beigās, negaidot maiju.

Gaļas lopu pārraudzības 
ganāmpulkiem

Vēl joprojām notiek diskusija starp
gaļas liellopu audzētāju asociāciju un
Zemkopības ministriju par to, vai zīdītāj-
govis pārraudzības ganāmpulkos būtu jā-
vērtē obligāti jau šogad. Subsīdiju noliku-
mā tas nav prasīts. Zemkopības ministri-
ja uzstāj uz vērtēšanu. Tā kā nav pare-
dzams, kad pārrunas beigsies, un kāds
būs to rezultāts, asociācijas eksperte
Ieva Freidenfelde ieteica tomēr vērtēt.
Par tām govīm, kuras pretendēs uz sub-
sīdijām, naudu neprasīs, bet par pārējo
vērtēšanu būs jāmaksā saimniekam
pašam. Vērtēšanas ekspertu gaļas lo-
piem ir maz. Ieva pa mūsu novadu
brauks aprīlī, maijā. Lūgums saimnie-
kiem zvanīt un pieteikt viņai saimniecības
pa tel. 26487982. Šķirnes saimniecības
un tie, kuriem ar asociāciju ir jau noslēgts
līgums, protams, variet nezvanīt. Zīdītāj-
govis jāvērtē 1. laktācijā un 3. vai 4. lak-
tācijā.
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VID konts iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa iemaksai

(50 eiro)

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta-
jiem saimnieciskās darbības veicējiem,
kuriem jāmaksā obligātais minimālais ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis - 50 eiro,
tas jāsamaksā līdz 15.jūnijam.

Saņēmējs - Valsts kase, reģ. Nr.
90000050138, konta Nr.
LV91TREL1060000110000

Dabas aizsardzības
pārvalde aicina pieteikt 
pārbaudei bioloģiski 

vērtīgus zālājus

No nākamā gada līdz 2019. gada ru-
denim visā Latvijā tiks veikta aizsargāja-
mo dzīvotņu kartēšana - eksperti dosies
dabā un inventarizēs mežus, purvus, at-
segumus, ūdeņus un zālājus. Lai obligāti
apmeklējamās platībās iekļautu zālājus,

kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja
(BVZ) statusam līdz šim nekad nav pār-
baudīta, Dabas aizsardzības pārvalde ai-
cina zemju īpašniekus līdz š.g. 15. mai-
jam pieteikt šādus zālājus pārbaudei.

Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt
kartēšanai tikai tādus zālājus, kas pēc
īpašnieka domām atbilst vismaz vienai no
turpmāk uzskaitītajām pazīmēm:

- zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava
vai ganība un nav uzarts vismaz 30 - 40
gadus, ticis pļauts ar siena novākšanu
un/vai ganīts, nav katru gadu lietoti mine-
rālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par
50 kg/ha;

- zālāja zelmeni veido liels skaits da-
žādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā ne-
dominē viena vai vairākas no uzskaitīta-
jām sugām: ložņu vārpata, dziedniecības
pienene, pļavas timotiņš, parastā kamol-
zāle, lielā nātre, podagras gārsa, meža
suņburkšķis, daudzgadīgā airene;

- visā zālāja platībā bieži sastopamas
vismaz piecas dabisko zālāju indikatorsu-
gas. Pazīstamākās no tām ir gaiļbiksīte,
dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte, parastais
vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas saulpu-

rene, ziepenīte, spradzene, vidējā ceļteka
u. c.

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas
bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013. gadā,
bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem.

Kartēšanai Latvija būs sadalīta 12,5 x
12,5 km lielos kvadrātos. Katrā no tiem
eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus,
kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji
līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā
pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pārē-
jās zālāju platības eksperts apmeklēs iz-
lases veidā, ņemot vērā zālāja novietoju-
mu reljefā un ja pēc dažādu kartogrāfisko
materiālu analīzes pastāvēs liela varbūtī-
ba, ka zālājs varētu būt bioloģiski vērtīgs.

Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un
paziņoti pakāpeniski atbilstoši paveikta-
jiem darbiem 2016., 2017. un 2018. gadā.
Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmē-
tajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem
varēs iegūt Lauku atbalsta ienesta (LAD)
reģionālajās pārvaldēs un dabas datu
pārvaldības sistēmā „Ozols“.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 
konsultante, 26312414

Jēkabpils novads 
“Pārnovadu uzņēmēju

dienā” 
Aizkrauklē

28. martā vairāki Jēkabpils novada uzņēmēji un biedrības
piedalījās “Pārnovadu uzņēmēju dienā” Aizkrauklē. Ikvienam iz-
stādes apmeklētājam bija iespēja iepazīt mūsu novadā ražotu
produkciju un to arī iegādāties. Mūsu novadu izstādē pārstāvēja:
z/s “Dzilnas”, SIA “Daugavmalas rapsis”, biedrība “Ābeļzieds”,
biedrība “Ūdenszīmes” un keramiķe Anda Svarāne. Finansiālu
atbalstu dalībai izstādē sniedza Jēkabpils novada pašvaldība.
Foto galeriju iespējams skatīt novada draugiem.lv lapā.

Foto: I.Sēle

Sākot ar 2014.g. decembri Dunavas
pagastā tiek realizēts Kopienu Iniciatīvu
Fonda programmas “Plaukstošu kopienu
attīstībai” atbalstīts projekts: “Mūsu vese-
lība – mūsu dzīvotprieks”.

Projekta mērķis ir aktīva dzīvesveida
popularizēšana iedzīvotājiem, rūpes par
veselības saglabāšanu.

Kopējais projekta budžets EUR
2560.00. No KIF saņemtais finansējums
EUR 2304.00, Jēkabpils novada pašval-
dības līdzfinansējums  EUR 256.00 .

Jaunākās aktivitātes Dunavas pagasta
biedrībā “Dzīves prasme”
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Realizējot projektu 2014.g. nogalē,
biedrības “Dzīves prasme” lielākajā telpā
30 m2 tika izlīdzināts un nomainīts grīdas
klāja segums, lai šo telpu sakārtotu un
pielāgotu ārstnieciskās vingrošanas no-
darbību vajadzībām, 10 m2 platībā ieklāts
mīkstais grīdas segums, mazo bērnu no-
darbību stūrītis.

Šī gada sākumā  iegādāts ārstnieciskai
vingrošanai nepieciešamais inventārs –
vingrošanas bumbas pieaugušajiem un
bērniem, vingrošanas paklāji, riņķi, dažādu
pretestību vingrošanas gumijas, nūjoša-
nas nūjas, plaukstu trenažieri, kardiotrena-
žieris, velotrenažieris, vingrošanas sols un
citi vingrošanai noderīgi piederumi.

Lai šo iegādāto inventāru varētu pilnvēr-
tīgi apgūt un pielietot, sākot ar februāri ikvie-
nam iedzīvotājam ir iespēja apmeklēt pro-
jekta ietvaros paredzētās ārstnieciskās vin-
grošanas nodarbības, ceturtdienā fiziotera-
peites Jurgitas Grubertes vadībā. Nodarbī-
bas ir ļoti labi apmeklētas, tās ir bez maksas.
Mūzikas pavadībā aizrautīgi vingro cienīja-
ma vecuma pensionāri, cilvēki ar īpašām

vajadzībām, pirmsskolas un skolas vecuma
bērni, vecmāmiņas ar saviem mazbērniem,
mājsaimnieces un citi.

Pareizu vingrojumu izpildi un to pieļauja-
mo slodzi var apgūt tikai ar fizioterapeita pa-
līdzību un turpmāk pašiem tos pildīt mājās.

Ar Jurgitas darbu nodarbību apmeklē-
tāji ir ļoti apmierināti. Nodarbību tematika
katru reizi tiek mainīta; apgūstam vingro-
jumus uz paklāja, ar bumbām, uz krēs-
liem un ar  krēsliem, vingrojam ar gumijas
lentām, saņemam konsultācijas, kā pie-
lietot plaukstu trenažierus.

Nodarbību laikā harmoniska mūzika
diktē vingrojumu izpildes tempu un ritmu.
Sevišķa uzmanība tiek pievērsta kustību
koordinācijas vingrojumiem, katrā nodar-
bībā tiek izkustinātas visas locītavas.

Ja ir nepieciešams vadītāja palīdz,
pakoriģē, lai vingrojums tiktu izpildīts pa-
reizi.

Nodarbības aizrit draudzīgā, priecīgā
un dažkārt jautrā noskaņojumā un atmos-
fērā. Šādas nodarbības uzlabo ne tikai fi-
zisko, bet arī garīgo pašsajūtu.

Sistemātiski nodarbojoties ar vingroša-
nu, mums ir iespēja uzlabot stāju, kustī-
bas kļūst elastīgākas, samazinās liekais
svars, augums kļūst vingrs. Mums ir ie-
spēja celt dzīvesprieku, rast optimismu,
uzlabot dzīves kvalitāti.

Biedrība “Dzīves prasme” aicina duna-
viešus vēl aktīvāk apmeklēt šīs  vingroša-
nas nodarbības. Tās ir pieejamas katram,
nepieciešams tikai mobilizēt gribasspēku,
atrast laiku priekš sevis, vienalga, lai arī
cik esat noslogoti ar darbiem.

Aicinām iegriezties biedrības “Dzīves
prasme” telpās, iepazīties ar vingrošanas
inventāru,  un nākt darboties. Visus aktī-
vistus aicinām turpināt labi iesākto, pulci-
nāt ap sevi aizvien jaunus interesentus,
organizēties grupās un aktīvi darboties iz-
mantojot iegādāto vingrošanas inventā-
ru.  Inventāra pieejamība tiks nodrošinā-
ta.  Aicinām rūpēties par savu veselību!

Biedrības “Dzīves prasme” dalībniece,
aktīva vingrotāja, Broņislava Ošāne

Biedrības foto

Dzīvojam, mācāmies Dunavā, bet cik daudz zinām par sava
pagasta vēsturi, ievērojamākiem cilvēkiem, piemiņas vietām,
privātiem muzejiem – kolekcijām? Uz šiem jautājumiem skolēni
atbildes meklēja kopā ar Indru Ruļuku – vienu no pagasta vēs-
tures un kultūras mantojuma bagātību zinātājām.

Neklātienes ceļojums sākās ar Dunavas centra vēstures iz-
zināšanu. Mazākajiem atklājums, ka senāk te bijusi muiža Po-
dunai, tās īpašnieks grāfs Plāters – Zībergs. Interesanti, ka no
tiem laikiem saglabājušies pagrabi un „piena” ēka. Arī par stalto
baznīcu savs stāsts. Vecāko klašu skolēni jau zina vēstīt, ka
pirmā bijusi no koka, tikai vēlāk uzcelta mūra baznīca. Visos lai-
kos svarīga izglītība. Dunavas pagastā savulaik bijušas vairākas
skoliņas saimnieku mājās Līčos, Celminiekos, arī Daugavas
skola. Izrādās, kādam skola bijusi  kaimiņu mājās. 

Iesaistot sarunā skolēnus, kopīgi tiek apzinātas pagasta kap-
sētas, privātie muzeji – kolekcijas, citi interesanti objekti, piemē-
ram, dzirnavas, bijušais krogs, par kuru vairs liecina tikai auto-
busa pieturas nosaukums, Daugavas salas, pilskalns u.c.  

Pagasta lepnums ir cilvēki. Tadenava ir Raiņa dzimtā vieta,

to zinām visi, bet Dunavā par ārstu strādājis Visvaldis Lejnieks,
dzejnieka Viļa Plūdoņa brālis. Un te nu uzdevums – nosaukt
māju, pie kuras viņam piemiņas plāksne, kā arī kādudien aiziet
un to apskatīties. Vēl uzzinām par literātēm Laumu Balodi, Veltu
Skudru, mācītājiem Antonu Rukmani un Kārli Juliusu Veiriku u.c. 

Mums zināmās piemiņas vietas ir Baltais krusts nacionāla-
jiem partizāniem, piemiņas akmens plostniekiem, represētajiem
pie vecās skolas. Vairākas piemiņas zīmes uzstādītas arī citviet
pagastā, un I.Ruļuka aicina pavasarī aizbraukt, apskatīties tās,
uzzināt ko vairāk. 

Pēc tējas pauzes seko radoša darbošanās – piemiņas zīmes
apraksta, skices un maketiņa veidošana. Katrs var izvēlēties cil-
vēku, vietu vai notikumu, kam veltīt savu piemiņas zīmi. Vairā-
kiem nozīmīga vieta liekas vecās skolas ēka, kas pelnījusi, lai
to atceras, kā arī pati Dunava, par kuras simbolu varētu būt
zvans, jo senā teikā tam liela nozīme nosaukuma rašanās dēļ.
Tapa arī simboliskas zīmes Daugavai, jaunajai skolai u.c.

Kā vienmēr, beigās nodarbības izvērtējums. Lūk, dažas pār-
domas: Kristiāna- esmu patīkami pārsteigta, cik daudz ievēroja-
mu cilvēku dzīvojuši, strādājuši Dunavā. Labprāt nodarbībā pie-
minētās vietas apskatītos klātienē; Ksenija- bija ļoti interesanti
uzzināt ko jaunu par savu dzīvesvietu – Dunavu. Iegūtās zinā-
šanas man noderēs; Madara- tepat, Dunavā, ir piemiņas vietas
un zīmes, par kurām iepriekš nezināju, patika skiču zīmēšana. 

Nodarbība notika LP „Sēlija” projekta „Aiz apvāršņa” ietvaros,
to finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta pro-
grammas „NVO” fonds.

Astra Liopa
Autores foto

Neklātienes ceļojums pa Dunavu
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Jēkabpils novada skolu tautas deju ko-
lektīvi trešdien, 1. aprīlī piedalījās Jēkab-
pils apriņķa skolu tautas deju skatē.

Skolotājas Daigas Ģeidānes vadīta-
jiem Zasas vidusskolas kolektīviem izde-
vās pārliecināt žūriju un rezultātā gūt aug-
stu vērtējumu Viesītes skatē. 1-2. klašu
deju kolektīvs „Dzirnupīte” ieguva 1. pa-
kāpi (42,8 punkti), 3.-4. klašu deju kolek-
tīvs „Dzirnupīte” – 1. pakāpi (43,8 punkti),
7-9. klašu deju kolektīvs „Dzirnupīte” – 2.
pakāpi (39,5 punkti), 10-12. klašu deju

kolektīvs „Dzirnupīte” – 1. pakāpi (41,0
punkti), bet 5.-6. klašu deju kolektīvs
„Dzirnupīte” ieguva laureātu titulu (45,2
punkti).

Ievas Lāčplēses vadītais Ābeļu pamat-
skolas 1-4. klašu deju kolektīvs „Žiperi“ ie-
guva 2. pakāpi (38,7 punkti).

Jūtam līdzi arī Ilonas Pūdānes va-
dītajam Rubeņu pamatskolas 1-4.
klašu deju kolektīvam, kam šoreiz pa-
teicība par piedalīšanos. Kolektīvs ļoti
centās, un dejoja tiešām labi, taču, iz-

trūkstošā pāra dēļ, žūrija rezultātu ne-
ņēma vērā.

Labākajiem kolektīviem ir lielas izre-
dzes tikt uz šī gada Skolu jaunatnes
Dziesmu un Deju svētkiem. Sveicam ko-
lektīvus, sakām milzīgu paldies skolotā-
jiem un vecākiem par ieguldīto darbu,
un vēlam nokļūt arī uz lielā laukuma šo-
vasar Rīgā!

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
L.Liepiņas foto

Novada skolu kolektīviem augsti rezultāti
tautas deju skatē

12. aprīlī Viesītes kultūras pilī notika
Jēkabpils apriņķa pieaugušo deju kolek-
tīvu darba skate. Katram kolektīvam no-
dejojot vienu skates un vienu izvēles deju
tika piešķirti punkti dažādās grupās.

Latvijas nacionālā kultūras centra dip-
lomus saņēma, Jēkabpils novada Rube-
nes kultūras nama JDK „Laude”, vad.
San dra Rutkeviča, par iegūto 3. pakāpi C
grupā - 32,4 punkti;

Ābeļu tautas nama VPDK „Kaupre”,
vad. Inita Gādmane par iegūto 3. pakāpi
E grupā - 33,7 punkti;

Rubenes kultūras nama VPDK
„Rasa”, vad. Inta Tomāne, par iegūto 2.
pakāpi E grupā – 35,2 punkti;

Leimaņu Tautas nama VPDK „Del-
dze”, vad. Daiga Ģeidāne, par iegūto 2.
pakāpi E grupā - 39,5 punkti;

Zasas kultūras nama JDK „Solis”, vad.
Daiga Ģeidāne, par iegūto 2. pakāpi B
grupā - 48,7 punkti.

Paldies dejotājiem un vadītājiem par
ieguldīto darbu, vēlmi kopt mūsu kultūras
tradīcijas, un vēlam panākumus arī turp -
māk!

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

Pieaugušo
deju skates

rezultāti 28. martā Rīgā, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, Bērnu literatūras centrā notika
Jēkabpils novada biedrības „Sēļu Pūrs”
grāmatas pēc Raiņa bērnu dzejoļu motī-
viem „Satikšanās sabiedrībā” prezentāci-
ja un ilustrāciju izstādes atklāšana.

Grāmatā ietverti 33 ilustrēti Raiņa dze-
joļi, ilustrāciju autori ir mākslinieki no Latvi-
jas un Lietuvas, kā arī bērnu-ilustratoru
konkursa uzvarētāji. Vāka noformējumam
izvēlēts Jēkabpils mākslas skolas Zasas fi-
liāles audzēknes Tīnas Meļņikas zīmējums,
kas veidots kā papildinoša atsauce uz po-
pulāru un humoristisku Raiņa fotogrāfiju.

Jaunajā grāmatā ir ļoti dažādi dzejoļi –
gan ļoti pazīstami, gan ne tik zinā-
mi, gan rakstīti pavisam maziem,
gan lieliem bērniem, gan pavisam
īsi, gan ļoti apjomīgi. Tādas ir arī
ilustrācijas – citas rotaļīgas un ar
humora elementiem, citas filigrāni
grafiski nostrādātas, citas pilnas
sirds mīļuma, citas – glezniecis-
kas vai alegoriskas. Kad vienā sē-
jumā satiekas divas mākslas,
vārda māksla un vizuālā, rodas
unikāls darbs, ar kuru godam ie-
spējams atzīmēt Raiņa 150. dzim-
šanas dienu.

Grāmata „Satikšanās sabiedrī-

bā“, sagaidot Raiņa un Aspazijas jubileju
gadu, izdota 2014. gada nogalē Jēkabpils
novadā. Izdevējs: biedrība „Sēļu pūrs“.
Grāmata tapusi ar Jēkabpils novada pašval-
dības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu
Zemgales kultūras programmas ietvaros.

Pasākumā darbojās radošā darbnīca
„Raiņa krekls“. Apmeklētāji tika aicināti pa-
ņemt līdzi gaišas krāsas „T-kreklu“, ko pie-
miņai no pasākuma mākslinieki apdrukāja
ar dzejas rindām un ilustrāciju fragmentiem.

Augusts Zilberts, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka

S.S. Jaundalderes foto

Raiņa satikšanās 
ar sabiedrību Gaismas pilī

Dejo Zasas 5-6. klašu kolektīvs Daiga Ģeidāne saņem diplomu par laureāta titula iegūšanu
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Daugavas stacija Salas novada Sēlpils pagastā ir viena no
tām vietām, kas latviešiem saistās ar skaudrām atmiņām. Te
pirms 66 gadiem sākās daudzu iedzīvotāju ceļš pretī nezināma-
jam. Arī tagadējā Jēkabpils novada iedzīvotājiem ceļš uz Sibīriju
lopu vagonos sākās no šejienes.

Pieminot vēsturiskos notikumus, Jēkabpils novadnieki 25.
martā pulcējās pie vecās Daugavas stacijas ēkas. Jēkabpils no-
vada pašvaldības priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, uzrunājot klā-
tesošos, uzsvēra, ka represiju upuriem vismokošākā bija neziņa
par nākotni: „Parasti, esot dzelzceļa stacijās pie sliedēm, mēs
skaidri zinām mērķi un galastaciju, uz kurieni mēs gribam doties.
Bet 1949.gadā šajā vietā, pie šīm dzelzceļa sliedēm, tika savesti
cilvēki, kuri nezināja, uz kurieni viņi dosies tālāk.”

Toreiz izsūtītas tika daudzas ģimenes. Pavadot Sibīrijā ilgu
laiku, trimdā arī radās jaunas ģimenes. Rita Bartkeviča ir dzi-
musi Sibīrijā un pavadījusi tur tikai pirmos divus savas dzīves
mēnešus. Tad viņa kopā ar vecākiem atgriezās dzimtenē.
„Mani vecāki ļoti cieta badu, bet ar cerībām, ka palaidīs uz
mājām, viņi izdzīvoja visus briesmīgos gadus. Viņi pavadīja
Novosibirskā astoņus gadus. Mans tēvs izvests no šejienes
[no Daugavas stacijas], bet māte bija izvesta no Lietuvas. Viņi
satikās izsūtījumā,” stāsta Rita. Viņa atceras, ka tēvs stāstījis,
cik grūts bijis sākums svešumā: „Sākumā esot bijis briesmīgi,
viņš esot upē ķēris sapuvušus lopus, ķēris tos un ēdis. Tas bija
drausmīgi.”

Silvijai Kalniņai ir pašai savas atmiņas par Sibīriju, jo viņa tika
izvesta nepilnu septiņu gadu vecumā kopā ar vecākiem un jau-
nāko māsu: „Mums trāpījās labi karavīri, palīdzēja pat salikt
mantas, jo mamma nevarēja. Aizbraucām lopu vagonos, kad
tikām Sibīrijā, tad mūs veda tālāk ar kuģi. Latviešus, kuri uz kuģa

nomira, ietina palagos. Un tālāk zināms, kur viņi palika. Es tiku
Tomskā slimnīcā. Pateicoties vienai latvietei, kura gulēja man
blakus un kurai uzvārds bija Cepurīte, es esmu dzīva.” Silvija
atceras, ka vasaras Sibīrijā esot bijušas ļoti karstas, bet ziemas
– ļoti aukstas. Vēl viņai atmiņā palicis tas, cik bagātīga bijusi Si-
bīrijas augsne, kā arī tas, kā latvieši mācījuši vietējiem iedzīvo-
tājiem strādāt: „Viņi paši neko nemācēja, vai tās bija fermas, vai
zirgi, vai kas. To visu darīja latvieši. Latvieši ieteica, kā ko darīt.
Es vēl bērns biju, bet zinu tikai vienu – kad aizbraucu kā bērns,
redzēju visus “pufaikās”, kad braucām prom, pat parastās cūk-
kopes jau bija mēteļos ar lapsas krāgām, nemaz nerunājot par
citiem.”

Ja Ritas Bartkevičas ģimene varēja atgriezties dzimtajās
mājās, tad Silvijas Kalniņas ģimene, atgriežoties Latvijas terito-
rijā, konstatēja, ka dzimtajā mājā, kas atradās Cēsu pusē, izvei-
dots kino klubs. Viņiem piedāvāja būdiņu mežā, bet ģimenei bija
iespēja pārcelties uz Jēkabpils pusi pie radiem.

Katram represētajam ir savs stāsts, un to, cik daudz asaru
pirms 66 gadiem ir liets Daugavas stacijā, droši vien zinātu teikt
vien bērzs, kas pie deportāciju upuru piemiņas akmens vij savu
zaru vainagu pretim saulei.

Sandra Paegļkalne
Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties novada 

draugiem.lv lapā

Jēkabpils novada iedzīvotāji piemin
1949. gada represijas Daugavas stacijā

Pagātni mainīt mēs nespējam. Bet
mūsu spēkos ir to atcerēties un šīs zinā-
šanas izmantot un nodod jaunajai paau-
dzei kā tālā laika liecības. Laiks aizstei-
dzies vēja spārniem un šogad novadnie-
ka, dzejnieka Raiņa jubilejas gadā Rube-
nes kultūras nams atzīmēs savas darbī-
bas 50 gadus, aicinot kopā bijušos un
esošos kultūras dzīves vadītājus, tautas
mākslas kolektīvu vadītājus, pašdarbnie-
kus, pagasta un novada iedzīvotājus un
citus interesentus.

Pagājušajā gadsimtā, kad dibinājās
padomju saimniecības un kolhozi, nosau-
kumi bija ļoti dažādi, taču Rubeņos kolho-
zu nosauca Raiņa vārdā. 1957. gadā par

kolhoza priekšsēdētāju sāka strā-
dāt Boņislavs Oboruns, kuram rū-
pēja, lai kolhozā cilvēki ne tikai
labi strādātu, bet arī atpūstos un
baudītu kultūru un ne tikai ama-
tierkolektīvu sniegumu, bet arī
profesionālo mākslu. Kad 1961.
gadā nodega vecais klubs, 1962.
gadā sāka celt jauno namu. Gri-
bēja modernāku, ar slīpo grīdu un
grozāmo skatuvi. Skatuve gan
nesanāca, taču grīda skatītāju zālē ar slī-
pumu kā lielajās kultūras pilīs. Paralēli
nama celtniecībai sākās arī darbi pie
parka un estrādes būvniecības, ūdens-
krātuves izveidošanas. Tas bija vērienīgs

projekts – akmeņdārzi, rožu stādījumi, ap-
zaļumošanas darbi, strūklaku ierīkošana,
dīķī gulbji - tā veidojot skaistu parka aina-
vu. Celtniecības darbus veica kolhoza
būvbrigādes vīri Jāņa Skrējāna vadībā,

Rubenes kultūras namam – 50

Ābeļu pamatskolas bērni dzied piemiņas dziesmas
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daudz tika paveikts talku veidā ,kurās
strādāja daudzi kolhoznieki un speciālisti,
arī pats Broņislavs Oboruns vienmēr bija
klāt. Nav vairs nama celtnieku un arī paša
Broņislava Oboruna. „ Viņš bija kultūras
cilvēks” – tā par B.Oborunu teica ikviens,
kas viņu pazina.

1965. gadā 10. septembrī jauno namu
atklāja ar Raiņa lugu ” Pūt vējiņi” vietējā
dramatiskā kolektīva sniegumā (režisors
H.Puriņš). Iestudējums bija grandiozs -
tērpi, dekorācijas, arī aktieri. Lomās -
J.Vanaģelis, E.Vanaģele, O. Rubiķe, R.
Ķimse, E.Valaine, A.Mikulāne, O.Rubiķe
(Nikitova), V.Jasāns un citi. Dziedāja
S.Broka vadītais jauktais koris no Da-
ugavpils un arī pirmo balli iedejoja pūtēju
orķestra pavadījumā, kuru vadīja Ž.Rēķis. 

1969. gada 13. septembrī pie kultūras
nama atklāja tēlnieka K.Baumaņa veidoto
pieminekli Rainim - dzejnieka tēls jopro-
jām iekļaujas parka fonā. Tur lasāmi dzej-
nieka vārdi - Un viņos būs mans gars,
kas brīvi augs.

Kultūru baudīt uz Rubeņiem brauca no
plašas apkārtnes, jo tajā laikā tā bija īsta
gaismas saliņa šajā Sēlijas pusē. Viesojās
Rīgas Operetes teātris, Drāmas teātris
(Nacionālais teātris), Dailes teātris, Liepā-
jas teātris, Valmieras teātris un citu pilsētu
tautas teātri, arī populāri estrādes māksli-
nieki, populāri kori, cirka izrādes (Ļeņin-
grada). V.Lāča” Zītaru dzimtai”- sēdvietas
tika liktas papildus. Operetes notika arī kul-
tūras namā, ne tikai brīvdabā. Tika izrādī-
tas operetes - „Dzintarkrasta puiši”, „Čigā-
nu barons”, „Silva”, „Zaļā pļava”, „Annele”,
„Meitene no TU - 104”; drāmas teātra izrā-
de „Senču aicinājums” pēc V.Lāča romā-
na, Dailes teātra „Šveiks” un citas izrādes.
Liepājas teātris viesojās ar „Trīnes grē-
kiem” un „Skroderdienām Silmačos”.

Darbojās amatiermākslas kolektīvi-
jauktais koris, dramatiskais kolektīvs,
bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes tau-
tas deju kolektīvi, bērnu un jauktais vokā-
lais ansamblis ,pūtēju orķestris, tautas
mūzikas instrumentu kapela, vokāli instru-
mentālais ansamblis, notika dažādi kursi.

Broņislavam Oborunam bija ļoti svarīgi,
ja pasākumos spēlēja pūtēji. Centās visur
iesaistīt - tradīciju svētkos, pilngadības

svētkos, arī bērnības svētkos. Populāras
bija zaļumballes ar pūtējiem. Bija nodibi-
nājies bērnu tautas mūzikas instrumentu
ansamblis, kurā Rubeņu skolēni un jau-
nieši apguva mūzikas instrumentu spēli. 

Katru nedēļu notika kino vakari. Rādīja
dažādas filmas. It īpaši kino vakarus ap-
meklēja jaunieši.

1977. gadā par Raiņa kolhoza priekš-
sēdētāju sāka strādāt Jāzeps Pavlovičs,
bet Broņislavs Oboruns darbu turpināja
kā ciema padomes priekšsēdētājs.

Šajā laika ritumā kultūras dzīvi vadījuši
daudzi - Ž.Rēķis, M.Grebeža, I.Baltmanis,
V.Mačulāne, A.Kancāne, I.Rudeviča,
I.Bramane (Miķelāne), R.Zvirbule (Domi-
niece), J.Guļāns, S.Gulbinska (Jankov-
ska), Ā.Vaska, A. Valpētere, E.Virbule.
Pašdarbības kolektīvus vadīja talantīgi
cilvēki un sava amata speciālisti no tuvā-
kas un tālākas apkaimes.

Kultūras dzīve vasarā notika estrādē
un parkā, kur darbojās dārznieces- Marija
Kozuliņa, Dzidra Jakovicka, Intra Kurme,
Ināra Preitāga. Ināra strādā vēl joprojām.

Vēsturiski notikumi un laiks ir daudz ko
sagrāvis, daudz ko radījis no jauna, bet ir
vērtības, kuras saglabājušās cauri gadiem.
Kultūras nams un atpūtas parks ir sagla-
bāti, uzturēti, tālāk veidoti un apdzīvoti. 

2000.gadā uzsāka kultūras nama re-
konstrukciju, pēc kuras deju zāli pielāgoja
sporta nodarbībām. Gadiem ejot, pama-
zām nams tika renovēts. Ierīkoja sanitāro
mezglu, nomainīja logus, grīdu, jumtu,
skatītāju zāle ieguva jaunus krēslus. Pa-
šreiz notiek darbi pie centrālās ieejas
kāpņu atjaunošanas.

Rubenes kultūras nams veic arī sporta
nama funkcijas. Kultūras namā darbojas
amatiermākslas kolektīvi, interešu kopas,
un rokdarbu pulciņš. Kultūras namā liela
uzmanība veltīta mūžizglītībai. 2014.
gadā noslēdzās ES Mūžizglītības Co-
menius apakšprogrammas reģionālās
partnerības projekts „Cross border
cooperation between reģions in Latvia
and Romania to improve educational
offer” /COACTION/ (Pārrobežu sadarbī-
ba starp reģioniem Latvijā un Rumānijā
izglītības piedāvājuma uzlabošanā) ar
starptautisku pasākumu kultūras namā.

Šī  projekta ietvaros kultūras namā notika
svešvalodas (angļu valoda) apmācības,
izstādes, izpētes pasākumi, pieredzes
apmaiņas braucieni ,starptautiskas sa-
nāksmes, tika veiktas materiālu iegādes,
nodrošinot aprīkojumu mācību telpai.
2014. gadā tika uzsākts un realizēts pār-
robežu sadarbības projekts „Bringing
old traditions to modern life“
/Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļau-
šana mūsdienu dzīvē). Projekta mērķis
bija stiprināt sadarbību starp pašvaldī-
bām, veicināt sabiedrības interesi par kul-
tūras mantojumu un tradīcijām.

Kultūras nams ir savos labākajos
gados un aktīvi darbojas pagasta ļaudis.
Namā darbojas teātra pulciņš “Dadzīši”
(vad. Ilona Kantāne), vokālie ansambļi –
bērnu un jauniešu vokālais ansamblis
“Puķuzirņi”, sieviešu vokālais ansamblis
“Kantilēna”, jauktais vokālais ansamblis
“Ā’re” (vad. Sandra Radiņa), folkloras
kopa “Kāre” (vad. Aīda Bikauniece), dāmu
deju kopa “Draiskās Peonijas” (vad. Ināra
Rudeviča), jauniešu deju kolektīvs
“Laude” (vad. Sandra Vaitķeviča), vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Rasa” (vad. Inta
Tomāne), rokdarbu pulciņš (vad. Daiga
Spēka), interešu kopa “Gardēdis”. 

Kolektīvu dalībnieki gatavo koncertpro-
grammas Valsts, tradīciju un gadskārtu ie-
ražu svētkiem. Tiek veidotas tematiskas
izstādes, kultūras programmu apmaiņas
braucieni. Kopā tautas mākslas kolektīvos
un interešu kopās darbojas 140 dalībnieki.

Viss sākās ar Oborūnu… tā teikts
laika liecinieku atmiņās. Paldies Broņisla-
vam Oborūnam, ka viņš bija un darīja lie-
lus darbus. Mēs ceram, ka viņš noraugās
uz mūsu darbiem šodien no tālās mākoņa
maliņas un priecājas, ka viņa sirdsdarbs
- kultūras nams un atpūtas parks turpi-
na dzīvot.

Mēs nekad neaizmirsīsim arī tos cilvē-
kus, kas lika pamatus darbīgai un stabilai
kultūras dzīvei visu gadu garumā.

Paldies visiem, kas dalījās atmiņās
un fotogrāfijās. Uz tikšanos 1. maijā
plkst.18.30 Rubeņos!

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

31. maijā bērnu un jauniešu svētki Rubeņos
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Starptautisko muzeju dienu atzīmējam
ievziedu laikā 18.maijā. Vairākus gadus
populāra kļuvusi Muzeju nakts. Šogad
Muzeju nakts interesentus kopā sauc 16.
maijā. Pasākuma tēma ir “Rainim un As-
pazijai – 150”. Šajā vakarā muzeji aicinās
gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju drama-
tiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļ-
rades atspulgus apkārtējās dzīves reali-
tātēs. Muzejiem pievienojas arī citas in-
stitūcijas, kas glabā un popularizē kultū-
ras mantojumu: kultūras nami, bibliotē-
kas, biedrības, skolas, bērnudārzi u.c.
Zasā Jēkabpils novada muzejs organizē
atbalsta pasākumu “Šeit zelta saule un
āboli saldākie” 16. maijā plkst. 14.00.

Jēkabpils novada Dunavas pagasta
“Varslavānos” Rainim kārts šūpulis pirms
150 gadiem. Tadenavas “Saules pērklim”
Rainis veltītījis vairākus dzejoļus krājumā
“Saules gadi”. Dzejnieks esot domās ka-
vējies pie savas bērnības zemes rakstot
darbus “Gals un sākums”, “Pūt vējiņi”,
“Jāzeps un viņa brāļi” u.c. Pasludinātajā
Raiņa un Aspazijas gadā vairāk ieskatā-
mies viņu daiļdarbos, cenšamies tuvāk ar
tiem iepazīstināt  skolu jaunatni un pašus
mazākos bērnus. Esmu ne vienreiz vien
redzējusi skolēnus priecājoties rokās
turot jauno  ilustrēto Raiņa dzejoļu izlasi
“Satikšanās sabiedrībā”, dzirdējusi
sakām – cik skaisti dzejoļi, man ļoti patīk
šie dzejoļi! Paldies biedrības “Sēļu pūrs”
Andai un Dainai par dāvāto dzejas prieku
bērniem! 

Lai popularizētu Raiņa un Aspazijas

dzeju un citus daiļdarbus, rosinātu bērnus
lasīt grāmatas, 16. maijā rīkosim plašu
pasākumu loku, kura norisē piedalīsies
Zasas pašvaldības iestādes un biedrības,
kā arī aicinu piedalīties ikvienu ieintere-
sēto atbalstītāju. Dalībnieku grupas lūdzu
pieteikt līdz 13. maijam pa tālruni
25465787; 26184883.

Muzeju naktij veltītā pasākuma
“Šeit zelta saule un āboli saldākie”
gaita:

14.00. Muzejā - Pasākuma atklāšana
(Zasas KN pašdarbības kolektīvi sveiks
dalībniekus ar Raiņa un Aspazijas dzejo-
ļiem, dziesmām), dalībnieku reģistrēša-
nās.

Pie sporta zāles, muzeja un parka
Velnakmens notiks īsbrīdis “Orientē-
šanās apkārtnē un dzejā” (veltījums
dzejniekiem - dabas draugiem).

15.00. - 17.00 – Zasas vidusskolā –
radošās, aktīvās darbnīcas “Spēlējies,
zīmē, uzzini, radoši izpaudies, fotogrā-

fējies - esi kopā ar Raini dzejoļos, mul-
tfilmās un dziesmās!”

17.00. Amatniecības centrā
“Rūme”- mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde un radošā darbnīca –
“Raiņa krekls” ( aicināti paņemt līdzi gai-
šas krāsas (vislabāk balts) “T – kreklu”,
ko mākslinieki apgleznos ar Raiņa dzejas
ilustrāciju un dzejoļu fragmentu).

Bibliotēkā – Galda izstāde “Rainim
un Aspazijai – 150”; 18.00 Dzejoļu ka-
ruselis “Nu nākat, bērniņi, izstāstat!”
(no dzejoļa “Divpadsmit mēneši”).

18. 30. Amatniecības centra “Rūme”
pagalmā: “Ancīša” launagā Gaiļa zupa
– “Tā mācās tas citiem ko ziedot” (no
Raiņa dzej. “Ancīša brokastis”, “Gaiļu
kauja”).

19.00. Zasas KN – Līksnas amatier-
teātra A. Bankas izrāde “Sausā lapa”,
režisors Māris Korsietis (ieeja par zie-
dojumiem).

Zasas KN – Sandras Ciprusas glez-
nu izstāde “Sapņa ceļš”.

Rokdarbu izstāde biedrības “Noska-
ņa” telpās.

Muzejs darbosies no plkst. 13.00
līdz 22.00.

Esi gaidīts pasākumā: pirms izlasi
Raiņa vai Aspazijas dzejoli vai citu
darbu, atceries, atnāc, visur piedalies
un saņem pārsteiguma balvu! Būs
balva ģimenei.

Edīte Balode, Jēkabpils novada 
ekspozīciju organizatore

Muzeju nakts ieskaņas Zasā

31. maijā Rubenes parkā un brīvdabas
estrādē notiks ikgadējais pasākums bēr-
niem, jauniešiem un ģimenēm. Pasā-
kums notiks visas dienas garumā ar izglī-
tojošām, radošām un sportiskām aktivitā-
tēm un noslēgsies ar kopīgu koncertu. 

Ieskandināsim vasaru ar dziesmām un
dejām. Baudīsim svētkus kopā atzīmējot

starptautisko ģimenes dienu un bērnu aiz-
sardzības dienu.

Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā
tiek svinēti salīdzinoši nesen – kopš
2008. gada. Starptautiskajā ģimenes
dienā sabiedrība aicināta rūpēties par ģi-
menes vērtībām, novērtēt tās nozīmību.

Aicinu skolu un kultūras iestāžu bērnu

un jauniešu pašdarbības kolektīvus pie-
dalīties svētkos.

Gaidīšu kolektīvu pieteikumus svēt-
kiem.

Pilnīga svētku programma maija infor-
matīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”.

Inta Tomāne, 
Rubenes kultūras nama vadītāja

2015. gada ‘’Cālīte-dāmīte’’ dzīvo Zasā!
Četrgadīgā Paula Vībāne Zasas kultūras nama bērnu an-

samblī ‘’Smaidiņi’’ dzied tikai 6 mēnešus. Meitene ir ļoti talantī-
ga-ar labu balsi, ritmiska, ātri uztver tekstu, tāpēc ar Paulas
mammu Dagniju nolēmām gatavot konkursam ‘’Cālis-2015’’,
kurš notika 2015. gada 27. martā Jēkabpils Tautas namā.Šogad
konkursā piedalījās ļoti daudz bērnu -17, kopvērtējumā Paula
ieguva titulu ‘’Cālīte-dāmīte’’. Prieks, ka meitenei šī uzstāšanās
bija veiksmīga un viss izdevās. Paula nenobijās, nesajauca
dziesmas, jutās brīvi. Jā, pirmā veiksmīgā skatuves pieredze
dod ļoti daudz. Tas paceļ bērna pašvērtējumu, viņš jūtas drošs,
svarīgs un novērtēts. Un, pie tam - apzinās, ka šis skaistais brī-
dis nāk tikai ar smagu darbu. Darbs tiešām bija intensīvs, dzie-
dājām vairākas reizes dienā. Un, ne jau vienmēr Paula to gri-
bēja.

Paldies Paulas vecākiem par izturību un sadarbību vairāku
mēnešu garumā!

Skolotāja Anita, Zasas k. nams
Jēkabpils pilsētas pašvaldības foto
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Ābeļu pamatskolas bērniem marta un aprīļa mēnešu mijā bija
iespēja daudz rūpīgāk iepazīt atkritumu šķirošanas nepiecieša-
mību, otrreizējās pārstrādes iespējas un arī pašiem ko jaunu no
sadzīves atkritumiem pagatavot.

Īpaši sagatavotā prezentācijā bērnus ar atkritumu šķiroša-
nu iepazīstināja dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas sko-
lotāja Gunta Bičole. Skolēniem bija iespēja uzzināt, par ko
katra atkritumu „šķirne” pēc pārstrādes pārvēršas, un kā šos
jaunos „produktus” var izmantot tālāk. Skolēni ar dažāda
veida pārstrādātiem atkritumiem un otrreizēji pārstrādātām
izejvielām varēja iepazīties arī klātienē, tos aplūkot un ap-
taustīt.

Vēlāk novadpētniecības skolotāja Silva Zepa skolēnus iepa-
zīstināja ar ieceri pie skolas uzstādīt atkritumu šķirošanas kon-
teineri. Bērni šo ideju atbalstīja, un skolotājas vadībā arī parak-

stīja iesniegumu pagasta pārvaldes vadītājam, ar lūgumu šo ie-
ceri nākotnē arī realizēt.

Pēc tam 5. - 9. klašu skolēni varēja paši piedalīties atkritu-
mu pārstrādes procesā, un kopā ar biedrību „Ābeļzieds” radīt
jaunus krēslus no PET pudelēm. 1. – 4. klašu skolēni tikmēr
radīja dažādus citus praktiskus un mākslas darbus, kurus
vēlāk bija arī iespējams aplūkot izstādē „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”.

Bērni par jaunizveidotajām lietām ļoti priecājās, un jācer, ie-
gūtās zināšanas viņiem noderēs un liks vairāk aizdomāties par
atkritumu šķirošanu arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis
Autora foto

Ābeļu pamatskolas bērni iepazinušies 
ar atkritumu šķirošanu

”... tie ir putni, kas dzied...”
Jēkabpils novada jauktais koris “Putni”

turpina augt un attīstīties. Korī šobrīd
dzied 42 dziedātāji no Jēkabpils novada.
Katru otrdienu Zasas kultūras nama pa-
galmā satiekas trīs autobusiņi, ar kuriem
atved dziedātgribošus, atraktīvus un po-
zitīvus dziedātājus. Mums prieks, ka
šogad mūsu pamatsastāvu ir kuplinājuši
jaunieši. Prieks, ka mūsu kolektīvs ir sa-
liedēts un atsaucīgs -  “vecie” dziedātāji
dod padomus jaunajiem, kā rezultātā,
mēs esam kā cimds ar rociņu. To pierā-
dīja arī nupat notikusī koru skate, kurā
mūs vērtēja koru virsdiriģenti Ints Tete-
rovskis un Agita Ikauniece, kas pēc no-
dziedātajām dziesmām, novērtējot mūsu
sniegumu teica tikai labus vārdus, un lie-
lākā uzslava izskanēja šādi: “Jūs pat el-
pojat kopā! ” I.Teterovskis. 

Ieguvām līdz šim augstāko punktu
skaitu un Pirmās pakāpes diplomu, kas,
protams, emocijas izraisīja ne tikai mums.
Visu koru dziedātāji gavilēja priekā līdz ar
mūsu kori. Tas tiešām bija to pūļu vērts
sasniegums, mēs mēģinājām gandrīz
katru vakaru, koristi bija noguruši, aiz-
smakušām balstiņām, bet mēs to izdarī-
jām, un izdarījām godam! Vēl mums
priekšā trīs lieli koncerti - 1. maijā Rube-

ņos, 23. maijā Viļķenē, Limbažu rajonā,
un 20. jūnijā Jaunjelgavā “Sēlija rotā”
dziesmu svētkos. Paldies koristiem par
atsaucību un izturību, Jēkabpils novadam
par finansiālo atbalstu, mūsu jaunajai
koncertmeistarei Anitai Godiņai, kormeis-
tarei Anitai Ķikutei un diriģentei Santai
Kasparsonei par nesavtīgu ieguldīto

darbu un kora profesionālo izaugsmi. Pro-
tams, ka mēs priecāsimies par katru dzie-
dātāju, kurš vēlas sadarboties ar mūsu
“Putniem”- tāpēc laipni aicināti dziedātgri-
bētāji!

Kora „Putni” dalībnieki
Foto: K.Sēlis
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Lai gan šogad laika apstākļi Lieldienās mūs nelutināja, mēs
tomēr atradām iespēju tradicionālas 3. Lieldienas svinēt gan
skolas pagalmā, gan skolas foajē. Daudzi skolēni bija izteikuši
vēlmi sagatavot paši garšīgāko Lieldienu omleti. Viens otrs to
gatavoja pirmo reizi, tur viņiem palīdzēja skolotājas Sandra,
Maija un Silva. Pagalmā „Gaiļu cīņas” un Lieldienu stafetes or-
ganizēja skolotājas Taņa un Iveta. Skolēniem bija dota iespēja
ripināt olas skolotāja Viļņa vadībā. Renārs ripinot vinnēja pat 10
olas uzreiz! 

Pats galvenais pasākums - skolēnu darinājumu no sadzīves
atkritumiem izsole piesaistīja ne tikai skolēnu, bet arī viņu ve-
cāku un ciemiņu uzmanību! Darbiņu bija ļoti daudz, tie bija ne-

parasti skaisti un dažādi. Izsolē iegūtie līdzekļi tiks novirzīti sko-
las akmensdārza atjaunošanai, kuru izveidoja 1962. gadā bijusī
direktore Ņina Pūcīte Latvijas formā. Tagad ir nācis klāt jauns
novads - Sēlija, un mēs kā sēļi vēlamies akmensdārzu rekons-
truēt! Izsolē savācām aptuveni 20 eiro, un šos līdzekļus izman-
tosim dārzam jaunu stādu iegādei, lai Latvija plaukst, un zaļo.

Lieldienu svinības turpinājām ar jautrām rotaļām skolas ves-
tibilā. Iepriecināti par Lieldienu svinībām bija skolēni, viņu vecā-
ki, kā arī mūsu ciemiņi.

Silva Zepa
Autores foto

Ābeļu pamatskola svin Lieldienas 
un organizē labdarības akciju

Ja laiki tiešām nopietni un grūti
Un krīze neļauj tev uz priekšu tikt,
Tad spēlē teātri un gaismu sūti,
Ļauj laimes ziedā dvēslei slīgt.

/Pēc latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna/

28. martā Kalna kultūras nams pulcēja daudz apmeklē-
tāju Teātra dienām veltītajā pasākumā „Teātru karuselī”.
Pasākumā piedalījās Salas novada Biržu tautas nama ama-
tierteātris, režisore Ingūna Ļevāne, Krustpils novada Vīpes
kluba amatierteātris, režisore Daiga Vilcāne, kā arī Jēkab-
pils novada Dunavas kultūras centra amatierteātris, režiso-
re Silvija Krēsliņa un Kalna kultūras nama amatierteātris,
režisore Daiga Vilcāne. Pasākuma programmu kuplināja

Kalna kultūras nama vokālais ansamblis „Līksma” un Lei-
maņu pagasta jaunie ģitāristi.

Kalna k.n. vadītāja Sandra Vecumniece
Autores foto

Teātru dienas pasākums 
Kalna kultūras namā
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Biedrība “Ūdenszīmes” aicina uz talku
Sestdien, 25. aprīlī plkst. 10:00 Kaldabruņas skolā biedrība

„Ūdenszīmes” Lielās talkas dienā aicina uz Šķūņa mākslas ga-
lerijas ieskaņas pasākumu „ATBRĪVO DOMAS UN ŠĶŪNĪŠUS!”

Programmā:
Lielās talkas darbi Šķūņa mākslas galerijas un apkārtnes ie-

kārtošanā (darbos ietpilst arī talkas biezputras vārīšana);
VĒRTĪBU APMAIŅA – uz šo lūdzam ierasties ar līdzpaņemtu

nozīmīgu lietu, ko īpašā izsolē būs iespējams iemainīt pret citām
vērtībām.

Informāciju sagatavoja Ieva Jātniece

Izspēlēts Jēkabpils novada zolītes 
čempionāta 5. posms

27. marta vakarā Dunavas sabiedriskais centrs bija tā vieta,
kur uz Jēkabpils novada zolītes čempionāta 5. posmu pulcējās
dalībnieki no visiem 7 Jēkabpils novada pagastiem – kopskaitā
58, kas bija jauns čempionāta dalībnieku rekordskaits. Tā kā
čempionāts strauji tuvojas noslēgumam, tad dalībniekiem katrs
posms ir ļoti svarīgs, lai pakāptos individuālā kopvērtējuma ie-
skaitē, lai pārstāvētu sava pagasta komandu, kā arī lai izbaudītu
sacensību pozitīvo atmosfēru.

Pēc nospēlētām 3 kārtām, spēlējot perfekti un nezaudējot ne-
vienu punktu, 1. vietā izvirzījās Jānis Bojārs no Ābeļu pagasta
(18 punkti), 2. vietu ar 17 punktiem ieņēma dignājietis Helmuts
Liepiņš, 3. un 4. vietā ar 16 punktiem ierindojās Jānis Sils no
Ābeļu pagasta un Uldis Strēlnieks no Dunavas pagasta, bet 15
punktus bija iekrājis Igors Tupiņš no Dunavas pagasta. Taču aiz
šī līderu piecinieka pavisam tuvu sekoja vairāki spēlētāji, kuri
nākamajās 3 kārtās plānoja „ielauzties” šajā līderu grupā.

Kad tika izspēlēta pēdējā kāršu partija pēdējā (6.) kārtā un
apkopoti visu kārtu un visu spēlētāju rezultāti, tad situācija 5.
posma kopvērtējumā bija sekojoša – 1. vietu ar 29 izcīnītiem
punktiem ieņēma Dunavas pagasta pārstāvis Jurģis Kusiņš, no
kura par vienu punktu atpalika un 2. vietu ieņēma ābelietis Jānis
Sils, bet 3. vietā ar 27 punktiem ierindojās Raivo Vilks no Ābeļu
pagasta. 5. posma pagastu ieskaitē labāko 3 komandu skaitā
ierindojās – 1. vietā Ābeļi, 2. vietā Zasa, bet 3. vietā Dignājas
pagasts.

Protams, ka pēc katra posma notiek arī izmaiņas čempionāta
kopvērtējumā gan individuālajā, gan pagastu ieskaitē. Pēc šī
posma par individuālā kopvērtējuma līderi joprojām palicis Ivars
Nazarovs no Kalna pagasta, no viņa tikai par 3 punktiem atpa-
liek zasietis Modris Iraids, bet 3. vietā izvirzījies Uldis Strēlnieks

no Dunavas pagasta. Pagastu ieskaitē kopvērtējumā vadībā jo-
projām Zasas pagasts, kuram cieši seko Ābeļu pagasts, bet par
3. vietu cīnās Dignājas un Kalna pagastu komandas. 

Nākošais Jēkabpils novada zolītes čempionāta posms notiks
Kalna pagasta kultūras namā (Dubultos) 24. aprīlī plkst. 19:00
un tas būs noslēdzošais posms pirms finālposma, kurā piedalī-
sies labākie 32 dalībnieki, tāpēc  Kalna pagastā tiks atbildēti uz
šo brīdi vēl neatbildāmi jautājumi – kurš izcīnīs čempiontitulu,
kurš iegūs bronzas godalgu, kuri būs tie 32 spēlētāji, kuri pie-
dalīsies finālposmā, kurš pagasts izcīnīs 1. vietu, kurš 3. vietu?
Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes būs zināmas
pēc 6. posma Kalna pagastā, tāpēc aicinām ikvienu piedalīties
24. aprīlī Kalna pagasta posmā, lai piedalītos šo jautājumu at-
bildēšanā.

Jēkabpils novada ZOLĪTES čempionāta pagastu kopvērtējums:

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizators 
Aivis Kokins

Nr. 
p.k. 

PAGASTS I II III IV V VI Punkti
kop  

Lab kie  
4 posmi 

Vieta 

1 Zasa 1 1 4 1 2  9 5 1. 
2 be i  2 4 1 2 1  10 6 2. 
3 Dign ja 3 3 2 4 3  15 11 3. 
4 Kalna 4 2 5 3 6  20 14 4. 
5 Dunava 6 5 6 5 4  26 20 5. 
6 Leima i 7 7 3 6 5  28 21 6. 
7 Rubene 5 6 7 7 7  32 25 7. 
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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.

Nebūs man vairs koku šalkas,
Pūpolīts, kas vaigu glauž.
Paliek citiem meža takas,
Zirneklīts kur tīklu auž.

/M.Jansone/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā marta mēnesī izdarītie

miršanas reģistri:

Oskars KUZŅECOVS
14.07.1960. – 10.03.2015.

Ēvalds AMBRAZĒVIČS
14.01.1928. – 15.03.2105.

Alfons JAKIMOVIČS
01.01.1948. – 19.03.2015.

Tatjana ANCĀNE
22.05.1960. – 23.03.2015.

Marija LISJONOKA
03.05.1953. – 21.03.2015.

Izsakām  līdzjūtību piederīgajiem! 

Pārdod 
furgonu

Maija mēne-
sī Jēkabpils no-
vadā ieradīsies
mūsu vācu
draugi, kas būtu ar mieru pārdod jeb-
kuram interesentam kravas automa-
šīnu – 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
18.04. plkst. 10.00 Ābeļu pamatskolas sporta zālē Jēkabpils

novada atklātā sporta diena.
18.04. plkst. 13.00 Atpūtas pēcpusdiena senioriem pavasarīgās

noskaņās.
Dignājas pagasts

19.04. plkst. 12.00 Dignājas sabiedriskajā centrā nodarbība
“Mācāmies aust prievītes” kopā ar biedrību “Pavadiņa”

Dunavas pagasts
30.04. no plkst. 13.00 – 17.00 Dunavas skolā – tradīciju zālē

lekcija „Radošums un sevis pieņemšana kā ceļš uz uz personības
harmoniju un profesionālo kompetenču pilnveidošanu”

Kalna pagasts
24.04. plkst. 19:00 Kalna pagasta kultūras namā (Dubultos)

Jēkabpils novada zolītes čempionāta 6. posms

Rubenes pagasts
01.05. plkst. 18.30 kultūras namā Tematisks pasākums „Ar Raiņa

vārdu pirms 50 gadiem” Foto izstāde, vēstures mirkļi, koncerts plkst.
22.30 Balle kopā ar „Kreicburgas ziķeriem”

Zasas pagasts
25.04. plkst. 19.00 kultūras namā novada pasākuma “Braucam

ciemos” ietvaros pasākums – koncerts ”Lai smaids ir tava rota”. Pie-
dalās Dunavas amatierteātris ar A.Brigaderes izrādi ”Čaukstenes”,
senioru deju kopa ”Cielavas”, Zasas kultūras nama amatierteātris,
JDK ”Solis”, sieviešu vokālais ansamblis ”Tonis”. Pēc koncerta gro-
ziņballe kopā ar Jāni Ancānu.

08.05. plkst. 14.00 kultūras namā koncerts ”Es savai māmiņai”.
Piedalās Zasas v-skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

16.05. plkst. 19.00 kultūras namā viesojas Līksnas kultūras nama
amatierteātris ar A.Bankas izrādi ”Sausā lapa”. Režisors: Daugavpils
teātra aktieris Māris Korsietis.

Izstādes: 
No 01.04. – 30.04. Jēkabpils novada Tadenavas bibliotēkā foto

izstāde “Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2014″
No 01.05. Zasas kultūras nama izstāžu zālē Sandras Ciprusas

gleznu izstāde”Sapņa ceļš”

Citas aktivitātes:
Klubiņā „Bitītes” Brodos:
20.04. plkst.10.00 Veselīgas sportiskas aktivitātes Veselības takā
27.04. plkst.10.00 Dekoru darināšana no plastmasas galda

piederumiem (plastmasas karotes, dakšinas, glāzes).

Informāciju sagatavoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras 
pasākumi aprīlī, maijā

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā
marta mēnesī reģistrētas 2 dzimšanas:

STEFĀNIJA, VLADIMIRS

Sveicam vecākus un novēlam mīlestību,
prieku, izturību un veselību, 

bērniņu audzinot!

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

Reģistrēta viena laulība.
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