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Pamatojoties uz Ministru ka-
bineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 
309 „Noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža” 17. punktu, Jēkabpils 
novada pašvaldības 2013.gada 
28.novembra saistošo noteiku-
mu Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus 
meža zemes” 10.punktu, tiek iz-
sludināta publiskā apspriešana 
par koku ciršanas ieceri Zasas pa-
gasta Zasas sporta laukuma noro-
bežojošā joslā, kas nepieciešams, 
lai novērstu sporta laukuma skrej-
ceļa seguma deformēšanos. Koku 
ciršana plānota Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošā zemes īpa-
šumā Zasas pagastā “Sporta Lau-
kums” (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 5698 001 0146) spor-
ta laukuma norobežojošā liepu 
stādījumu joslā, lai novērstu spor-
ta laukuma skrejceļa seguma de-
formēšanos (liepu stādījumu josla 
starp iebraucamo ceļu uz Rūmi un 
sporta laukumu).

Ņemot vērā, ka esošais spor-
ta laukuma skrejceļa segums no 
koku saknēm ir deformējies un, 
izmantojot esošo skrejceļu, pa-

stāv augsts traumatisma risks, 
tiek plānots izstrādāt būvprojek-
tu Zasas sporta laukuma seguma 
rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas 
projektā plānots paredzēt esošo 
liepu stādījumu, kas atrodas starp 
iebraucamo ceļu uz Rūmi un spor-
ta laukuma mīkstā seguma skrej-
ceļu, nociršana, jo koku saknes 
bojā esošo skrejceļa segumu, plā-
nots izbūvēt norobežojošu žogu 
un ierīkot dzīvžoga stādījumus no 
krūmaugiem.

No 22. jūlija līdz 9. augustam 
izsludināta publiskā apspriešana 
un iedzīvotāji ir aicināti izteikt 
viedokli par koku ciršanu Zasas 
ciemā pie Zasas sporta laukuma.

Ar precīzu plānoto koku cirša-
nas ieceri var iepazīties Zasas pa-
gasta pārvaldē, Zaļā iela 8, Zasa, 
Zasas pagasts, pašvaldības darba 
laikā, Zasas pagasta pārvaldes va-
dītāja K.Tēta, mob.tel. 28306408.

Publiskās apspriešanas aptau-
jas lapas iespējams saņemt Zasas 
pagasta pārvaldē, Jēkabpils no-
vada pašvaldības administrācijā 
Rīgas iela 150a, Jēkabpils, vai paš-

valdības mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv .

Aizpildītu aptaujas lapu lū-
dzam iesniegt Zasas pagasta 
pārvaldē, Zaļā iela 8, Zasa, Zasas 
pagasts, vai Jēkabpils novada 
pašvaldības administrācijā Rīgas 
iela 150a, Jēkabpils, vai elektronis-
ki kristaps.tets@jekabpilsovads.lv 
līdz 2019. gada 9.augustam.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 

7. augustā plkst. 18.00 Zasas kul-
tūras namā piedalīties publiskajā 
apspriešanā par koku ciršanas 
ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc 
publiskās apspriešanas rezultātu 
apkopošanas, pašvaldības izpild-
direktors ziņojumu par publiskās 
apspriešanas rezultātiem virzīs 
izskatīšanai Jēkabpils novada do-
mes sēdē.

Jēkabpils novada pašvaldība

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Zasas sporta laukuma 
norobežojošā joslā

Lai arī apvidus ar Sēlijas nosau-
kumu mūsdienās nav atrodams 
Latvijas kartē, Sēlija ir dzīva. Tā 
dzīvo sēļu valodas izloksnē, dzies-
mās, dejās un mākslas darbos, ik-
vienā sēļu pilskalnā un Daugavas 
ūdeņu tecējumā. Sēlijas esamību 
mēs, sēļi, ik gadu apliecinām tau-
tas mākslas svētkos “Sēlija rotā”. 
Šogad, 29. jūnijā, Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā norisinājās jau VII 
Sēlijas novadu apvienības Tautas 
mākslas svētki, kā apliecinājums 
un pierādījums - mēs šeit esam, un 
mēs esam sēļi!

Svētki tika atzīmēti ar daudz-
veidīgu programmu visas dienas 

  Plānotā koku ciršanas vieta – liepu stādījumu josla.
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Sēlijas novadi jau 7. reizi vienojas kopīgos Sēlijas novadi jau 7. reizi vienojas kopīgos 
Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”
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garumā. Plkst. 14.00 Rakstnieka 
Jāņa Akuratera dzimtas mājās 
“Jaunzemjos” Ābeļu pagastā nori-
sinājās piemiņas mirklis “Tur zinu 
tevi, zeme senā”, kurā, pieminot 
no Ābeļu pagasta nākušo dižgaru, 
izskanēja dziesmas ar J. Akuratera 
dzeju un J. Kulakova mūziku. Tās, 
par godu savam vectētiņa brālim, 
izpildīja dziedātāja Ieva Akuratere, 
bet muzikālo skanējumu papildi-
nāja mūziķi - Romāns Vendiņš, Rai-
monds Melderis, Ainis Zavadskis, 
Jānis Stafeckis un Arturs Noviks, 
diriģentes Agitas Ikaunieces-Rim-
šēvičas virsvadībā. Ar dvēselisku 
saturu šo piemiņas mirkli piepildīja 
vēsturnieces Ausmas Bērziņas, kā 
arī šī brīža “Jaunzemju” māju saim-
nieces Līgas Kļaviņas stāstījumi.

No plkst. 14.00 Ābeļu pamat-
skolas teritorijā norisinājās Sēlijas 
mākslinieku plenērs, kā arī turpat 
brīvā dabā, blakus gleznotājiem, 
tika izvietota arī šo mākslinieku 
gleznu izstāde. Dienas garumā 
tapa septiņas jaunas gleznas, ku-
rās tika iemūžināta Sēlija - tieši 
tāda, kāda tā bija 2019. gada 29. 
jūnijā Ābeļos. Šobrīd šīs gleznas ir 
iespējams apskatīt atjaunotajā Sē-
lijas prasmju muzejā Zasā.

Plkst. 15.00 tika atklāts Sēlijas 
amatnieku un mājražotāju tirgus, 
kurā bija iespējams apskatīt un 
iegādāties visdažādākās preces, 
kas radītas galvenokārt pie mums 
- Sēlijā. Turpat, blakus tirdziņam, 
Ābeļu pamatskolas stadionā no 
plkst. 15.00 norisinājās Sēlijas no-
vadu radošās programmas, kuru 
laikā katram Sēlijas novadam, kā 
arī viesiem no Lietuvas, bija iespē-
ja parādīt tieši savam novadam 
raksturīgākās iezīmes. Izskanēja 
dziesmas, tika izdejotas dejas, stās-
tīti un rādīti dažādi stāsti. Kopā ar 

novadu radošo prog-
rammu dalībniekiem 
un skatītājiem bija arī 
mūsu novadnieks - at-
raktīvais Māris Grigalis.

Plkst. 19.15 Sēlijas 
novadu pūtēju orķestri 
Harija Zdanovska vadībā aicināja 
uz dienas galveno notikumu - 
dižkoncertu “Sēlija rotā Daugavas 
krastus” Ābeļu pagasta estrādē, 
savukārt svētku dalībnieki šajā 
laikā pulcējās vienotam svētku 
gājienam.

Plkst. 20.00 ar nelielu svētku 
gājienu no Ābeļu pamatskolas līdz 
Ābeļu pagasta estrādei tika atklāts 
dižkoncerts. Koncertā mūs priecē-
ja simtiem dziedātāju un dejotāju 
no septiņiem Sēlijas novadiem, 
kā arī Krustpils novada, Jēkabpils 
pilsētas un Lietuvas. Muzikālo 
pavadījumu nodrošināja instru-
mentālā grupa no Rīgas - Romāns 
Vendiņš, Raimonds Melderis, Ainis 
Zavadskis, Jānis Stafeckis un Ar-
turs Noviks. Patiešām sirsnīgu šo 
dižkoncertu padarīja solistes Ievas 
Akurateres piedalīšanās, savukārt 
mazliet humora un patīkama vieg-
luma tam piešķīra koncerta vadī-
tājs Māris Grigalis. Ar lielu atdevi 
un no visas sirds ar tautas mākslas 
kolektīviem, gatavojoties svētkiem 
un arī svētku dienā, strādāja to 
virsvadītāji: koru virsdiriģente Ag-
ita Ikauniece-Rimšēviča, Jēkabpils 
apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja 
Elita Treilone, Ilūkstes novada deju 
kolektīvu virsvadītāja Aija Dauge-
le, Jaunjelgavas un Neretas no-
vadu deju kolektīvu virsvadītājas 
Gunita Krievāne un Inita Kalniņa, 
pūtēju orķestru virsvadītājs Harijs 
Zdanovskis, folkloras kopu māks-
linieciskā vadītāja Aīda Bikauniece. 
Izsakām pateicību arī solistiem no 

Jēkabpils pilsētas Krustpils kultū-
ras nama jauktā kora “Noskaņa”. 
Koncerts tapa tik krāšņs, pateico-
ties režisoram Kārlim Lišmanim 
- paldies par patriotisma atmodi-
nāšanu ikvienā no mums, paldies 
par to, ka ļāvāt sēļiem šajā vakarā 
sadoties rokās un plūst vienotā 
gaismas upē!

Svētku noslēgumā ikviens 
pasākuma dalībnieks un apmek-
lētājs tika aicināts doties kopīgā 
gājienā uz Ābeļu pamatskolas 
sporta stadionu, lai vērotu Jēkab-
pils novada pašvaldības sarūpēto 
svētku dāvanu “Daugavas ūdeņos 
rotājos” -  multimediju strūklaku 
šovu, kas lieliski iederējās svētku 
kopīgajā programmā, kurā tika 
apspēlēta Daugavas tēma. Krāšņo 
ūdens “deju” ar dziesmu pavadīja 
arī dziedātāja Santa Kasparsone. 
Strūklaku šova norisi, skatuves ap-
rīkojumu, gaismas un skaņu visas 
dienas garumā pasākumā nodro-
šināja SIA “Artistic” - paldies par 
sadarbību! Pēc ūdens šova Ābeļu 
pagasta estrādē norisinājās svētku 
zaļumballe, kur uz dejām līdz pat 
rīta gaismai aicināja kapela “Kreic-
burgas ziķeri”.

Jēkabpils novada pašvaldība 
izsaka pateicību ikvienam, kas bija 
iesaistīts svētku tapšanā - darba 
grupai, radošajai komandai, kolek-
tīvu vadītājiem, to dalībniekiem, 
brīvprātīgajiem jauniešiem, visām 
čaklajām rokām, kuras kopā ra-
dīja svētkus mums visiem! Īpašs 
paldies Līgai Kļaviņai par uzņem-

šanu “Jaunzemju” mājās, Ausmai 
Bērziņai par dalību J. Akuratera 
piemiņas mirklī, Ābeļu pamat-
skolas direktoram Jurim Gaiga-
lam, Maijai Vilkai, kā arī Ābeļu 
pagasta un Ābeļu pamatskolas 
kolektīvam par svētku norises 
vietas iekārtošanu, sakopšanu 

un viesmīlīgo uzņemšanu! Paldies 
ikvienam Jēkabpils novada pašval-
dības darbiniekam un iedzīvotā-
jam, kas iesaistījās svētku tapšanā 
un norisē, kā arī Aknīstes, Ilūkstes, 
Jaunjelgavas, Krustpils, Neretas, 
Salas, Viesītes novadu pašvaldī-
bām, Jēkabpils pilsētas pašval-
dībai un viesiem no Lietuvas un 
Baltkrievijas.

Paldies arī grafi kas dizainerei 
Solvitai Kuklei, biedrībai “Ūdenszī-
mes”, Andai Svarānei un Aivaram 
Ērglim, Skrējānu un Ošānu ģime-
nēm, kā arī drukas un reklāmas 
studijai “Vērtīgs” par svētkiem 
piešķirto pievienoto vērtību caur 
garšām, smaržām, rakstiem un 
krāsām! Paldies arī Jēkabpils ziņu 
portālam “Radio1.lv” par sadarbī-
bu reklāmas jomā un fotogrāfam 
Kasparam Siliņam par skaisto svēt-
ku sajūtu iemūžināšanu burvīgos 
foto mirkļos!

Svētkus organizēja Jēkabpils 
novada Kultūras pārvalde, tos 
fi nansiāli atbalstīja Valsts kultūr-
kapitāla fonds, Zemgales Plānoša-
nas reģions un AS “Latvijas Valsts 
meži”, sniedzot EUR 1500 lielu 
līdzfi nansējumu. Svētkus fi nansiāli 
atbalstīja un piedalījās arī Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krustpils, 
Neretas, Salas, Viesītes novadu 
pašvaldības. 

Laura Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Foto: K.Siliņš; L.Kļaviņas, 

L.Caunes, pers. arhīva foto
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Jēkabpils novada pašvaldības 
Sēlijas prasmju muzejā noslē-
dzies projekts Nr. 18-05-AL24-
A019.2204-000005 “”Sēlijas 
prasmju muzeja” attīstība Sēlijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanai”. Projekta mērķis – ra-
dīt Jēkabpils novada Sēlijas pras-
mju muzeja piedāvājumu jaunā 
kvalitātē, īstenojot būvprojektā un 
ekspozīciju dizaina projektā pare-
dzēto inovatīvo pieeju.

2018. gada nogalē projekta 
ietvaros tika uzsākti muzeja ēkas 
rekonstrukcijas darbi. Pašvaldība 
noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA 
“ERBAUER GROUP”, kas veica ēkas 
remontdarbus. Būvniecības darbu 
gaitu uzraudzīja būvuzraugs no SIA 
“BUVKON”. Projekta ietvaros tika 
pilnībā pārbūvēts ēkas 2. stāvs, to 
pielāgojot ekspozīciju ierīkošanas 
vajadzībām, izveidota konferenču 
zāle un kulinārā mantojuma telpa. 

Ēkas 1. stāvā izbūvētas tualetes tel-
pas apmeklētājiem, t.sk. cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Ekspozīciju dizaina projektam 
tika noslēgts atsevišķs līgums ar 
SIA “Expo Alliance”. Šīs projekta 
aktivitātes ietvaros tika nodroši-
nāta telpu interjera aprīkošana, 
izmantojot novada logo – bišu šū-
nas tēmu un formu, vienlaikus ak-
tualizējot Sēlijas kultūrvēsturisko 
mantojumu. Ekspozīcijas dizaina 
autors – Raimonds Vindulis.

Projekta kopējās izmaksas sa-
stāda 119 104,80 EUR, no kurām 
ELFLA līdzfi nansējums – 7692,64 
EUR un pašvaldības līdzfi nansē-
jums – 111 412,16 EUR.

6. jūlijā notika atjaunotā muze-
ja atklāšanas pasākums. Pusdien-
laikā pie muzeja bija pieejamas 
aģentūras “Smaidu darbnīca” liel-
formāta spēles un eksperimentu 
darbnīca bērniem, muzeja telpās 

bija apskatāma Indras Zvirgzdiņas 
foto izstāde “Pasaule pilna brīnu-
mu”, bet plkst. 15.00 notika jaunās 
muzeja ekspozīcijas svinīga atklā-
šana. Viesu muzejā bija ieradies 
necerēti daudz. Sēlijas prasmju 
muzeju ar svarīgo notikumu svei-
ca arī kolēģi – muzeja “Sēlija” Vie-

sītē pārstāvis Jānis Dzimtais un 
Raiņa muzeja Tadenavā pārstāve 
Agnese Timofejeva, kā arī Jēkab-
pils novada pašvaldības izpilddi-
rektors Jānis Subatiņš. Apmeklētā-
jus ar ģitāras solo priecēja mūziķis 
Lauris Valters. Paldies visiem par 
kopīgi radīto jauko atmosfēru!

Muzejs apmeklētājiem atvērts 
no šī gada 21. jūnija. Darba laiku 
skatīt: http://jekabpilsnovads.
lv/?page_id=7356.

Projekta vadītāja – Sēlijas 

prasmju muzeja vadītāja 

Endija Urbāne

Foto: K.Sēlis

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā pieejams 
jauns piedāvājums

19. jūlija vakarā Rubeņos notika 
tradicionālais ikgadējais mūzikas 
festivāls “Mazā ziņģe 2019”. Kon-
certa tēma - “Reportāža vietā un 
laikā”. Šajā pasākumā tika atsaukta 
atmiņā un apspēlēta zaļumballes 
tēma, jo zaļumbaļļu tradīcija Lat-
vijā ir labi zināma kopš 19. gs. ot-
rās puses. Vasaras mēnešos ļaudis 
sanāca un kopīgi ballējās dažādās 
vietās - birzīs, parkos, pļavās, upju 
līčos, pilskalnos un citur. Bez za-
ļumballes notika dažādas citādas 
norises, kā koncerts, teātra izrāde, 
sporta aktivitātes. Darbojās bu-
fete. Tāpat arī Zaļumballes pildīja 
noteiktas sociālas funkcijas. Uz 
zaļumballēm bija arī jānokļūst – 
transports bija dažāds - zirga pa-
jūgs, velosipēds, motocikls, retāk 
vieglā automašīna un pat smagais 
auto transports. Katrā vietā runāja 
savā dialektā. Arī sēļiem savi sen-

vārdi, kurus nu šogad bija laiks at-
saukt atmiņā.

“Mazajā ziņģē” daudzas lietas 
notika tieši tā - brauciens au-
tomašīnā GAZ-53, vieglās retro 
automašīnas VOLGA klātbūtne, 
dziesmas ar senajiem sēļu vār-
diem un to tulkojumi dažādās 
radošās interpretācijās, stāsti un 
dzīves situācijas, kāzu muzikanti 
un saimnieces, aktieri un muzi-
kanti. Šo tēmu apspēlēja un re-
žiju veidoja Māris Susejs, viņam 
palīdzēja ar muzikālo noformēju-
mu dīdžejs Gatis Preitāgs. Paldies 

visiem mūziķiem, jo viņi ļoti labi 
tika galā ar mājas uzdevumu - 
“Muzikālo cepuri”!

Tomēr tradīcija nezūd un par 
grupām kā vienmēr - skatītāju bal-
sojums. Laureāti: I pakāpe - duets 
Inga un Normunds (Rēzekne), II 
pakāpe - Ardis, Ieva, Ilze, Roberts 
jeb “Trīs ar pus” - jaunieši ieguva ar 
skatītāju atbalstu grupai nosauku-
mu, III pakāpe - mūzikas apvienība 
“Pieci Jāņi” (Aizkraukle). Tikai ne-
daudz mazāk punktu ieguva - du-
ets Kristīne un Alvis, duets Laura 
un Jānis, Aldis Grandāns, grupas 

“Sintēze” un “Laimīgs 
gadījums”.

Pēc apbalvošanas 
un laureātu pēdējās 
dziesmas visus stundas 
garumā priecēja aktieru 
ansamblis “Ilga” - Dailes 
teātra aktieri Gundars 
Silakaktiņs, Lauris Sub-

atnieks un Aldis Siliņš un, protams, 
Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis” 
visas nakts garumā.

“Mazā ziņģe 2019” ir izskanēju-
si. Paldies visiem, kas iekārtoja Za-
ļumballes vietu pie kultūras nama. 
Paldies folkloras kopai “Kāre” (va-
dītāja Inga Kraševska), jauniešiem 
- Ilzei, Ievai un Ardim, Dzintrai 
Alužānei, Elzai Zakarevskai, Mārim 
Ragainim, Viesturam Celmāram, 
Edvīnam Meņķim, Antai Rubiķei, 
Martai Valainei, Ralfam Valainim, 
fotogrāfam Jānim Ozolam.

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja 
Jēkabpils novada pašvaldība.

Sponsori: SIA “Kalniņā”, SIA 
“Freide”, SIA “Merkurita LV”, Faber-
lic Latvija.

Inta Tomāne,

Jēkabpils novada kultūras 

pārvaldes vadītājas vietniece 

metodiskajā darbā

Foto: Jānis Ozols

Zaļumballes atmosfērā izskanējusi “Mazā ziņģe 2019”



2019. gada 25. jūlijs4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Arī šogad tika rīkota Jēkabpils 
novada pagastu sakoptības skate. 
Skates pirmajā kārtā no 25. jūnija 
līdz 5. jūlijam pagastu pārvalžu 
vadītāji apzināja iespējamos ap-
skates objektus, izveidoja marš-
rutus, bet no 10. līdz 11. jūlijam iz-
vērtēšanas komisija jau devās ceļā 
pa novadu. 10. jūlijā tika apskatīti 
Kalna, Leimaņu, Dignājas un Ābe-
ļu pagasti, un 11. jūlijā – Rubenes, 
Zasas un Dunavas pagasti. Šogad 
izvērtēšanu veica mūsu kaimiņi 
no Ilūkstes novada pašvaldības: 
izpilddirektora p.i. R.Līcis; teritori-
jas pārvaldes, apsaimniekošanas 
un sabiedriskās kārtības nodaļas 

vadītāja R.Kartašova; Bebrenes 
pagasta pārvaldniece B.Štrausa 
un pašvaldības SIA “Ornaments” 
vadītājs J.Altāns. Rezultāti vēl tiek 
apkopoti. Ar skatē redzēto un 
dzirdēto var iepazīties I.Bičevskas 
rakstu sērijā “Meklējot visu, kas ir 
uzslavas vērts” laikrakstā “Brīvā 
Daugava”, sākot ar 16. jūliju. Ska-
tes uzvarētāju apbalvošana notiks 
2019. gada Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltītajā 
Jēkabpils novada svētku pasāku-
mā 16. novembrī Leimaņu Tautas 
namā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Foto: K.Sēlis

Vērtē Jēkabpils novada 
pagastu sakoptību

Jūnija mēnesī VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” pēc Ābeļu 
pagasta pārvaldes lūguma vei-
kusi apstrādi pret putekļiem uz 
sekojošiem ceļa posmiem Ābeļu 
pagastā:

1. Ceļš 1-5 “Jaunrozes – Jēkab-
pils”, posms no 1,33 km līdz 2,13 
km (800 m Ābeļu ciema teritorijā);

2. Ozolu iela Brodu ciematā no 
0,730 km līdz 1 km (270 m);

3. Biržu iela Brodu ciematā no 
0,0 km līdz 0,6 km (600 m).

Kā informēja Ābeļu pagasta 
pārvaldes vadītājs Raimonds Jau-
dzems, šie grants ceļu posmi cie-
matos tika izvēlēti tāpēc, ka tie tiek 
visintensīvāk izmantoti. Uz ceļa tika 
uzkaisīts īpašs maisījums, kas uzsūc 
gaisā esošo mitrumu un piesaista 
to grants segumam, tādējādi no-
vēršot grants ceļu putēšanu. Ceļu 
apstrāde veikta par Ābeļu pagasta 
pārvaldes līdzekļiem.

K.Sēlis

Autora foto

Veikta grants ceļu apstrāde pret 
putekļiem Ābeļu pagasta ciematos

10. jūnijā tika uzsākta vairāku 
Ābeļu pagasta pārvaldes telpu 
pārbūve par pirmsskolas izglītī-
bas iestādes aprīkotām telpām.  
Būvdarbu kopējās plānotās iz-
maksas bez PVN sastāda 145 328 
eiro. Pirmsskolas izglītības iestā-
des vajadzībām tiek pārbūvētas 
telpas ēkas pirmajā stāvā, zie-
meļu pusē: kādreizējās Bērnu ro-
taļu un attīstības centra telpas, 
sporta pasākuma organizatora 
un sociālā dienesta noliktavas, 
darba aizsardzības speciālista 
kabinets un lauku attīstības kon-
sultanta kabinets. Tiek mainīts 
sienu izkārtojums, izbūvētas 
jaunas tualetes, veikta siltināša-
na un daudzi citi darbi. Darbus 

veic SIA “BK MĀJA” un tos pare-
dzēts īstenot līdz 26. augustam.

Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina Jēkabpils novada, sevišķi 
Ābeļu pagasta iedzīvotājus pie-
teikt bērnus vecumā no 1,5 ga-
diem Ābeļu pamatskolas pirms-
skolas izglītības programmā, 
ko plānots uzsākt no šī gada 1. 
septembra Ābeļu pagasta Bro-
dos, Aldaunes ielā 13. Aicinām 
pirmsskolas vecuma bērnu ve-
cākus izmantot šo iespēju un 
interesēties par pieteikšanos 
pie Ābeļu pamatskolas lietve-
des (t.65236835) no plkst. 9.00 
– 12.00.

Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto

Uzsākta pirmsskolas izglītības 
iestādes veidošana Ābeļu pagasta 
Brodos

VAS „Latvijas Valsts ceļi” spe-
ciālisti ir izskatījuši Jēkabpils nova-
da pašvaldības vēstuli par valsts 
vietējo autoceļa posmu atputek-
ļošanu Jēkabpils novadā.

Informējam, ka pašreiz pie-
ejamā fi nansējuma ietvaros ir iz-
strādāts un Satiksmes ministrijā 
apstiprināts autoceļu ar grants 
segumu atputekļošanas plāns 
2019. gada vasaras sezonai, kurā 
iekļauti intensīvāk noslogotie 
autoceļu posmi ar grants segu-
mu.

Balstoties uz pieejamo fi nan-
sējumu, 2020. gada plānā tiek 
iekļauti posmi ar grants segumu 
pēc pieņemtajiem kritērijiem – 
blīvāk apdzīvotas vietas (dzīvoja-
mās mājas, māju grupas, sabied-
riskās iestādes, ražošanas ēkas, 
kuras atrodas tuvāk par 20 m no 
brauktuves malas).  Līdz ar to au-

toceļa V810 posms km 0,5 – 1,0 
km apstrādei ar atputekļošanas 
materiālu netiek paredzēts.

2020. gada atputekļošanas plā-
nā, tiks iekļauti autoceļu posmi:

V783 Jēkabpils – Dignāja 
– Ilūkste   posms no km 28,05 – 
28,45 km;

V801 Rubeņi – Dunava posms 
no km 9,24 – 9,71 km;

V708 Subate – Kaldabruņa – Rī-
tenišķi posms no km 13,46 – 13,90 
km.

Līdz iespējai būtiski uzlabot 
valsts vietējo autoceļu grants se-
guma stāvokli tiks nodrošināta 
komplekso ikdienas uzturēšanas 
darbu izpilde atbilstoši noteiktajai 
“C” uzturēšanas klasei un Notei-
kumu Nr.224 prasībām.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Valdes priekšsēdētājs J.Lange

10.06.2019

Par valsts vietējo autoceļu posmu 
atputekļošanu Jēkabpils novada 
teritorijā
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Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Lat-
vijas Valsts ceļi” speciālistiem ir izskatījusi On-
koloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvī-
bas koks” 2019. gada 3. jūnija iesniegumu par 
valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-
Ilūkste.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu prog-
rammu izstrādāšana tiek veikta, balstoties uz au-
toceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un sa-
tiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek 
izvērtēti sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju 
izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu re-
forma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru 
gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts 
autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek 
iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un 
lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodro-
šinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku 
skaitam labākus braukšanas apstākļus.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais 
valsts vietējo autoceļu ar grants segumu teh-
niskā stāvokļa novērtējums 2018. gadā ir šāds:

Autoceļu ar grants 

segumu stāvokļa 

novērtējums

Vietē-

jie au-

toceļi, 

km

Vietē-

jie au-

toceļi, 

%

Valstī
Labs 581 6
Apmierinošs 4980 49
Slikts 4530 45

Jēkabpils 
nodaļā*

Labs 3 1
Apmierinošs 299 58
Slikts 216 41

*VAS “Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļas kompetencē 
esošie autoceļi atrodas Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas 
un Viesītes novadu teritorijās.

2018. gadā valsts vietējā autoceļa V783 Jē-
kabpils-Dignāja-Ilūkste posmā km 20.80-42.00 
grants segums novērtēts ar vērtējumu apmie-
rinošs, bet satiksmes intensitāte šī autoceļa 
posmā km 20.80-26.50 ir 527 transportlīdzekļi 
diennaktī, bet posmā km 26.50-42.00 satik-
smes intensitāte ir tikai 299 transportlīdzekļi 
diennaktī.

Informējam, ka valsts vietējā autoceļa V783 
Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste intensīvāk noslogo-
tajā posma km 20.80-26.50 divkārtu virsmas 
apstrādes ieklāšanas darbi ir iekļauti valsts 
autoceļu tīklā veicamo darbu programmās 
2019.-2021. gadam. Šī autoceļa posma sakār-
tošanas darbu veikšanas laiks būs atkarīgs no 
autoceļu nozarei pieejamā ikgadējā fi nansē-
juma apjoma.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvok-
lī ir 4530 km valsts vietējo autoceļu ar grants 
segumu, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā 
fi nansējuma ietvaros autoceļa V783 Jēkabpils-
Dignāja-Ilūkste posma km 26.50-42.00 sakārto-
šanas darbi netiek plānoti.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējā 
autoceļa V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste pos-
ma km 20.80-42.00 stāvokli tiks nodrošināta 
regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 
izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturē-
šana klasei.

Valsts sekretāra p.i. Dž. Innusa

Par valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste

Jēkabpils novadā noslē-
dzies Vislatvijas “Stikla šķir-
atlons”, kura laikā no iedzī-
votājiem viņu dzīvesvietās 
pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepa-
kojumu. Jēkabpils novadā Vislatvijas “Stikla 

šķiratlonam” pieteicās 55 mājsaimniecības, ku-
ras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 9,52 

tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzī-
gās pudeles un burkas. Visas pieteiktās adreses 
tika arī automātiski reģistrēta dalībai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 500 
kilogramus tukšās taras, sašķiroja un akcijas 
ietvaros nodeva Pēteris no Dignājas pagasta, 
kurš saņems dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Savu-
kārt dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezul-
tātā saņems Marta, Sandis un Sarmīte. Ar dāva-
nu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.

Pateicamies Jēkabpils novada pašvaldībai 
un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un 
kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai 
Latvijai!

Daiga Buča,

SIA “Eco Baltia vide” sabiedrisko attiecību 

projektu vadītāja

Jēkabpils novadā “Stikla šķiratlonā” sašķirotas 9,52 tonnas stikla

Sakarā ar ceļa stāvokļa uzlabošanos tiek 
samazināts reisu izpildes laiks vairākos maršru-
tos, ko apkalpo SIA “Jēkabpils autobusu parks”, 
kā rezultātā pasažieriem būs iespēja ceļā pava-
dīt mazāk laika. 

Maršrutā Nr.5055 Zasa–Vandāni–Dunava 
autobuss no pieturvietas “Dunava” piektdie-
nās (mācību laikā) izbrauks plkst.19.20 (līdz šim 
izbrauca plkst. 19.45).

Maršrutā Nr.6948 Jēkabpils–Cukuriņi au-
tobuss no pieturvietas “Cukuriņi” pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās izbrauks plkst.7.10 
un plkst.16.00 (līdz šim izbrauca attiecīgi 
plkst.6.40 un plkst.16.13). Autobuss no Jēkab-
pils autoostas pirmdienās, trešdienās un piekt-
dienās izbrauks plkst.5.40 un plkst.14.30 (līdz 
šim izbrauca attiecīgi plkst.5.10 un plkst.14.15).

Maršrutā Nr.6967 Jēkabpils–Dunava auto-
buss no pieturvietas “Dunava” otrdienās un 
ceturtdienās izbrauks plkst.7.30 (līdz šim iz-
brauca plkst.7.08). Autobuss, kas no Jēkabpils 
autoostas izbrauc plkst.12.15, galapunktā pie-
nāks plkst.13.14 (līdz šim pienāca plkst.13.39). 
Autobuss no pieturvietas “Dunava” brīvdie-
nās izbrauks 13.35 (līdz šim izbrauca 13.48). 
Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas izbrauc 
plkst.18.15, galapunktā pienāks plkst.19.14 
(līdz šim pienāca plkst.19.39). Autobuss no 
pieturvietas “Dunava” piektdienās izbrauks 
plkst.19.20 (līdz šim izbrauca plkst.19.45). Au-
tobuss no Jēkabpils autoostas otrdienās un 
ceturtdienās izbrauks plkst.14.30 (līdz šim iz-
brauca plkst.14.15). Autobuss no pieturvietas 
“Dunava” otrdienās un ceturtdienās izbrauks 

plkst.16.20 (līdz šim izbrauca plkst.16.41). Au-
tobuss no Jēkabpils autoostas otrdienās un 
ceturtdienās izbrauks plkst.6.10 (līdz šim iz-
brauca plkst.5.45). Autobuss, kas no Jēkabpils 
autoostas izbrauc plkst.18.15, galapunktā pie-
nāks plkst.19.13 (līdz šim izbrauca plkst.19.32).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotā-
jus izmantot sabiedriskā transporta pakalpo-
jumus un paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu 
veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par 
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpu-
miem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem 
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot 
pa tālruni 27776621.

L.Pelčere 

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”

No 1. jūlija izmaiņas vairākos autobusu maršrutos
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Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 27. 
oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts 
izglītības satura centru par Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
īstenošanu līdz 2019.gadam. 

Dalībai projektā iesaistījās Ābeļu pamatsko-
la, Dignājas pamatskola, Rubeņu pamatskola 
un Zasas vidusskola, lai attīstītu vispārējās iz-
glītības iestāžu prasmes strādāt ar individuali-
zēto pieeju, veicinot izglītojamo kompetenču 
attīstību.

Projekta ietvaros pedagoga palīgiem divu 
mācību gadu ietvaros bija iespēja sniegt atbal-
stu skolēniem ar mācīšanās  traucējumiem un 
mācību grūtībām, veicinot izglītojamo mācī-
bu motivāciju un tā palīdzot sekmīgāk apgūt 
izglītības programmas ietvaros plānoto mācī-
bu vielu. Noslēdzoties šim projekta posmam, 
skolas izvērtēja plusus un mīnusus, atzīstot, 
ka projekta realizēšana ir devusi papildus ie-
spējas un arī materiālos līdzekļus, lai veiktu 
individuālo darbu, dažādojot pieejas darbā ar 
skolēniem un līdz ar to veicinātu prasmju un 
iemaņu attīstību

Projekta darbības analīze tika veikta arī sko-
lu pedagoģiskās padomes sēdēs, lai plānotu 
nākamo projekta posmu, kas turpināsies līdz 
2021.gadam.

Dignājas pamatskola projektā “Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
(Nr.8.3.2.2/16/I/001) iesaistījās 2017. gada no-
vembrī. Projektā darbojās 3 pedagoga palīgi. 
Pedagoga palīgi sniedza atbalstu 4.-6.klašu 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un 
mācību grūtībām STEM jomas mācību priekš-
metos, matemātikā. 2017./2018.m.g. atbalstu 
matemātikā 4.kl. – skolēni saņēma 49 reizes, 
dabaszinībās 4.-6.kl. – 56 reizes, matemātikā 
5.-6.kl. – 107 reizes. 2018./2019.m.g. I semestrī 
skolēni matemātikā 4. kl. atbalstu saņēma 42 
reizes, dabaszinībās – 26 reizes, matemātikā 
5. - 6. kl. 91 reizi. 

Dignājas pamatskolas pedagogi, izvērtējot 
projektu, uzskata, ka uzlabojušās sekmes gan 
matemātikā, gan dabaszinībās, par ko liecina 
arī augstāki diagnosticējošo darbu rezultāti. 
Tas pateicoties tam, ka tika apmeklētas indivi-
duālās nodarbības dabaszinībās.

Rubeņu pamatskolas pedagogi atzīst, ka 
mācību procesā vairāk laika var atvēlēt ne ti-
kai skolēniem, kam mācības sagādā grūtības, 
bet arī skolēniem, kuri netiek līdzi mācībām 
kavējumu dēļ. Ir skolēni, kam ir grūtības sakon-
centrēt uzmanību stundas laikā, bet individu-
āli tēmas apguve un zināšanu nostiprināšana 
nesagādā īpašas grūtības. Pedagogi novērtē 
projekta piedāvātās iespējas veltīt papildus 
laiku skolēniem, sagatavojot tos olimpiādēm 
un konkursiem Skolēniem, kuriem tika sniegti 
pedagoga palīga pakalpojumi, ir uzlabojušās 
sekmes mācībās. Pedagoga palīga darbs - tā ir 
liela atslodze priekšmeta skolotājiem mācību 
stundās. Kopumā pedagogi un arī skolēnu ve-
cāki atzīst, ka darbs projektā sevi ir attaisnojis, 
un skolēnu mācību sasniegumi ir uzlabojušies, 
ko apliecina arī augstāki vērtējumi liecībās.

Atskatoties uz projekta darbības posmu, 

Zasas vidusskolas skolotāja Mairita Strika 
stāsta, ka pārsvarā darbojas un palīdz tieši sā-
kumskolas skolēniem, kā arī skolēniem, kuri 
atgriežas skolā pēc ilgstošas slimošanas. Īpašs 
atbalsts noder skolēniem, kuriem ir mācību 
traucējumi, arī  uzvedības problēmas. Pozitī-
vais ir tas, ka daudziem skolēniem semestra 
beigās ir pozitīva izaugsmes dinamika. Kaut 
nedaudz, bet mainījusies attieksme pret mā-
cību procesu. Skolēns nebaidās kļūdīties. Ir 
droša vide, kur par viņu neviens nesmiesies. 
Ir skolēni, kas, darbojoties vieni un klusumā, 
spēj labāk uztvert stundas tēmu, nebaidās uz-
dot jautājumus. Vairākiem skolēniem jūtami 
uzlabojusies lasītprasme. Ļoti daudz laika tiek 
veltīts rakstu darbu kultūrai. Bieži vien skolēns, 
kaut vai nelielu darbu, vēlas atnākt un pabeigt, 
ko nav paspējis stundas laikā. 

Tā kā šis gads tika pasludināts kā Fizikas gads, 
arī projekta ietvaros tika piešķirts fi nansējums 
fi zikas nodarbībām, kas tika realizētas Rubeņu 
un Dignājas pamatskolās. Šī bija iespēja papildi-
nāt skolēnu zināšanas fi zikas jomā.

Nākošajā mācību gadā tiks uzsākts projek-
ta nākamais posms, kura realizēšanai novada 
skolās tiek veidoti pasākumu plāni jaunajam 
projekta posmam.

Rubeņu, Dignājas pamatskolu un Zasa 

vidusskolas pedagogu viedokļus un 

projekta rezultātus apkopoja projekta 

koordinatore – Ilona Kantāne

Noslēdzies projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” pirmais posms

Jēkabpils novada jūnija domes sēdēs skatītie jautājumi
7. jūn ija ārkārtas domes sēde:

LĒMUMS Nr.155: Par Ābeļu pagasta 

pārvaldes telpu pārbūvi par pirmsskolas 

izglītības iestādi un telpu grupas veida 

maiņu, un papildus fi nansējuma piešķir-

šanu budžetā 

Uzsākt administrācijas telpu pārbūvi 
Aldaunes ielā 13 Brodos par pirmskolas iz-
glītības iestādes aprīkotām telpām un telpu 
grupas veida maiņu. Atļaut slēgt būvdarbu 
līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
SIA “BK Māja” (Rīga) ar piedāvāto līgumcenu 
EUR 145 327,92 (bez PVN). saskaņā ar iepir-
kuma rezultātiem. Finanšu un ekonomikas 
nodaļai veikt fi nansējuma pārdali īpašumu 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegša-
nas izdevumu tāmes postenī “Pamatlīdzek-
ļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība” 
(EKK 5240), palielinot fi nansējumu telpu pār-
būvei par EUR 51760.00 sekojoši: no plānotā 
fi nansējuma ekonomijas ielu apgaismojuma 
ierīkošanai Dubultu ciematā EUR 14500, no 
plānotā fi nansējuma ekonomijas brīvdabas 
estrādes pārbūvei Rubeņos EUR 5200, EUR 

30000 fi nansējumu attīrīšanas iekārtu pār-
būvei Vandānos sakarā ar darbu veikšanas 
termiņu izmaiņām; citiem objektiem - EUR 
2060.

LĒMUMS Nr.156: Par fi nansējuma pie-

šķiršanu vides objekta “Zasa - Stāstu sa-

zobe” izveidei projekta ietvaros 

Uzdot Finanšu un ekonomikas nodaļai 
veikt fi nansējuma pārdali no teritoriālās 
plānošanas un projektu ieņēmumu un iz-
devumu tāmes uz projekta Nr.18-05-AL24-
A.0192202-000004 ”Zasas vēsturiskā muižas 
parka vides pieejamības uzlabošana” ieņē-
mumu un izdevumu tāmi EUR 7920 apmērā.

27. jūnija domes sēde:

LĒMUMS Nr.157: Par telpu nomu bied-

rībai “Sēļu pūrs”

Iznomāt līdz 2029. gada 31. decembrim 
biedrībai “Sēļu pūrs” ēkas “Rūme” Zasā otrā 
stāva nedzīvojamās telpas ar kopplatību 
73,5 m² - nedzīvojamās telpas: telpa Nr.5 
ar platību 57,7 m², telpa Nr.6 ar platību 8,2 

m2, telpa Nr.7 ar platību 7,6 m2, apmācības 
sabiedriskā centra tālākai darbībai. Noteikt 
iznomāto telpu nomas maksu EUR 15 gadā 
bez PVN, ja telpas izmantotas Ministru kabi-
neta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktā 
paredzētajiem mērķiem un nomas maksu 
0,35 EUR/m2 mēnesī bez PVN, ja telpas tiek 
izmantotas citiem mērķiem. Nomniekam ir 
pienākums maksāt par komunālajiem un ci-
tiem pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.158: Par fi nansējumu bied-

rībai Sporta klubs “Alko Racing Team” sa-

censību organizēšanai

Piešķirt fi nansējumu EUR 1000 biedrībai 
Sporta klubs “Alko Racing Team” 2019. gada 
13.-14. jūlijā plānoto Latvijas Automobiļu fe-
derācijas  Krosa komisijas autokrosa kausa 6. 
posma, LAF Folkreisa Vasaras kausa 3. pos-
ma, Latvi j as autokrosa čempionāta 2.posma, 
Baltijas autokrosa kausa Buggy 1600 klasei 
un B6000 klasei 2.posma un Baltijas kausa 
OPEN 4500 klasei 1.posma sacensību orga-
nizēšanai sporta kompleksā ”Pilskalni” Kalna 
pagastā. 
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LĒMUMS Nr.159: Par grozījumiem 

2018.gada 29.novembra Jēkabpils nova-

da domes lēmumā Nr.309 “Par pašval-

dības institūciju amatpersonu un dar-

binieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam no-

teiktajai mēnešalgu grupai” 

Ar 2019. gada 31. jūliju likvid ēt sekojošu 
amata vienību “Apkopējs” (profesijas kods 
9112 01), pilna slodze, mēnešalgas maksimā-
lais apmērs par pilnu slodzi – EUR 430 Dig-
nājas pamatskolas pamatizglītības 1. posma 
programmas īstenošanas vietā Dunavā un 
ar 2019.gada 1.aug ustu izveidot to Dunavas 
pagasta pārvaldē (ar apkalpes zonu veselī-
bas un pirmsskolas struktūrvienībās). 

No 2019. gada 1. augusta veikt izmaiņas 
2018.gada 29.novembra Jēkabpils novada 
domes lēmumā Nr.309, aizstājot norādīto 
slodzi pavāram Dignājas pamatskolas pa-
matizglītības 1.posma programmas īsteno-
šanas vietā Dunavā “0,7” ar slodzi “0,5”.

No 2019. gada 1. jūlija izveidot sekojo-
šu amata vienību Kultūras pārvaldē (Sēlijas 
prasmju muzejā): “Tehniskais strādnieks” 
(profesijas kods 9333 08), slodze – 0,5, mē-
nešalgas maksimālais apmērs par pilnu slo-
dzi – EUR 430.

Izslēgt no 2019. gada 28. februāra Jēkab-
pils novada domes lēmuma Nr.65 3.1.pun-
ktā norādīto amatu “Apkopējs Ābeļu tautas 
namā” ar noteikto slodzi “0,5” un 5.1.punktā 
norādīto amatu “Apkopējs Ābeļos” ar slodzi 
”0,5”. 

LĒMUMS Nr.160: Par Jēkabpils novada 

pašvaldības Publiskā pārskata par 2018. 

gadu apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 
Publisko pārskatu par 2018. gadu.

LĒMUMS Nr.161 un Nr.162: Par līdzfi -

nansējuma garantiju piešķiršanu biedrī-

bai “Sēļu pūrs” projektiem LEADER pro-

jektu konkursā

Atbalstīt iesniegšanai LEADER projektu 
konkursā biedrības “Sēļu pūrs” projektu 
“Materiāldizaina un  tehnoloģiju apmācību 
aprīkojums amatniecības apmācības sabied-
riskajā centrā”. Garant ēt līdzfi nansējumu 10 
% apmērā no projekta attiecināmajām iz-
maksām, nepārsniedzot EUR 2999.

Atbalstīt iesniegša nai LEADER projektu 
konkursā biedrības “Sēļu pūrs” projektu 
““Apmācības “Ievads materiāldizainā un teh-
noloģi jās””. Garantēt līdzfi nansējumu 10 % 
apmērā no projekta attiecināmajām izmak-
sām, nepārsniedzot EUR 200.

Līdzfi nansējumu pēc projektu apstip-
rināšanas un iepirkuma dokumentācijas 
piestādīšanas, iekļaut 2019. gada budžeta 
grozījumos vai 2020. gada budžeta plānā 
izdevumos projektiem biedrībām un nodi-
binājumiem.

 LĒMUMS Nr.163: Par papildus fi nansē-

juma piešķiršanu remontdarbu veikšanai 

Lauku ielā 1-5 Zasā

Piešķirt Zasas pagasta pārvaldei dzīvoja-
mo telpu remontam Lauku ielā 1 dzīvoklis 
5, Zasā EUR 5676,75 no papildus ieņēmu-

miem budžetā par pašvaldības nekustamo 
īpašumu realizāciju.  Atļaut slēgt līgumu ar 
SIA “Rīgas celtne” par piedāvāto cenu EUR 
12464,02 bez PVN, atbilstoši pieņemtajam 
lēmumam par iepirkuma rezultātu apstipri-
nāšanu. 

LĒMUMS Nr.164: Par Jēkabpils novada 

domes 2019. gada 27. jūnija saistošo no-

teik umu Nr.6/2019 apstiprināšanu

Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.6/2019 “Par mater iālo atbalstu pilngadību 
sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam”.

LĒMUMS Nr.165: Par izsoles komisijas 

sastāvu

Ievēlēt V.Rāviņu izsoles komisijas sastāvā 
ar 2019. gada 1. jūliju.

LĒMUMS Nr.166: Par komisijas darīju-

miem ar lauksaimniecības zemes iegūša-

nu īpašumā sastāvu

Ievēlēt V.Rāviņu komisijas darījumiem ar 
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā 
sastāvā ar 20 19. gada 1. jūliju.

LĒMUMS Nr.167: Par nekustamo īpa-

šumu jautājumu izskatīšanas komisijas 

sa stāvu

Ievēlēt V.Rāviņu nekustamo īpašumu 
jautājumu izskatīšanas komisijas sastāvā ar 
2019. gada 1. jūliju.

LĒMUMS Nr.168: Par zemes domāja-

mās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzī-

bas

Nodot I.M. īpašumā bez atlīdzības 
daudzdzīvokļu mājai Sila iela 1 piesaistītā 
zemesgabala (kadastra Nr.5698 001 0291) 
dzīvoklim Nr.16 (telpu grupas kadastra apzī-
mējums 5698 001 0291 001 016) piekrītošās 
592/16007 domājamās daļas no ēkai piesais-
tītā zemes gabala un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.169: Par nedzīvojamo tel-

pu nomu Dignājas pagastā

Iznomāt Dz.P. nekustamā īpašumā “Zari-
ņi” Vandānos, ēkā ar kadastra apzīmējumu 
5652 005 0213 001, nedzīvojamo telpu Nr.1 
– 14,8 m2 platībā, friziera un friziera un ma-
nikīra pakalpojumu un koplietošanas telpas 
proporcionāli iznomāto telpu platībai 2,7 
m2, sniegšanai no 2019. gada 1. jūlija līdz 
2020. gada 30. jūnijam. Noteikt iznomātās 
telpas (17,5 m2  platībā) nomas maksu EUR 
5,25 bez PVN mēnesī. Nomniekam ir pienā-
kums maksāt par komunālajiem un citiem 
pakalpojumiem.

LĒMUMS Nr.170: Par zemes nomu Lei-

maņu pagastā 

Iznomāt SIA “LV ROADS” zemes gabalu ar 
platību 4,97 ha (kad. Nr.7654 003 0017 8006) 
un zemes gabalu ar platību 5,50 ha (kad.nr. 
7654 003 0017 8001) zemes vienībā ar apzī-
mējumu kadastrā 5674 003 0017 - nekusta-
majā īpašumā “Dzelzīši”, karjerā “Laukāres”, 
līdz 2044. gada 30. jūnijam, derīgo izrakteņu 
ieguvei. Noteikt iznomāto zemes gabalu no-
mas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības gadā bez PVN, bet ne mazāk 
kā EUR 28,00 gadā līdz derīgo izrakteņu ie-
guves atļaujas saņemšanai. Nomniekam pa-
pildus nomas maksai iznomātājam jāmaksā 

likumos noteiktie nodokļi un nodevas.
LĒMUMS Nr.171: Par nekustamā īpašu-

ma dzīvokļa “Salnas”-5, Dubultos, Kalna 

pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas 

apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokli “Salnas”-5, Dubultos (kadastra 
Nr.  5666 900  0004), kas sastāv no dzīvokļa 
Nr.5 platībā 34,5 m2, kopīpašuma domāja-
mā daļā (345/9414) no būves un kopīpašu-
ma domājamā daļā (345/9414) no zemes. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Salnas”-5 
nosacīto cenu EUR 793,49.

LĒMUMS Nr.172: Par nekustamā īpašu-

ma “D/s Veselība Nr.174A” Ābeļu pagastā 

pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederoša-
jam nekustamajam īpašumam “D/s Veselība 
Nr.174A”, Ābeļu pagastā (kadastra Nr.5648 
005 0320), kas sastāv no zemes gabala 0,0452 
ha platībā. Noteikt īpašuma sākumcenu EUR 
970 un apstiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.173: Par nekustamā īpašu-

ma “Jaunmelderi” Ābeļu pagastā pārdo-

šanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar augšupejošo soli 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajam 
nekustamajam īpašumam “Jaunmelderi” 
Ābeļu pagastā (kadastra Nr.5648 003 0289), 
kas sastāv no zemes gabala 2,19 ha platībā, 
ar apzīmējumu kadastrā 5648 003 0058. No-
teikt īpašuma sākumcenu EUR 5800 un ap-
stiprināt izsoles noteikumus.

LĒMUMS Nr.174: Par nekustamā īpašu-

ma Kalna pagastā sadalīšanu

Sadalīt zemes vienību ar apzīmējumu 
kadastrā 5666 004 0102, kas ietilpst nekus-
tamajā īpašumā “Gobiņas” Kalna pagastā 
sastāvā, izdalot zemes gabalu ēku, būvju uz-
turēšanai. Atdalītajai zemes vienībai 0,9 ha 
platībā piešķirt nosaukumu “Jaunakācijas” 
un atstāt adresi “Akācijas”, Vidsala un noteikt 
zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve (0601) – 0,3 ha platībā un 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība (0101) – 0,6 ha platībā. 
Paliekošajai zemes vienībai 5,7 ha platībā 
paliek nosaukums “Gobiņas” un reģistrētais 
zemes lietošanas mērķis.

LĒMUMS Nr.175: Par nekustamā īpašu-

ma Dunavas pagastā atsavināšanu

Nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli, nekus-
tamo īpašumu “Attīrīšanas iekārtas” Duna-
vas pagastā Jēkabpils novadā ar kadastra Nr. 
5654 001 0227 ar kopējo platību 0,5 ha.

LĒMUMS Nr.176: Par nekustamā īpašu-

ma Kalna pagastā sadalīšanu

Sadalīt zemes vienību ar apzīmējumu ka-
dastrā 5666 004 0047, kas ietilpst nekusta-
majā īpašumā “Birzes” Kalna pagastā sastā-
vā, nodalot zemes gabalu ceļa uzturēšanai. 
Atdalītajai zemes vienībai 0,01 ha platībā 
piešķirt nosaukumu “Niedrīši-Kalnbirzes” un 
pievienot pie esoša nekustamā īpašuma ar 
kadastra Nr. 5666 004 0197, nosakot zemes 
lietošanas mērķi Zeme dzelzceļa infrastruk-
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tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (1101). Paliekošajai zemes 
vienībai 0,09 ha platībā paliek nosaukumu 
“Birzes” ar jau reģistrēto zemes lietošanas 
mērķi.

LĒMUMS Nr.177: Par nekustamā īpašu-

ma Kalna pagastā atsavināšanu

Ierakstīt nekustamo īpašumu “Jaunakāci-
jas” Kalna pagastā zemesgrāmatā uz Jēkab-
pils novada pašvaldības vārda.

LĒMUMS Nr.178: Par grozījumiem 

2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.226 

Veikt grozījumus 2017. gada 24. augusta 
lēmuma Nr.226 “Par noteikumu “Par trans-
portlīdzekļu un sakaru līdzekļu izmanto-
šanu Jēkabpils novada pašvaldībā” apstip-
rināšanu” (jaunā redakcijā apstiprināts ar 
24.01.2019. lēmumu Nr.9) un izteikt 2.punkta 
pielikuma “Dienesta transportlīdzekļu sa-
raksts ar atbildīgajām personām, degvielas 
limitu un stāvvietām” 13.punktu šādā redak-
cijā:

N
r.

 p
.k

. Transport-
līdzeklis 
Valsts 
numurs

Atbildīgā 
persona

Limits 

(l)

Stāv-

vieta

13. Lada 4x4 
Reģ. Nr. HF 
3821

Rubenes 
pagasta 
pārvaldes 
šoferis-re-
montstrād-
nieks 

nav Dzī-
ves-
vietas 
adrese 

LĒMUMS Nr.179: Par sadarbību ar 

Vižņicas rajona pašvaldību Ukrainā

Pilnva rot domes priekšsēdētāju slēgt sa-
darbības līgumu ar Vižņicas rajona pašvaldī-
bu, attīstīt sadarbību un atbalstīt Jēkabpils 
novada tautas mākslas kolektīva dalību XXVI 
Starptautiskajā ukraiņu festivālā Černivtsi 
reģiona Vižņicas rajonā no 2019.gada 30.au-
gusta līdz 2019.gada 1.septembrim. Piešķirt 
EUR 3500 transporta izdevumu segšanai 
pašvaldības delegāciju dalībai XXVI Starp-
tautiskajā ukraiņu festivālā Černivtsi reģiona 
Vižņicas rajonā no 2019.gada 30.augusta līdz 
2019.gada 1.septembrim.

LĒMUMS Nr.180: Par atbalstu Jēkabpils 

novada pašvaldības projektam “Rakst-

nieka  Aleksandra Grīna parka izveide Jē-

kabpils novada Kalna pagastā”

Iesniegt projekta “Rakstnieka Aleksandra 
Grīna parka izveide Jēkabp ils novada Kalna 
pagastā” pieteikumu biedrības “Lauku part-
nerība “Sēlija”” izsludinātajā atklātajā pro-
jektu iesniegumu pieņemšanas sestās kārtas 
konkursā 19.2.pasākumā “Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. Apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas EUR 49  095,28. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības 
kopējo līdzfi nansējumu EUR 22 095,28, t.sk: 
EUR 3000, kas ir 10% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām;EUR 19  095,28 - 
neattiecināmās izmaksas.

LĒMUMS Nr.181: Par atbalstu Jēkabpils 

novada pašvaldības projektam “Bērnu 

rotaļu laukuma izveide Jēkabpils novada 

Ābeļu pagastā”

Iesniegt projekta “Bērnu rotaļu laukuma 

izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” 
pieteikumu biedrības “Lauku partnerība 
“Sēlija”” izsludinātajā atklātajā projektu ie-
sniegumu pieņemšanas sestās kārtas kon-
kursā 19.2.pasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju”. Apstiprināt projekta kopē-
jās izmaksas EUR 63905,97, t.sk. PVN. Projek-
ta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības 
kopējo līdzfi nansējumu EUR 36905,97, t.sk: 
EUR 3000, kas ir 10% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām; EUR 33905,97 - 
neattiecināmās izmaksas.

LĒMUMS Nr.182: Par atbalstu Jēkab-

pils novada pašvaldības projektam 

“Jauna sociālā pakalpojuma kompleksa 

sniegšanas vietas izveide Jēkabpils no-

vada Zasas ciemā”

Iesniegt projekta “Jauna sociālā pakalpo-
juma kompleksa sniegšanas vietas izveide 
Jēkabpils novada Zasas ciemā” pieteiku-
mu biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” 
izsludinātajā atklātajā projektu iesniegu-
mu pieņemšanas sestās kārtas konkursā 
19.2.pasākumā “Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. Apstiprināt projekta kopējās 
izmaksas EUR 78440,70, t.sk. PVN. Projekta 
atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības 
kopējo līdzfi nansējumu EUR 51440,70, t.sk: 
EUR 3000, kas ir 10% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām; EUR 48440,70 - 
neattiecināmās izmaksas.

LĒMUMS Nr.183: Par dzīvojamās telpas 

īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas 

izdevumu  palielināšanu daudzdzīvokļu 

mājai “Vārpas” Vandānos

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem 
sekojošu īres maksā ietilpstošo papildu ap-
saimniekošanas izdevumu daļu uz 5 gadiem:
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1. Dignāja Vārpas Daļēji labiekār-

toti dzīvokļi

0,15

Sociālā dzīvokļa īrniekiem īres maksā 
ietilpstošās apsaimniekošanas izdevumu 
daļas palielinājumu sedz pašvaldība. Dig-
nājas pagasta pārvaldes vadītājam noslēgt 
vienošanās ar īrniekiem par dzīvojamās tel-
pas īres maksā ietilpstošo apsaimniekoša-
nas izdevumu (jumta remontam) izmaiņām 
proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas pla-
tībai līdz 2019. gada 9. jūlijam uz 5 gadiem. 
Juriskonsultam sagatavot vienošanās par 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izde-
vumu (jumta remontam) izmaiņām par 0,15 
EUR/m2 mēnesī proporcionāli īpašumā eso-
šajai dzīvokļa platībai un Dignājas pagasta 
pārvaldes vadītājam noslēgt vienošanās ar 

dzīvokļu īpašniekiem līdz  2019. gada 9. jū-
lijam uz 5 gadiem, iekļaujot nosacījumu, ka 
aprēķināto piecu gadu apsaimniekošanas 
izdevumu daļu drīkst veikt pirms noteiktā 
termiņa. Līgumu par jumta remontu slēgt 
pēc vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem noslēgšanas. 

LĒMUMS Nr.184 un Nr.185: Par Jēkab-

pils novada pašvaldības noteikumu ap-

stiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldī-
bas not eikumus “Noteikumi par iekšējās 
trauksmes celšanas sistēmu  Jēkabpils nova-
da pašvaldībā un tās iestādēs”. Apstiprināt 
Jēkabpils novada pašvaldības noteikumus 
“Jēkabpils novada pašvaldības videonovē-
rošanas sistēmas drošības note ikumi”.

LĒMUMS Nr.186: Par fi nansējumu dar-

ba samaksai un valsts sociālās apdroši-

nāšanas obligātajām iemaksām pedago-

gu amatiem pielīdzināmajiem amatiem 

izglītības iestādēs

Apstiprināt pedagogu amatiem pielīdzi-
nāmā amata “Sociālais pedagogs” Ābeļu 
pamatskolā (amata likmju skaits - 0,8, algas 
likme par pilnu slodzi – EUR 710) algas likmju 
apmaksu no 2019. gada 19. augusta.

LĒMUMS Nr.187: Par dzīvokļa Aldau-

nes iela 2-26 Brodos atsavināšanu un no-

sacītās cenas apstiprināšanu

Nodot atsavināšanai Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokl i Aldaunes iela 2-26 Brodos (kadas-
tra Nr.5648 900 0003), kas sastāv no dzīvokļa 
Nr.26, 35 ,5 m2 platībā, kopīpašuma domā-
jamā daļā (357/17566) no būves (kadastra 
apzīmējums 5648 003 0210 001) un kopīpa-
šuma domājamā daļā (357/17566) no zemes 
(kadastra apzīmējums 5648 003 0210). Ap-
stiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
EUR 2260.

LĒMUMS Nr.188: Par projekta izstrādi 

un iesniegšanu projektu konkursā

Atbalstīt projekta “Discover Culture and 
Nature Through Exploring Latvia and Lit-
huania Border Region“ izstrādi un iesniegša-
nu “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014.-2020. ga-
dam” izsludinātajā atklātajā trešajā projektu 
konkursā un deleģēt Jēkabpils novada paš-
valdības priekšsēdētāju parakstīt partnera 
deklarāciju. 

LĒMUMS Nr.189: Par fi nansiālu atbal-

stu dalībai starptautiskās sacensībās

Piešķirt Latvijas Vieglatlētikas savienībai 
fi nansējumu 570 EUR Jēkabpils novada ie-
dzīvotājas dalībai Eiropas U23 čempionātā, 
kas notiks šī gada 9.-15. jūlijā Gavlē, Zviedrijā. 
Finansējumu piešķirt no 20 19. gada budžetā 
plānotajiem līdzekļiem sporta biedrībām u n 
nodibinājumiem pēc Latvijas Vieglatlētikas 
savienības izrakstīta rēķina.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā iz-
vēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Norma-
tīvie akti un dokumenti”
Izrakstu no domes sēdes protokola veica 

K.Sēlis
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REĢISTRĒ SAIMNIECISKO DARBĪBU VID, MAKSĀ IEDZĪVOTĀJU 
IENĀKUMA NODOKLI

PAZIŅO VID PAR SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS NEREĢISTRĒŠANU

REĢISTRĒ SAIMNIECISKO 
DARBĪBU VID, MAKSĀ MIK-
ROUZŅĒMUMU NODOKLI

NODOKĻI, IESNIEDZAMIE PĀRSKATI

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS:

20% gada ienākumam līdz 20 004 eiro (no saimnieciskās 
darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības izdevumu 
starpības)
23% gada ienākumu daļai, kas pārsniedz 20 004 eiro (no 
saimnieciskās darbības ieņēmumu un saimnieciskās darbības 
izdevumu starpības);
31,4% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro

maksā IIN avansa maksājumus
iesniedz gada ienākumu deklarāciju;
piemēro atvieglojumus,  attaisnotos izdevumus un 
neapliekamo minimumu

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS 

IEMAKSAS

ja ienākumi mēnesī pārsniedz 430 eiro, veic valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas + iemaksas pensiju 
apdrošināšanai 5% no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta 
un faktisko ienākumu starpības;
ja ienākumi mēnesī zem 430 eiro, veic obligātās iemaksas 
pensiju apdrošināšanai 5% no faktiskajiem ienākumiem;
ja ienākumi ir mazāki par 50 eiro no gada sākuma, obligātās 
iemaksas neveic;

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS:

10% no īres, nomas ieņēmumiem;
nav tiesību pirms nodokļa aprēķināšanas 
no ieņēmumiem atskaitīt saimnieciskās 
darbības izdevumus (izņemot nekustamā 
īpašuma nodokli);
gada ienākumu deklarāciju iesniedz, ja: 
a) nodokli nav ieturējis īrnieks –  juridiskā 
persona
b) vēlas samazināt apliekamo ienākumu 
par nekustamā īpašuma nodokli
nepiemēro neapliekamo minimumu un 
atvieglojumus (attiecībā uz ieņēmumiem, 
kas gūti no īres/nomas)

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS 

OBLIGĀTĀS IEMAKSAS

neveic valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas;

MIKROUZŅĒMUMU 

NODOKLIS

Mikrouzņēmumu nodokļa 

likme ir 15 procenti no 
ieņēmumiem (nodoklis 
ietver iedzīvotāju ienākuma 
nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas)
reizi ceturksnī maksā 
mikrouzņēmumu nodokli
reizi ceturksnī sniedz 
mikrouzņēmumu nodokļa 
deklarāciju;
nepiemēro neapliekamo 
minimumu un 
atvieglojumus par 
periodu, kad tiek maksāts 
mikrouzņēmumu nodoklis

GRĀMATVEDĪBA

uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus uzskaita tikai ieņēmumus ieņēmumu uzskai-
tes reģistrā (saimnieciskās darbības ieņē-
mumus var neuzskaitīt ieņēmumu uzskaites 
reģistrā, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi 
ir gūti tikai bezskaidras naudas veidā)

uzskaita gan ieņēmumus, 
gan izdevumu

REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

Reģistrējas VID pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas Informē VID piecu darba dienu laikā no īres 
līguma noslēgšanas brīža

Reģistrējas VID pirms saim-
nieciskās darbības uzsākšanas

Iesniedz VID:
nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu. 
(MK noteikumu Nr. 537 pielikums)

1) nodokļu maksātāja reģistrācijas lapu; 
(MK noteikumu Nr. 537 pielikums)
2) pievieno iesniegumu par to, ka izmanto 
tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību
3) īres, nomas līguma kopiju

1) nodokļu maksātāja  reģis-
trācijas lapu; (MK noteikumu 
Nr. 537 pielikums)
2) pievieno iesniegumu par 
to, ka maksās mikrouzņēmu-
mu nodokli

Nodokļu piemērošana, izīrējot privātīpašumu
Arvien biežāk fi ziskās personas iznomā 

vai izīrē sev piederošu kustamu (piemēram, 
automašīnu) vai nekustamu (piemēram, dzī-
vokli, zemes gabalu) mantu. Apskatīsim, ko 
par šādā veidā gūtu ieņēmumu aplikšanu ar 
nodokli nosaka normatīvie akti un kas jāievē-
ro, lai nebūtu pārpratumu vai nepatikšanu ar 
Valsts ieņēmumu dienestu, gūstot šādus ie-
ņēmumus. Rakstā apskatīti nodokļu piemē-
rošanas jautājumi, bet ne juridiskās nianses, 

kas jāievēro, sagatavojot līgumus.
Iznomājot vai izīrējot savu īpašumu, fi ziskā 

persona var izvēlēties reģistrēties kā saimnie-
ciskās darbības veicējs (šajā gadījumā maksā 
iedzīvotāju ienākuma nodokli vai mikrouzņē-
mumu nodokli) vai arī izmantot iespēju paziņot 
Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās 
darbības nereģistrēšanu (ja saistībā ar īpašuma 
iznomāšanu/izīrēšanu nerodas saimnieciskās 
darbības izdevumi vai arī tie ir nebūtiski).

Ja fi ziskā persona izvēlas reģistrēties kā 
saimnieciskās darbības veicējs, tad ir jāveic 
ieņēmumu un izdevumu uzskaite saskaņā ar 
grāmatvedības jomu reglamentējošo likumu 
prasībām. Izmantojot un papildinot Valsts ie-
ņēmumu dienesta mājaslapā pieejamo infor-
māciju īpašuma izīrētājiem, kopsavilkums par 
būtiskajām lietām, kas jāievēro, ja fi ziskā perso-
na gūst ienākumu no kustamā vai nekustamā 
īpašuma iznomāšanas/izīrēšanas:

Rūpīgi jāseko ieņēmumu apmēram jebkurā 
12 mēnešu periodā. Ja ieņēmumi no īpašuma 
iznomāšanas pārsniedz 40 000 eiro, tad ir obli-
gāti jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo perso-
nu reģistrā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad 
fi ziskā persona ir VID paziņojusi, ka gūst šādus 
ienākumus, bet saimniecisko darbību izvēlas 
nereģistrēt.

VID metodiskajā materiālā ir iekļāvis dažā-
dus piemērus par ieņēmumiem no dzīvokļa 
izīrēšanas. Tie paši nosacījumi attiecas arī uz 

zemes iznomāšanu.
Ieņēmumi no dzīvokļa izīrēšanas vai izno-

māšanas ir:
* īres vai nomas maksa;
* īrnieka vai nomnieka veiktie maksājumi 

dzīvokļa īpašniekam par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa lietošanu (piemēram, apkuri, 
auksto ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu 
izvešanu);

* īrnieka vai nomnieka veiktie maksājumi 
dzīvokļa īpašniekam par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu;
* īrnieka vai nomnieka veiktie nodokļu mak-

sājumi, kas saistīti ar izīrēto vai iznomāto dzī-
vokļa īpašumu;

* īrnieka vai nomnieka veiktā nomas maksa 
par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atro-
das uz citai personai piederošas zemes;

* citi ieņēmumi no dzīvokļa izīrēšanas vai 
iznomāšanas.

Piemērs. Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka 
dzīvokļa īrnieks dzīvokļa īpašniekam ik mēne-
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si veic maksājumus par īri, kā arī maksājumus, 
kas saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimnieko-
šanu un saņemtajiem komunālajiem pakal-
pojumiem. Dzīvokļa īpašnieka ieņēmumos ie-
skaita īres maksu, kā arī visus pārējos saņemtos 
maksājumus.

Par fi ziskās personas (dzīvokļa īpašnieka) 
ieņēmumiem neuzskata dzīvokļa īrnieka vai 
nomnieka veiktos komunālos maksājumus ko-
munālo pakalpojumu sniedzējiem.

Piemērs. Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka 
dzīvokļa īrnieks uz dzīvokļa īpašniekam ik mē-

nesi maksā īri, taču maksājumus par komunā-
lajiem pakalpojumiem un maksājumus, kas 
saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, 
veic dzīvojamās mājas apsaimniekotājam un 
konkrēto komunālo pakalpojumu sniedzē-
jiem. Dzīvokļa īpašnieka ieņēmumos neies-
kaita īrnieka veiktos maksājumus, kas saistīti 
ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, ja tos 
veicis dzīvojamās mājas apsaimniekotājam 
un konkrēto komunālo pakalpojumu sniedzē-
jiem.

Zemes iznomātājiem būtiski ir ņemt vērā, ka 

par fi ziskās personas (dzīvokļa vai zemes īpaš-
nieka) ieņēmumiem uzskata dzīvokļa/zemes 
īrnieka vai nomnieka veiktos nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumus neatkarīgi no tā, vai 
šos maksājumus veic dzīvokļa/zemes īpašnie-
kam, pašvaldībai vai namu apsaimniekotājam. 

Nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgie iz-
devumi, kurus no ieņēmumiem drīkst atskaitīt 
tie nodokļu maksātāji, kuri paziņojuši VID par 
saimnieciskās darbības nereģistrēšanu.

Linda Puriņa, grāmatvedības eksperte, 

sertifi cēta nodokļu konsultante

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka vie-
nam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa 
atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 
19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja 
bērns strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 
31. augustam).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mē-
nešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādā al-
gotu darbu, VID informē par nosacījumiem, kas 
jāievēro gan vecākiem, kuru bērni strādā tikai 
vasarā, gan pusaudžiem, kas devušies darba 
gaitās.

Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu 
vecumam), kurš strādās  tikai vasaras brīvlai-
kā  (no 1.  jūnija līdz 31.  augustam), vecākam 
nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts 
par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka 
apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par ap-
gādībā esošu personu 230 eiro   mēnesī, un 
bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek pie-
mērots VID prognozētais neapliekamais mi-
nimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns 
strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksā-
tāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglīto-
jamie līdz 19. g. v.) paralēli mācībām strādā mā-
cību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās 
vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski 
– tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Sa-
vukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, 
vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai 

elektroniski VID  Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā  un visas darbības, kas tajā veicamas, 
notiek elektroniski.

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var 
saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu 
algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var ie-
sniegt elektroniski VID  Elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā (EDS) vai klātienē – jebkurā VID 
klientu apkalpošanas centrā. Skolēniem, kuri 
strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus 
vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jā-
atzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (t. i., 
jāatzīmē attiecīgo darba devēju, pie kura bērns 
strādās). Tad darba devējs būs tiesīgs algai pie-
mērot VID prognozēto mēneša neapliekamo 
minimumu (šāda informācija darba devējam 

būs pieejama  VID EDS).
Tas, vai algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta 

galvenā ienākuma gūšanas vieta, būtiski ietek-
mēs saņemtā ienākuma apmēru.

Nodokļu samaksas nosacījumi
Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no 

tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna 
darba devējam:

vispārējais nodokļu maksāšanas režīms;
darba devējs ir lauksaimnieks;
darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa 

maksātājs.

Vispārējā nodokļu maksāšanas režīma 
gadījumā, skolēnam sākot strādāt:

darba devējs no algas maksā iedzīvotāju 
ienākuma nodokli 20% (23%, ja algas nodokļa 
grāmatiņā nav atzīmēta darba vieta vai skolēns 
algas grāmatiņā ir atzīmējis, lai piemēro 23%) 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie-
maksas 35,09%.

Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jau-
nāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 11,0% 
darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba de-
vējs ietur no skolēna algas, savukārt 24,09% 
sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no 
saviem līdzekļiem.

skolēnam, kurš ir nodarbināts vasaras mē-
nešos, ir tiesības algai piemērot VID prognozē-
to mēneša neapliekamo minimumu, ja viņam 
ir algas nodokļa grāmatiņa, kurā viņš ir atzīmē-
jis savu darba vietu.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 430 eiro 
un ir piemērots VID prognozētais mēneša ne-
apliekamais minimums 115  eiro, skolēns pēc 
nodokļu samaksas saņem 329,16 eiro.

skolēnam ir tiesības iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinā-
tā gada diferencētā neapliekamā minimuma 
un darba vietā piemērotā VID prognozētā ne-
apliekamā minimuma starpības.

viens no vecākiem šajā gadījumā saglabā 
tiesības piemērot atvieglojumu par apgādībā 
esošu bērnu, ja bērns strādā tikai vasaras brīv-
laikā.

skolēnam ir pienākums iesniegt gada ienā-
kumu deklarāciju, lai piemaksātu iedzīvotāju 
ienākuma nodokli, kas izveidojas no aprēķi-
nātā diferencētā neapliekamā minimuma un 
darba vietā piemērotā VID prognozētā neap-

liekamā minimuma starpības.
Piemēram, ja skolnieka atlīdzība ir 850 eiro 

un ir piemērots VID prognozētais mēneša ne-
apliekamais minimums 115  eiro, skolēns pēc 
nodokļu nomaksas saņem 628,20  eiro. 2019. 
gada ienākumu deklarācijā, pārrēķinot gadā 
faktiski saņemtos ienākumus un tiem piemēro-
jamo gada diferencēto neapliekamo minimu-
mu, veidosies nodokļa piemaksa.

Skolēns var novērst papildu nodokļa mak-
sājumu, pirms darba uzsākšanas EDS algas 
nodokļa grāmatiņā atzīmējot “Nepiemērot 
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrād-
nieku ienākumu, strādājot lauku darbos (augļu 
koku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sē-
jumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, 
augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā):

gūtajam sezonas laukstrādnieka ienākumam 
tiek piemērota nodokļa likme 15%, bet ne ma-
zāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā.

Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība 
par mēnesi ir 430 eiro un nevienā no dienām tā 
nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems 
skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa 
nomaksas, būs 365,50 eiro.

vecāks šajā gadījumā saglabā tiesības pie-
mērot atvieglojumu par apgādībā esošu bēr-
nu, ja viņš strādā tikai vasaras brīvlaikā.

Ja skolēns (neatkarīgi no viņa vecuma) 
vasarā strādā pie mikrouzņēmumu 
nodokļa maksātāja:

no skolēna ienākuma darba devējs – mik-
rouzņēmumu nodokļa maksātājs  – neietur 
sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, jo tie veido daļu no mikrouzņēmumu 
nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saim-
nieciskās darbības apgrozījuma.

Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 430 eiro, 
summa, ko saņems skolēns, būs 430 eiro.

laika periodā, kamēr skolēns ir mikrouz-
ņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš 
nevar atrasties vecāku apgādībā un vecāku gū-
tajam ienākumam nevar tikt piemērots atvieg-
lojums par apgādībā esošu personu 230  eiro 
apmērā.

vecāks šajā gadījumā zaudē tiesības piemē-
rot atvieglojumu – tiklīdz skolēns uzsāks darba 
attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks au-
tomātiski pārtraukta.

Valsts ieņēmumu dienests

Par darbu vasaras brīvlaikā skolēniem un viņu vecākiem
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20. jūnijā Ilūkstē norisinājās kārtējā Sēli-
jas novadu apvienības dalībnieku sapulce. 
Šajā reizē kopīgi ar visiem septiņiem Sēlijas 
novadu priekšsēdētājiem ierādās arī novadu 
sabiedrisko attiecību speciālisti, kultūras dar-
binieki, tūrisma speciālisti un Sēlijas radošie 
cilvēki, lai pārrunātu par septembrī notieko-
šo Sēlijas dienu un Sēlijas fi lmu.

Klātesošie tika informēti par 28. septembrī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā plānoto “Sēli-
jas dienu”, kura varētu sastāvēt no trīs daļām: 
izstāde par Sēlijas novadiem, konference, 
kultūras sadaļa. Sapulces laikā tika diskutēts 
par to, ko varētu demonstrēt izstādē, kādi 
lektori un vadītāji jāpiesaista, lai konference 
būtu izdevusies, kādas tēmas jāaktualizē un 

ko parādīt kul-
tūras sadaļā, lai gala rezultātā 
šis pasākums sniegtu lielu de-
vumu Sēlijai kopumā.

Nākamais izskatāmais jau-
tājums darba kārtībā bija par Sēlijas fi lmas 
veidošanu. Jūnijā bija radusies ideja, ka visi 
Sēlijas novadi varētu apvienoties un izveidot 
kopīgu fi lmu, kurā tiktu parādīts kaut kas 
unikāls un neparasts par Sēliju – par vietām 
un cilvēkiem, ļaujot fi lmas skatītājiem izjust 
Sēlijas elpu. Filmēšanas organizēšanu uz-
ņēmās žurnālists Sandijs Semjonovs, un 14. 
jūlijā tika uzsākta fi lmas “Nezināmā Sēlija” 
uzņemšana.

A.Putniņa

Foto no A.Reitera Facebook lapas

Sēlijā top fi lma par Sēliju

10. jūlijā Leimaņu bibliotēkas čaklie, mazie 
un lielie lasītāji devās ekskursijā uz Tērvetes 
Dabas parku.

Lai arī paceļam lija lietus, tomēr, nonākot 
galamērķī, tas mitējās. Mūs sagaidīja Meža 
raganiņa Kika un mazā raganiņa Kikīte. Sā-
kās mūsu ceļojums pa pasaku – rūķu mežu. 
Ceļā sastapām daudz dažādu, krāsainu tēlu: 
dažāda lieluma sēnes, rūķu mājas, darbnī-

cas, dzirnavas, skatu torņus. Ciemojāmies pie 
rūķu krustmāmiņas. Rūķi – lielāki un mazāki 
bija paslēpušies kokos un mājiņās. Nonācām 
jaunajā rūķu pilsētā – Čiekurē. Tur gan mums 
patika – rūķu pasts, veikals un dažādas darb-
nīcas, un mājiņas, kuras varēja izstaigāt un 
izlodāt. Brīnišķīgi! Tomēr raganiņa aicināja tā-
lāk – uz pasaku mežu. Vispirms izvēlējāmies 
apmeklēt raganu taku! Tur mūs sagaidīja gan 

mušmires, gan raganas māsa, kura mūs cienā-
ja ar zaķu “kakām”, tās viņa savāc agri no rīta. 
Labi, ka nevārīja zupu, katls jau bija milzīgs un 
baiss, tomēr mēs turpinājām ceļu. Apskatījām 
slotu kambari, kurš bija aizslēgts, izšūpojāmies 
uz vislielākās slotas un tad tālāk. Nonācām 
pie meža Ķēniņa tur mūs sagaidīja princese 
Zeltīte, kura dāvāja katram apburtu dimanta 
gabaliņu, nofotografējāmies, un ceļš vijās tā-
lāk. Gribējām aizlavīties garām Sīkstuļa mājai, 
bet nekā. Viņš mūs pieķēra, bija jāiztur dažādi 
pārbaudījumi. Sīkstulis gribēja sarunāt sev kal-
poni, kura šķiros odus, bet mēs nepadevāmies. 
Tā nonācām atrakciju parkā, nedaudz atpūtā-
mies un devāmies uz “Gaisa takām”. Mēs izgā-
jām diezgan sarežģītu gaisa trasi, laidāmies kā 
“Betmeni” pa gaisu- visi izturējām. Noslēgumā 
ar autovilcienu braucām līdz galapunktam, kur 
gaidīja mūsu autobuss. Tā diena paskrēja jautri 
un interesanti. Atpakaļceļš pagāja nemanot, jo 
pārrunājām redzēto, dzirdēto, izjusto. Čaklie 
lasītāji dalījās pieredzē par izlasītajām “Bērnu 
žūrijas” grāmatām, kā arī saņēma jaunas grā-
matas un uzdevumus vasarai. Bērni bija ļoti 
apmierināti, un ekskursija viņiem paliks ilgi 
atmiņā.

Līga Lācīte,

Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Leimaņu bibliotēkas lasītāji dodas ekskursijā uz 
Tērvetes Dabas parku
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21. jūnijā, plkst. 11.45 Latvijas Radio 2 ēterā 
tiešraidē jau ceturto gadu pēc kārtas klausī-
jāmies Jēkabpils novada jauktā kora „Putni” 
balsīs. Šogad koris Raiņa muzejā “Tadenava” 
dziedāja dziesmu “Es saviju vainadziņu”. Ie-
priekšējos gadus koris dziedājis pie Zasas 
kultūras nama, Zasas muižas parkā un Latvju 
zīmju parkā Leimaņos.

Projekts „Gadsimta garākā līgodziesma” 
notiek Latvijas valsts simtgades programmas 
ietvaros. Katru gadu 21. jūnijā - gada garākajā 
dienā saules lēkta līdz saules rietam kori un 
folkloras kopas no visas Latvijas (un arī ārpus 
tās) dzied uz maiņām tiešraidē radio ēterā, tā-
dējādi veicinot Latvijas cilvēku kopības apzinā-
šanos, kā arī vēstot pārējai pasaulei par mūsu 
spēcīgajām dziedāšanas tradīcijām.

Šobrīd, apvienojoties gan jauniešiem, gan 
senioriem vecumā no 14 līdz 65 gadiem, no-
vada jauktajā korī savas balsis skandina ap 40 
dažnedažādi putni. Viņu šīs vasaras lielākais 
piedzīvojums bija ceļojums pāri okeānam, uz 
Toronto, lai piedalītos XV Latviešu Dziesmu 
svētkos Kanādā.

K.Sēlis

Autora foto

“Putni” Gadsimta garāko “Putni” Gadsimta garāko 
līgodziesmu šogad izdzied Tadenavālīgodziesmu šogad izdzied Tadenavā

21. jūnijā Leimaņu Tautas nama estrādē tika 
svinēti ne tikai vasaras saulgrieži, bet arī novada 
vecākā tautas nama astoņdesmitgade.

Pa dienu darbojās piepūšamās atrakcijas, bija 
iespēja rāpties umurkumurā, bet plkst. 20.00 
sākās koncerts - muzikāli teatralizēts ieskats Lei-
maņu Tautas nama vēsturē. Dziesmas dziedāja 
tautas nama vīru ansamblis (vadītājs Jānis Za-
rinieks), dejoja vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Deldze” (vadītāja Daiga Ģeidāne), fragmentus 
no namā kādreiz rādītajiem uzvedumiem “Skro-
derdienas Silmačos”, “Īsa pamācība mīlēšanā” un 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” rādīja vietējais ama-

tierteātris (vadītājs Gints Audzītis) 
un ar muzikāliem priekšnesumiem 
uzstājās viesi – Roberts Dombrov-
skis un Anika Miglāne. Koncertu, 
papildinot ar dažādiem vēstures 

faktiem, vadīja Gints Audzītis un Raimonds Pors. 
1933. gadā Biržu-Bērzgala sabiedriskās orga-

nizācijas ar izglītības biedrību “Darbs” priekšgalā 
uzsāka būvmateriālu sagatavošanu biedrības 
nama būvei. Pēc arhitekta Skujiņa veidotā pro-
jekta, nams tika veidots guļdēļu būves veidā 
ar izrīkojuma zāli 400 apmeklētājiem, kā arī 
telpām vietējai krāj-aizdevumu sabiedrībai un 
veikalam. Plānotās izmaksas – ap 50’000 lati. 
Taču vietējie daudz būvmateriālu saveda bez 
maksas, tāpēc izmaksas saruka līdz 30’000 la-
tiem. 1936. gada vasarā ar plašu pasākumu, pie-
daloties vietējam korim, orķestrim un viesiem, 

tika svinēti spāru svētki, namu iesvētīja mācītājs 
J.Nusbaums. 1938. gadā jaunbūve tika nodota 
apvienotajai pagasta lauksaimnieku biedrībai, 
un 1939. gadā celtne beidzot bija gatava. Tā, 
pārdzīvojot dažādus laikus un varas, izdzīvojusi 
līdz pat mūsdienām, modernizēta un kļuvusi 
plašāka.

Jācer, ka arī turpmāk namā iegriezīsies gan 
tuvi, gan tāli ļaudis, tam būs prasmīgi saimnieki 
un tas turpinās savest kopā pagasta iedzīvotā-
jus.

Arī nama 80. jubilejas koncerta noslēgumā 
visi vienojās kopīgā līgo dziesmā, sveica Līgas 
un Jāņus, tika iedegts saulgriežu ugunskurs un 
teikti pateicības vārdi. Tad sekoja zaļumballe 
kopā ar grupu “Pēc pusnakts”.

K.Sēlis

J.Ozola foto

Leimaņu Tautas namam – 80

Kolektīvs “Deldze” namam jubilejā dāvāja egles stādu, lai katru gadu  Ziemassvētkos 
nav jauna egle jācērt.
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13. un 14. jūlijā visi autokrosu, 
azartu un adrenalīnu mīlošie tikās 
sporta kompleksā “Pilskalni” Kalna 
pagastā, lai baudītu nedēļas nogali 
patīkamas kompānijas un rūcošu 
sporta mašīnu pavadībā! 

Sestdien trasē varēja vērot 43 
Folkreisa dalībniekus un 16 krosa 
komisijas kausa braucējus. Lai gan 
azartiskākās cīņas bija paredzētas 
svētdien, arī folkreisa un krosa ko-
misijas braucēji paspēja parūpēties par lielis-
ku šovu ar vismaz 3 mašīnu kūleņiem brau-
cienos. Folkreisā diena noslēdzās, uzvaru 
gūstot Sandrim Vigulim no Ogres, bet krosa 
komisijas kausā ātrākais bija Aigars Bajārs no 
Madonas.

Savukārt svētdien, 14. jūlijā, sporta kom-
plekss “Pilskalni” atkal pulcēja Latvijas čem-
pionāta un Baltijas kausa braucējus. 9 klasēs 
sacentās 70 dalībnieku no visām trim Baltijas 
valstīm. Skatītājus priecēja vieglās automa-
šīnas, mini bagiji, B600 bagiji, Baltijas kausa 
B1600 bagiji, kā arī pirmo reizi – B6000 klases 
lielie bagiji, kas tautā saukti par krokodiliem. 
Arī sacensību otrajā dienā neiztika bez sprai-
gām cīņām trasē un vairākiem kūleņiem. 
Trasē varējām vērot vienīgo mūsu novada 
braucēju Intaru Grandānu Buggy 1600 klasē, 
kam diemžēl šoreiz nepaveicās, un sacensī-
bas noslēdzās ar izstāšanos fi nāla braucienā. 
Savukārt uzvaru šajā klasē guva lietuvietis 
Tautvids Urba. No tuvāk dzīvojošiem brau-
cējiem vislabāk veicās Arnim Sarkanam no 
Viesītes, kuram VAZ Klasika ieskaitē ir 3. 
vieta, kā arī jēkabpilietim Robertam Ūbe-
lim, kas mini bagijos ierindojās 5. vietā. Par 

visu Baltiju pārstāvošu 
pjedestālu parūpējās 
B6000 klases braucē-
ji, kad apbalvošanā uz 
augstākā pjedestāla 
pakāpiena kāpa igaunis 
Andres Lohuvali, otrais 
bija lietuvietis Audrius 
Pilipavičs, bet trešajā 
vietā – latvietis Andris 
Ramanis.

Gan dalībniekus, gan skatītājus sporta kom-
pleksa “Pilskalni” kolektīvs kā ierasts sagaidīja 
koptā teritorijā – trasē šogad uzstādītas papil-
du barjeras, izveidoti jauni galdiņi, no poste-
ņiem tika vicināti jauni karogi, fi nālisti pirmo-
reiz apbalvošanas ceremonijā estrādītē varēja 
kāpt uz jauna pjedestāla, kā arī skatu priecēja 
iztīrītais dīķis, ko sakopām Jēkabpils novada 
NVO iniciatīvu konkursā atbalstītā projekta 
“Sporta kompleksa “Pilskalni” labiekārtošana” 
ietvaros. Jēkabpils novada pašvaldība projek-
ta īstenošanai piešķīra 700 eiro. Pašu sacensību 
rīkošanu pašvaldība atbalstīja ar 1000 eiro lielu 
līdzfi nansējumu.

Darbs pie projektā izvirzītajiem mērķiem 

vēl nav noslēdzies, un turpinās trases labiekār-
tošanas darbi. Katram būs iespēja pie mums 
atbraukt un novērtēt paveikto jau otro gadu 
pēc kārtas pasākuma “Ekspedīcija pa Jēkabpils 
novadu” laikā – 31. augustā –, kad “Pilskalnos” 
gaidīsim dalībnieku komandas ar fi niša karo-
giem uz ekspedīcijas noslēgumu un apbalvo-
šanas ceremoniju!

Paldies sacensību dalībniekiem par šovu un 
skatītājiem par neizsīkstošu vēlmi autokrosu 
vērot!  Kā arī pateicība atbalstītājiem un Jēkab-
pils novada domei!

Uz tikšanos “Pilskalnos” augusta izskaņā!
Sporta kompleksa “Pilskalni” komanda

Foto: M.Becītis un E.Grandāne

Jēkabpils novada jauniešu sporta komanda 
no 14.-16. jūnijam piedalījās mūsu sadraudzī-

bas rajona Šarkovščinas (Baltkrievijā) atklātajās 
tūrisma sacensībās.

Mūsu komanda sacentās disciplīnās: velo-
tūrisma braucienā, ūdens tūrisma braucienā 
ar laivām, pludmales volejbolā, roku laušanās 
sacensībās, virves vilkšanā, kaujas spēlē “Ka-
zaki-razboiņiki”, svaru bumbas celšanā, “Aus-
trālijas daudzcīņā”, kā arī erudīcijas spēlēs, kur 
tika izcīnītas godalgotas vietas. Komandu pār-
stāvēja 10 jaunieši no mūsu pagastiem, kā arī 
Jēkabpils novada deputātes un dažādu sporta 
pasākumu organizatores Ieva Jase un Baiba 
Čākure. Sacensības norisinājās 2 dienas upes 
krastā ar nakšņošanu teltīs un ēdiena gatavo-
šanu uz dzīvās uguns. Brīvajā laikā norisinājās 
dažādi kultūras pasākumi, kā arī komandai bija 
iespēja apmeklēt muzeju un vietējos kultūras 
objektus. Dalība sacensībās bija vērtīga piere-
dze, gan plānojot novada sporta pasākumus, 
gan arī dalībniekiem iegūstot jaunus kontak-
tus un izzinot citu kultūru daudzveidību. Pal-
dies mūsu organizatoru komandai un jaunie-
šiem par izturību!

B.Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Dalība starptautiskās tūrisma sacensībās Baltkrievijā

Autokrosa svētki “Pilskalnos”
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Dibināšana un darbība
1919. gada pavasarī sarkanais 

terors lielinieku kontrolētajā Lat-
vijas teritorijā bija sasniedzis savu 
kulmināciju. Daudzi iedzīvotāji, 
vairoties no lielinieku represijām, 
bēguļoja. Lai pasargātu savus īpa-
šumus un saimniecības no izlau-
pīšanas, sāka darboties partizānu 
grupas, kuras tautā dēvēja par „za-
ļajiem”, mežabrāļiem u.c.

Maijā sāka parādīties pirmie 
nelielie nacionālo partizānu pul-
ciņi Augškurzemē jeb Sēlijā. Atse-
višķas partizānu grupas darbojās 
Kaldabruņas-Bebrenes-Dvietes 
apvidū, ko vadīja virsnieks Volde-
mārs Šveiferts, Rubeņu-Dunavas-
Cukuriņu puses cīnītājus koman-
dēja Pēteris Īvans, bet mazākās 
grupas partizāni Ilzes-Eglaines ap-
dzīvoto vietu tuvumā vadību uzti-
cēja J.Vilānam. Aknīstes-Gārsenes 
apkārtnē partizānus organizēja 
aknīstietis Jānis Valdmanis.

8. jūnijā partizānu grupa 
J.Valdmaņa vadībā, cenšoties 
aizkavēt lielinieku rekvizēto lopu 
izvešanu uz Līvāniem, uzbruka 
Gārsenes pagasta mājai, kur bija 
izvietojusies pagasta izpildkomi-
teja (tā bija izdevusi pavēli visiem 
pagasta zemniekiem ar zirgiem, 
citiem mājlopiem un labības krā-
jumiem ierasties pie izpildkomi-
tejas ēkas. Par nepaklausību pie-
draudēts ar nāves sodu. Tāds pat 
liktenis draudēja vienu otru dienu 
vēlāk arī pārējiem Ilūkstes apriņķa 
pagastiem). Lai arī uzbrukums vai-
rāk bija demonstratīva rakstura, 
tomēr tas izraisīja plašu rezonansi 
s apriņķa iedzīvotāju vidū. 

9. jūnijā Gārsenē ieradās lieli-
nieku soda ekspedīcija 50 bruņotu 
sarkanarmiešu sastāvā. 16 bruņoti 
vīri (uz pusi vairāk, kā iepriekšējā 
uzbrukumā) pret šo vienību atklā-
ja uguni no meža, bet sava nelielā 
skaita dēļ atklātā kaujā iesaistīties 
nespēja. Soda ekspedīcija, ciešot 
zaudējumus, neuzdrošinājās uz-
brukt partizāniem un bija spiesta 
atkāpties. 

10. jūnijā partizānu vienība 
virsleitnanta P.Īvana vadībā uzbru-
ka un padzina kādu sarkanarmie-
šu vienību no Bebrenes muižas.

13. jūnijā Rubeņu muižā iera-
dās virsleitnants Jānis Indāns un 
paziņoja, ka viņš sāk dibināt lielā-
ku karaspēka daļu no Augškurze-
mes mežos esošajām partizānu 
grupām (sanāca ap 60 vīru). Šajā 
pašā dienā Lietuvas armijas Paņe-

vežas grupas komandieris izdeva 
pavēli par atļauju J.Indānam for-
mēt karaspēka grupu un uzņemt 
šo karaspēka vienību Lietuvas 
armijas operatīvajā pakļautībā un 
apgādībā kopējai cīņai pret lieli-
niekiem. 

22. jūnijā sākās reālā pulka 
dibināšana sākās Asares muižā, 
kur bija izvietots jaundibināmās 
vienības štābs. Pulka komandiera 
pavēlē nr.1 norādīts, ka šajā die-
nā pulka sastāvā pēc saraksta ir 
161 karavīrs. Tāpat pavēlē minēts, 
ka J.Indāns pulka dibināšanas un 
tālākās darbības sakarā ir sakon-
taktējies ar Ziemeļlatvijas brigā-
des 1.Valmieras pulka komandieri 
pulkvedi Jūliju Jansonu. Regulāru 
sakaru ar Ziemeļlatvijas brigādi 
gan tobrīd Augškurzemes parti-
zāniem nebija, izņemot 18. jūnijā 
no 1.Valmieras kājnieku pulka sa-
ņemto sūtījumu: 10 šautenes un 
4000 patronas.

23. jūnijā pulka komandieris 
J.Indāns izdeva proklamāciju vi-
siem iedzīvotājiem, ka Augškur-
zemes partizānu pulks ir vienīgā 
likumīgā vara novadā un apsolās 
cīnīties par neatkarīgu Latvijas Re-
publiku, par tās likumīgo valdību 
atzīstot K.Ulmaņa vadīto Latvijas 
Pagaidu valdību Liepājā.

Augškurzemes partizānu pulks 
savā turpmākajā kaujas darbībā 
atradās Lietuvas armijas vadības 
operatīvajā pakļautībā. Jūlija sā-
kumā Lietuvas armijas Paņevežas 
atsevišķais bataljons atsūtīja saka-
ru nodibināšanai uz pulka štābu 
Asarē dažus sakarniekus, kas ievil-
ka tiešo telefona līniju, un vairākus 
karavīrus.

6.-11. jūlijā Augškurzemes par-
tizānu pulka grupa piedalījās Lie-
tuvas armijas uzbrukumā Daugav-

pilij, nodrošinot Lietuvas armijas 
kreisā fl anga piesegšanu un pie-
daloties kaujās pret lieliniekiem 
pie Bebrenes, ko ieņēma 10. jūlijā. 
Pēc kaujām pie Bebrenes pulks 
ieņēma aizsardzību līnijā Ancene-
Rubene un gar Daugavas krastu. 

Jūlija vidū bija nodibināti sa-
kari ar jau apvienotās Latvijas ar-
mijas 4.Valmieras kājnieku pulku 
(bijušo Ziemeļlatvijas brigādes 
1.Valmieras kājnieku pulku), kas 
bija izvietojies pie Līvāniem. Pul-
ka štābs joprojām atradās Asarē. 
Šajā laikā pulkā pēc saraksta ir 
600 vīru, pulks bija bruņots tikai 
ar strēlnieku ieročiem, bruņoju-
mā 6 balsta ložmetēji un 8 rokas 
ložmetēji. Apgādē ar pārtiku pulks 
balstījās pamatā uz rekvizīcijām 
un brīvprātīgiem ziedojumiem 
no vietējiem iedzīvotājiem, jūlija 
beigās saņemot arī nelielus pār-
tikas sūtījumus no 4.(1.)Valmieras 
kājnieku pulka noliktavām. Tāpat 
pulka kaujas spēju nodrošināšanai 
bija izveidotas kurpnieku, skrode-
ru, galdnieku, kalēju un ieroču re-
monta darbnīcas.

10. jūlijā, apvienojoties Dien-
vidlatvijas armijas grupai un Zie-
meļlatvijas brigādei, tika izveidota 
vienota Latvijas armijas organizā-
cijas un apgādes sistēma – resp. 
izveidota vienota Latvijas armija. 
Latvijas armijas vienotajā organi-
zācijas sistēmā iekļāvās arī visas 
ārpus šīm divām brigādēm esošās 
separātās karaspēka vienības un 
grupas, tai skaitā arī Augškurze-
mes partizānu pulks.

9. augustā Latvijas armijas 
Kurzemes divīzijas komandieris 
pulkvedis J.Balodis izdeva pavēli, 
ar kuru Augškurzemes partizānu 
pulks tika ieskaitīts divīzijas sastāva 
vienā no tobrīd vēl vārdā neno-

sauktajiem kājnieku pulkiem. Vien-
laikus pulks pārgāja pilnīgā Kurze-
mes divīzijas apgādībā ar ieročiem, 
pārtiku un kara materiāliem. 

16. augustā šo vienību nosauca 
par 3.Jelgavas kājnieku pulku, un 
Augškurzemes partizāni veidoja 
šā pulka 3. bataljona pamatu. Au-
gustā pulka štābs atradās Bebre-
nē. Turpmāk bijušie partizāni jau 
kā regulārās armijas karavīri izcīnī-
ja daudzas grūtas cīņas Kurzemē 
un Latgalē par Latvijas neatkarību.

Piemiņas saglabāšana
Lai saglabātu drošsirdīgo tēvze-

mes dēlu piemiņu,1924. gadā – 
Augškurzemes partizānu pulka 
dibināšanas 5.gadadienā – pēc 
pulka izveidotāja un komandiera, 
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera, 
toreiz Aviācijas skolas priekšnieka 
kapteiņa, vēlāk – pulkveža, ģe-
nerāļa Jāņa Indāna ierosmes tika 
vākti līdzekļi pieminekļa celšanai. 
Asare kā pieminekļa celtniecības 
vieta izvēlēta pagastu sapulcēs 
un pēc tam apkārtējo pagastu 
kopsapulcē, jo pulka štābs tā iz-
veidošanas brīdī atradās Asares 
pilī. Sākumā pieminekļa vieta tika 
izraudzīta muižas parkā uz lauku-
miņa pret galveno pils ieeju, bet 
vēlāk nolēma to celt pie luterāņu 
baznīcas. 

1924. g. 22.jūnijā – Varoņu pie-
miņas dienā – notika pieminekļa 
pamatakmens likšana un iesvētī-
šana. Pirms – svinīgs dievkalpo-
jums Asares luterāņu baznīcā. Kā 
goda sardze piedalījās bijušie par-
tizāni un apkārtnes aizsargi. No Rī-
gas ieradās viesi – Latvijas armijas 
komandieris ģenerālis J.Balodis 
un Kara ministrijas pārstāvis 
G.Mīlbergs. Piedalījās Ilūkstes 
apriņķa priekšnieks A.Prauliņš. 

Augškurzemes partizānu pulkam – 100

Augškurzemes partizānu pulka 2.rota Asares muižā pie pulka štāba 1919.g. jūlijā 
(„Aizsargs” Nr.2, 01.02.1924.)
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Notika ievietojamo dokumentu 
parakstīšana, ievietošana kapsulā, 
kuru kopā ar akmeni kapteinis J. 
Indāns iemūrēja paredzētā piemi-
nekļa pamatos. 

Piemineklis tika celts pēc arhi-
tekta Aleksandra Birzenieka meta. 
Tam ir no laukakmeņiem mūrēts 
apļveida pamats, virs tā – zemes 
uzbērums, kura centrā granīta blu-
ķis ar dzelzs krustu. Pa uzbēruma 
nogāzi visapkārt izvietoti 7 laukak-
meņi, kuros iekalti pagastu nosau-
kumi. Tie tika atvesti no kaimiņu 
pagastiem, no kuriem nāca Augš-
zemes pulka karavīri (8.pagasts 
– Bebrene – izvēlējās celt savu 
pieminekli). Uz konusveidīgā uzbē-
ruma uzstādītā piemiņas akmens. 
Pieminekļa priekšā novietots četr-
kantīgs akmens, kas kalpoja mūžī-
gās uguns iedegšanai. Krustu kala 
«smalko darbu» meistars, kalējs 
Aleksandrs Puķēns no Asares. Pie-
minekli cēla mūrnieks Drazdovskis 
no Subates. Lai pievestu zemi un 
akmeņus, apkārtnes saimnieki no-
rīkoja kalpus ar zirgiem. 

Kad 1924.g. 6.jūlijā Kalkūnu 
muižas parkā pie Grīvas notika 
Ilūkstes aizsargu pulka karoga 
svētki, adjutants nolasīja pulka 
komandiera pavēli 2.bataljonam 
ik gadus 22.jūnijā sarīkot Asares 
pagastā pie kritušo partizānu pie-
minekļa varoņu godināšanu.

1924. g. 17. augustā pieminekli 
svinīgi atklāja Valsts prezidents Jā-
nis Čakste.

Apkārt piemineklim aug 8 lie-
pas. To stādīšanā un apkārtnes 
labiekārtošanas darbos piedalījās 
Asares 6-kl. pamatskolas skolēni 
pārziņa Augusta Dūma vadībā.

1929.g. 22.jūnijā – Brīvības cīņu 
10.gadadienā – uz svētkiem bija 
aicināti arī Lietuvas virsnieki un 
karavīri, kuri ņēma dalību cīņās 
pret lieliniekiem kopā ar Augš-
kurzemes partizānu pulku 1919.
gadā. Lietuvas delegācija ieradās, 
atvedot līdzi un uzliekot uz pie-
minekļa vainagus un piemiņas 
krustu ar Gedimina krusta zīmi un 

uzrakstu lietuviešu valodā „Lietu-
vas karavīri krituši par Lietuvu un 
Latviju 1919”.

1932.g. 14.augustā Bebrenē 
atklāja pieminekli, kurš celts pēc 
arhitekta A.Birzenieka projekta. 
Mainoties varām, mainījās piemi-
nekļa liktenis. 1944.gadā blakus 
tam apbedīja Otrajā pasaules 
karā kritušos sarkanarmiešus un 
komjauniešus. 1950-tajos gados 
piemineklis tika nojaukts. Tā vietā 
uzstādīja pieminekli padomju ka-
ravīriem. Pēc valsts neatkarības at-
gūšanas 1990.gadā tika pieņemts 
lēmums par pieminekļa atjauno-
šanu. Sarkanās armijas karavīrus 
un komjauniešus pārapbedīja 
kapos. 1994.g. 15. maijā atklāja at-
jaunoto pieminekli.

1932. gadā pie Aknīstes 6-kl. 
pamatskolas tika uzstādīta piemi-
ņas plāksne. Jāpiebilst, ka skolā 
par pārzini (1921-1931) un skolo-
tāju (līdz 1943.(?) g. ar pārtrauku-
miem) strādāja Jānis Valdmanis 
– „zaļo” partizānu grupas organi-
zētājs Aknīstes-Gārsenes apkār-
tnē, virsleitnants Augškurzemes 
partizānu, vēlāk 3.Jelgavas kājnie-
ku pulkā, kapteinis, Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Kad 1939. g. 
rudenī pabeidza celt jauno skolas 
ēku, plāksni pārvietoja uz to. Va-
rām mainoties, plāksnes liktenis 
nav zināms. 

1934. g. 22. jūnijā Asarē pēc 
dievkalpojuma, kurā svētrunu tei-
ca profesors V.Maldonis, Ministru 
prezidenta biedrs M.Skujenieks 
centrālā piemiņas akmens aiz-
mugures daļā atklāja plāksni ar 
Latvijas atbrīvošanas cīņās 39 
kritušo partizānu vārdiem. Tie ir 
(iekavās – no mums zināmajiem 
pagastiem): v-ltn. Mežaraups 
Alberts (v-ltn. nācis no Dobeles 
apr., bet no Aknīstes – kareivis), 
serž. Grīslītis Alberts (?Bebrenes, 
Kaldabruņa), dižk. Mickevičs Jānis 
(Rubenes), kar.: Baltmanis Antons 
(Rubenes), Balulis Staņislavs (Pro-
des, Baltmuiža), Bartuševics Jānis 
(Prodes, Baltmuiža), Buķis Rūdolfs 

(Prodes vai Bebrenes, Kaldabru-
ņa), Caune Otto (?), Daģis Jāzeps 
(Bebrenes vai Rubenes, Dunavas 
c. Marinova), Dilāns Antons (Dvie-
tes), Drozdovskis Ādolfs (Rubenes, 
Dunavas c. Marinova), Eibaums Jā-
nis (Prodes vai Subate), Gailis Jānis 
(Rubenes), Geidāns Ernests (Ak-
nīstes), Geidāns Otto (?Aknīstes), 
Grigalis Pēteris (Bebrenes, Kal-
dabruņa), Jurkevičs Jānis (Prodes), 
Kantāns Vincents (?), Ķiķēns Jānis 
(Aknīstes), Kliģis Jānis (Prodes), 
Leimanis Teodors (Prodes), Mel-
deris Pēteris (Aknīstes), Petrovskis 
Pēteris (Prodes vai Asares), Pupiņš 
Staņislavs (Dvietes), Rasimens An-
tons (Rubenes), Sauskājs Antons 
(Prodes, Baltmuiža vai Bebrenes), 
Senis Jānis (?), Skrejāns Jozis (Ru-
benes), Stočka Antons (Rubenes), 
Strazds Aleksandrs (Prodes vai 
Subate), Ūdris Jānis (?), Ūdris Ju-
ris (Rubenes, Dunava), Vanadziņš 
Pēteris (?), Vanags Nikodems (?), 
Vilcāns Staņislavs (Rubenes), Voi-
ceks Staņislavs (Dvietes), Vuškāns 
Antons (?Bebrenes), Žuravskis An-
tons (Dvietes), Zviedrāns Jāzeps 
(Dvietes). Ja kāds var precizēt, tālr. 
29485137.

1934.g. 29. septembrī Rubeņu 
katoļu baznīcā atklāja plāksni Lat-
vijas atbrīvošanas cīņās kritušiem 
Rubeņu draudzes dēliem Mickevi-
čam Jānim, Baltmanim Antonam, 
Gailim Jānim, Rasimenam Anto-
nam, Skrējānam Jurim (Asares pie-
minekļa plāksnē – Jozis), Stočkam 
Antonam. Varām mainoties, arī šīs 
plāksnes liktenis nav zināms. Kopā 
no Rubeņu pagasta pilsoņiem, 
kuri bija iestājušies Augškurzemes 
partizānu pulkā, kaujās krituši 16.

1939.g. 13. augustā Gārsenē 
pretī pagastnamam bija plānots 
atklāt pēc arhitekta A.Birzenieka 
meta A.Blumberga Jēkabpilī Lat-
vijas granītā kalto pieminekli, bet 
dienu pirms presē tika publicēts 
paziņojums, ka tā atklāšana atlikta 
uz nenoteiktu laiku.  Tikai 1995.g. 
25.februārī ģenerāļa J.Indāna 100.
dzimšanas dienā uz bijušās pa-

gasta ēkas sienas atklāja piemiņas 
plāksni Augškurzemes zaļajiem 
partizāniem un pulka izveidotā-
jam un komandierim vēlāk Lat-
vijas aviācijas ģenerālim Jānim 
Indānam.

Pirms vairākiem gadiem Asa-
res luterāņu baznīcas sakristejā 
tika atrasta plāksne „Brāļiem par-
tizāniem Slates pagasta aizsargi 
un dziedāšanas biedrība”. Par šo 
plāksni nekas nav ne dzirdēts, ne 
lasīts periodikā. Pētot fotogrāfi jas 
no 1924. un 1929.g. svētkiem, tā 
ir redzama, tikai ir novietota katru 
reizi citā vietā, tāpēc var secināt, 
ka glabājās baznīcā un tika iznesta 
un novietota uz pieminekļa svēt-
kos, jo saglabājusies labā stāvoklī. 
Ja kādam kas zināms par to, lūdzu 
zvanīt uz augstāk minēto tālr. nr. 

Katru gadu 22.jūnijā Asarē bija 
lieli svētki, kad kopā pulcējās ap-
kārtējo pagastu iedzīvotāji. Pēc 
dievkalpojuma baznīcā, parādes 
un svinīgā pasākuma pie piemi-
nekļa muižas parkā notika vietējo 
pašdarbnieku vai aizsargu brīvda-
bas izrāde vai koncerts un noslēgu-
mā – zaļumballe. Atzīmējot valsts 
dzimšanas dienu 18.novembrī, 
notika lāpu gājieni pie pieminekļa. 

Īsi pirms Latvijas okupācijas, 
1940.g. 2.jūnijā, pēc piedalīšanās 
Aknīstes un Gārsenes 6-kl. pamat-
skolu izlaidumu svinībās, valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis pa ce-
ļam uz Dignāju Asarē apskatīja šo 
pieminekli. Pēc Latvijas okupācijas 
plāksne un krusts draudzes lo-
cekļu drosmīgās rīcības rezultātā 
visus padomju varas gadus glabā-
jās baznīcā. Pēc neatkarības atgū-
šanas piemineklis tika atjaunots 
sākotnējā izskatā. 

Stāstu par Augškurzemes par-
tizānu pulka un kritušo karavīru 
piemiņas saglabāšanu 100 gadu 
laikā vēlos nobeigt ar ģenerāļa J. 
Baloža vārdiem: „To varoņu priek-
šā, kuri savas dzīvības ziedoja tē-
vijai, neprasīdami, kas mums par 
to būs, lai dziļā godbijībā liecam 
savas galvas”. 

Edīte Pulere

Avoti: grāmata „3.Jelgavas kājnieku 
pulks 16. VIII 1919. - 16. VIII 1929.” 

(Jelgava, 1929), raksti „Augškurzemes 
partizānu pulks” (J.Ciganovs) „Tēvijas 
Sargs” 09.2016. un „Latvijas bruņoto 

spēku partizānu vienības 1919.gadā” 
(Ē.Jēkabsons) „Tēvijas Sargs” 09.2018., 

dokumenti no Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes Pieminekļu 

dokumentācijas centra pieminekļa 
lietas, publikācijas periodikā, izdevums 

„Ilūkstes apriņķa lauku pašvaldības 
1937. gadā” un laikabiedru atmiņas.

Piemineklis Asarē 1929.gadā 
(foto no Latvijas Kara muzeja)

Piemineklis Bebrenē 1930-tajos gados (foto no Asares 
pagasta novadpētniecības materiāliem)
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20. jūlijā plkst. 20.30 Raiņa muzejā “Ta-
denava” notika koncerts “Stīgas ziedošās, 
dziedošās”. Koncertā piedalījās Liepājas Sim-

foniskā orķestra mūziķes: vijoli spēlēja Rasa 
Kumsāre un arfu - Dārta Tisenkopfa.

Vijoles un arfas skaņas piestāvēja zie-
došam un smaržojošam vasaras vakaram. 
Skaņdarbi tika atlasīti ar sapņainu un me-
ditatīvu noskaņojumu, lai ikviens koncerta 
klausītājs sajustu dziedošo stīgu pasauli. 
Koncertā varēja dzirdēt skaņdarbus no kom-
ponistiem Skarlati, Pergolezi, Ravēla, Tedes-
ki, Forē, Debisī u.c., brīnišķīgā stīgu saskaņā 
– vijoles dziļumā un arfas maģiskumā.

Pasākumu rīkoja Memoriālo muzeju ap-
vienība, un tas tika īstenots ar Zemgales 
plānošanas reģiona Kultūras programmas, 
Valsts Kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas 
Valsts meži” fi nansiālu atbalstu.

L.Uzkure

Foto no muzeja FB lapas

Instrumentālās mūzikas koncerts Raiņa 
muzejā “Tadenava”

Jēkabpils novada brīvprātīgo jauniešu 
grupa sadarbībā ar biedrību “EKO Selonia” ir 
noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūru par Eiropas Savienības 
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
Solidaritātes projekta “Atver acis – ej un cī-
nies” īstenošanu laika posmā no 01.06.2019. – 
31.08.2019.

Projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt 
vietējās kopienas aktivitāti un veicināt vienlī-
dzību, popularizējot aktīvu dzīvesveidu jau-
niešu kā arī vietējo iedzīvotāju vidū. Projekta 
idejas iniciatori ir 5 Jēkabpils novada jaunieši, 
kuri ir aktīva un veselīga dzīvesveida atbalstī-
tāji. Jaunieši aktīvi darbojas dažādu iniciatīvu 
realizēšanā un vēlas motivēt un iedvesmot cil-
vēku sev apkārt rīkoties.

Projektā piešķirtais fi nansējums aktivitāšu 
realizācijai ir 1722,00 eiro.

Projekta ietvaros apvienojoties jauniešiem 
no dažādiem Jēkabpils novada pagastiem tiks, 

10. augustā tiks organizēta nakts orientēšanās 
spēle. Nakts orientēšanās spēle būs komandu 
aktivitāte, kura ietvers sevī aktīvu pārgājienu 
12 kilometru rādiusā ap Zasas pagasta cen-
tru (aptuvenais trases kilometru skaits – 45 
kilometri). Trasē dalībniekus sagaida dažādi 
uzdevumi kontrolpunktos un pārbaudījumi. 
Pasākums veicinās komandas saliedētību un 
attīstīs dalībnieku prasmes rīkoties nestandar-
ta situācijās.

Projekts “Atver acis – ej un cīnies” tiek 
fi nansēts ar Eiropas Komisijas program-
mas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. Šī publi-
kācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Jurgita Bareika

K.Sēļa foto

Apstiprināta jauniešu iniciatīva Eiropas 
Solidaritātes korpusa projektu konkursā

Skaistā Zasa aicina uz radošu piedzīvo-
jumu divu sestdienu garuma kopā ar Lietu-
vas un Latvijas amatniekiem un mākslinie-
kiem, kā arī pašiem zasiešiem. Iepazīstiet 
Zasu kā senu, leģendām apvītu Sēlijas 
salu, kas kopienas cilvēku spēkiem ar katru 
gadu kļūst tikai skaistāka un bagātāka, in-
teresantāka un spilgtāka!

27. jūlijā plkst. 15.00 Zasas dzirnavās 
starptautiskā Latvijas-Lietuvas mākslinie-
ku slēģu apgleznošanas plenēra atklāšana; 
plkst. 16.00 – izstādes “Zem eņģeļa spār-
na” atklāšana, Anīkšču (Lietuva) Eņģeļu 
muzejs; plkst. 18.00 “Bērzzemnieku” balko-
nā leļļu teātra “ČIZ” izrāde “Šarla Pero pa-
sakas”, Bajori (Lietuva), leļļu izgatavošanas 
darbnīca (ņemiet līdzi 1 lielo plastmasas 
pudeli lelles pamatam); plkst. 21.00 Zasas 
ev.lut. baznīcā LMA kora “Senais kalns” 
nakts koncerts – īpaši ugunīga āfrikāņu 
programma! Atbalstītāji: Jēkabpils novada 
pašvaldība, biedrība “Sēļu pūrs”, “Zasas 
dzirnavas”, “Nyx&Iris”, Zasas ev.lut. draudze

3. augustā Zasas – Mākslinieku salas 
– tūrisma produkta atklāšana projekta 
“Sēlijas salas” ietvaros. “Acis veras, at-
veras”. Plkst. 12.00 – 18.00 Zasas muižas 
parkā gleznošana ar skatītāju piedalīša-
nos. Plkst. 19.00 – 21.00 sēļu amatniecī-
bas centrā “Rūme” vernisāža, JMS Zasas 
fi liāles audzēkņu miniatūru izstāde “Zasas 
leģendas”, amatnieku kopdarbu “izvešana 
tautā”, mākslinieku stāsti, Zasas leģendu 
mantinieku stāsti – dzirnavas, parks, amat-
nieki, “Bērzzemnieki” un Sēlijas prasmju 
muzejs, kopīga vakarēšana un stāsti par 
“Sēlijas salām”.

Uzziņām: Daina, tel. 22335639, Anda, 

tel. 26557249.

Projekts “Sēlijas salas” tiek īstenots Latvi-
jas lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākumā 19.3. “Starpteri-
toriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta 
partneri: biedrība Lauku partnerība “Sēlija”, 
Daugavpils un Ilūkstes partnerība “Kaimiņi” 
un Aizkraukles rajona partnerība. Atbalsta 
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta 
dienests, fi nansē Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai.

27. jūlijā un 
3. augustā 
lielais mākslas 
piedzīvojums Zasā!
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Šogad Jēkabpils novads senioru aktīvās 
atpūtas diena 11. jūlijā iesākās ar ikgadēju se-
nioru dāmu deju kopu sadraudzības koncertu 
“Lai sirdī būtu prieks”, šoreiz koncertā izdejojot 
krāšņas dejas, piedalījās “Draiskās Peonijas” no 
Rubenes KN, “Saulespuķes” no Ilūkstes novada 
Dvietes KN, “Rudzupuķes” no  Ilūkstes novada  
Berenes KN, un Dunavas KN “Cielavas”.

Pēc koncerta norisinājās fi zioterapeites 
Aleksandras Krūmiņas vingrošanas nodarbība, 
kā arī visa pasākuma laikā dalībniekiem bija ie-
spēja saņemt bezmaksas konsultācijas savas 
veselības uzlabošanā. Dunavas sporta stadio-
nā senioru komandas, kā arī katrs individuāli 
sacentās disciplīnās – šautriņas, basketbola 
sodiņu metieni, fl orbola soda sitieni, tenisa 

bumbiņas atsitieni, lidojošo šķīvīšu dārtā, kā arī 
iepazina dažādu sporta inventāru. Neizpalika 
arī apbalvošana, kur pie gardām un veselīgām 
balvām tika visas komandas un individuālo 
disciplīnu uzvarētāji.

Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji tika 
mudināti uz aktīvu dzīvesveidu, pozitīvu do-
māšanu, un   atgādinām, ka līdzi ar dzīvību 
cilvēkam tiek dots prieks. Dzīvība jeb dzīves-
prieks - tā ir esības galvenā sastāvdaļa. Esības 
prieks. Priecāsimies par to, ka esam.

Lai katrs savā ikdienas dzīvē varētu gūt prie-
ku, liela nozīme ir tam, kā cilvēks jūtas. Ja būsiet 
labā noskaņojumā, tad visas šīs sīkās, bet tik 
nozīmīgās lietas jūsu dzīvē šķitīs iespējamas. 
Mēs vēlamies atgādināt dažus veidus, kā pada-

rīt dzīvi priecīgāku, tāpēc iesakām: mostieties 
mundri, mīliet, esiet labā fi ziskā formā,  izvirziet 
mērķus, varbūt pat ierīkojiet sev omulīgu vietu, 
kur varat justies vislabāk, novēlam sevi saudzēt,  
ieprieciniet sevi un citus, baudīt un gūt dāvinā-
šanas prieku, censties būt iecietīgiem pret sa-
viem tuvākajiem un apkārtējiem cilvēkiem.
Novēlam:
Uz mirkli apstāties izjūtu klusumā un mierā,
prāta burvībā sajust plašumus sevī un ap sevi,
sajust cik daudz ir dots.
Un pateicībā pieņemt it visu...

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore Baiba Čākure

Jēkabpils novada kultūras pasākumu 

organizatore Anita Ozoliņa

Foto: Jānis Ozols

Jēkabpils novada aktīvā senioru diena

Šogad Jēkabpils novada sporta svētki norisi-
nājās Ābeļu pagastā Ābeļu pamatskolas sporta 
stadionā. Visas dienas garumā dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties gan komandu, gan in-
dividuālajos sporta veidos. Sporta svētku tradi-
cionālajā sporta veidā volejbolā šogad vīriešu 
konkurencē sacentās 4 pagastu komandas, kur 
pie bronzas medaļām un kausa tika komanda 
“Pieneņpūkas” (Dignāja) ko pārstāvēja Raivo 
Aleksejevs, Elvis Krēsliņš, Kaspars Veigurs un 
Matīss Guļāns, sudraba medaļas izcīnīja Lei-
maņu pagasta komanda, ko pārstāvēja Dagnis 
Mucenieks, Kristaps Vanags, Andrejs Bite un 
Mareks Geižāns, pie zelta medaļām un lielā 
kausa tika Ābeļu pagasta komanda – Raivo 
Vilks, Raimonds Klaucāns, Edijs Savetovs un 
Džeralds Kalniņš. Dāmu konkurencē sacentās 
5 komandas un 3. vieta tika komandai “Tad 
Šodien” (Jēkabpils) - Paula Ancāne, Sintija Gut-
berga, Sindija Gutberga un Viktorija Rožkova, 
2. vieta tika komandai “Putukrējums” (Jēkab-
pils) – Agnese Anca, Paula Ābele, Santa Gruzni-
ņa, Irina Fadejeva, savukārt pie zelta medaļām 
tika Zasas pagasta komanda ko pārstāvēja Ieva 
Ģeidāne, Katrīna Geidāne, Diāna Dadeika, Ieva 
Marija Strode. 

Florbolā 3. vietu izcīnīja Rubeņu pagasta 
komanda – Kaspars Litavnieks, Kalvis Dobke-
vičs, Jānis Baltmanis, Kristaps Linde, 2. vieta un 
sudraba medaļas tika komandai “Pieneņpūkas” 
(Dignāja), ko pārstāvēja Raivo Aleksejevs, Elvis 
Krēsliņš un Matīss Guļāns, un, pārspējot visas 
komandas, pie zelta medaļām tika Leimaņu 
pagasta komanda  - Dagnis Mucenieks, Kris-

taps Vanags, Andrejs Bite un Mareks Geižāns. 
Komandas sacentās arī mazajā zolītes tur-

nīrā, kur pie“lielākā zolmaņa” titula šogad tika 
Dignājas pagasta pārstāvis Uldis Laimiņš, sa-
vukārt “mazās zoles” uzvarēt izdevās Oskaram 
Babrim (Leimaņu pag.), 3. vietā individuālajā 
vērtējumā – Andris Ribāks (Sala), 2. vieta tika 
Oskaram Babrim (Leimaņu pag.), bet 1. vietā – 
Uģis Dzelme (Dignājas pag.). “Siāmas SUMO” 
disciplīnā 3. vieta Ābeļu pagasta komandai, 
2. vieta Leimaņu pagastam un 1. vieta tika 
Rubenes pagastam. Piepūšamo atrakciju dis-
ciplīnā “Gumijas stiepšana” 3. vieta Rubenes 
pagastam, 2. vieta Leimaņu pagastam, un 1. 
vietu izcīnīja Ābeļu pagasts. Viena no amizan-
tākajām sacensībām bija “Govs slaukšana”, kur 
3. vieta – Zasas komandai, 2. vieta - Rubeņiem 
un godpilno 1. vietu izcīnīja Ābeļi. Individuāla-
jās disciplīnās skatītāji un komandu dalībnieki 
sacentās šautriņās, lidojošo šķīvīšu dartos, at-
miņas spēlē, kā arī pārbaudīja savu veiklību un 

attapību biedrības MK “Zasa” uzdevumā.
Sporta svētku pagastu kopvērtējumā 3. 

vieta tika komandai Dignāja, 2. vieta Ābeļu pa-
gastam, savukārt pie lielā kausa un čempionu 
titula tika Leimaņu pagasta komanda. Paldies 
komandām par aktīvu dalību, kā arī palīgiem 
un Ābeļu pamatskolas personālam par laipno 
uzņemšanu. Augusts solās būt sporta aktivi-
tātēm bagāts mēnesis Jēkabpils novadā, jo 10. 
augustā visi laipni aicināti uz nakts pārgājienu 
ko organizē Jēkabpils novada jaunieši sadar-
bībā ar novada biedrībām Zasas pagastā, 16. 
augustā Dunavā norisināsies tradicionālais 
“Nakts turnīrs” pludmales volejbola, strītbola 
un fl orbola komandām. 24. augustā svinēsim 
volejbola svētkus Zasā un vasaras izskaņā 31. 
augustā iepazīsim novadu piedaloties auto-
orientēšanās pasākumā “Ekspedīcija pa Jēkab-
pils novadu”.

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore Baiba Čākure

 Sporta svētki Ābeļu pagastā



2019. gada 25. jūlijs18 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

KULTŪRAS, KULTŪRAS, 
ATPŪTAS ATPŪTAS 
UN SPORTA UN SPORTA 
SARĪKOJUMI SARĪKOJUMI 
2019. GADA 2019. GADA 
VASARĀVASARĀ

Mēs sociālajos tīklos:
draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Es tagad aizeju, 
bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām 
puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 

jūnija mēnesī reģistrēti 9 

mirušie, no tiem 3 – novada 

iedzīvotāji.

Genovefa Laitāne

10.08.1929. – 09.06.2019.

Roberts Sējāns

26.08.1932. – 21.06.2019.

Sergejs Bazajevs

15.01.1949. – 26.06.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

JŪLIJS
27.07. plkst. 20.00 Červonkas 
baznīcā labdarības koncerts 
“Gaisma manī”. Ar skaistām 
dziesmām ikvienu priecēs 
Andis un Guna Lenši, Dārta 
Sedleniece un Linda Naudiņa. 
Koncertā saziedotie naudas 
līdzekļi tiks izlietoti baznīcas 
griestu remontam.
 
AUGUSTS
01.08. Rubenes parkā radošā 
konkursa “Vedējs 2019” noslē-
guma pasākums.
10.08. plkst. 11.00 veloeks-
kursija “Kaldabruņa-Červon-
ka-Tadenava”. Sākums Pļavas 
muzejā, noslēgums Raiņa 
muzejā “Tadenava”. Maršruta 
garums – 28 km, ilgums ~ 
4h. Grūtības pakāpe: vidēja 
(grants un meža ceļi). Veloeks-
kursija paredzēta ģimenēm 
ar bērniem – brauksim rāmi. 
Līdzi ņemam dzeramo ūdeni, 
uzkodas un ģerbajamies at-
bilstoši. Dalībniekiem muzeja 
apmeklējums ir bez maksas. 
Pieteikšanās obligāta (biedrī-
bā “Ūdenszīmes” vai muzejā, 
tel. 29250484).
24.08. Zasas vidusskolas 
sporta laukumā atklātais āra 
volejbola turnīrs.
30.08. plkst. 22.00 Zasas 
kultūras namā vasaras nos-
lēguma balle kopā ar grupu 
“Galaktika”.
31.08. Jēkabpils novada teri-
torijā pasākums “Ekspedīcija 
pa Jēkabpils novadu”.
Līdz 31.08. Sēlijas prasmju 
muzejā Indras Zvirgzdiņas 
foto izstāde “Pasaule pilna 
brīnumu”.
Līdz 20.09. Kalna bibliotēkā 
Jēkabpils mākslas skolas 
Zasas fi liāles audzēkņa Kārļa 
zīmējumu un keramikas darbu 
izstāde.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts 
vai fi lmēts. Materiāli informatīvos 
nolūkos var tikt publicēti novada 
mājaslapā, informatīvos izdevu-
mos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās:
28. jūlijā Zasas kapos plkst. 15.00
30. jūlijā Ābeļu kapos plkst. 15.00
30. jūlijā Nagļu kapos plkst. 16.00
4. augustā Meņķa kapos plkst. 15.00

Dignājas evaņģēliski luteriskās draudzes kapusvētki:
27. jūlijā
Meņķa kapi Dignājas pagastā plkst. 12.00
Slīterānu kapi Dignājas pagastā plkst. 13.30
Dignājas kapi Dignājas pagastā  plkst. 15.00
Dūņenieku kapi Ābeļu pagastā plkst. 17.00
28. jūlijā
Līču kapi Dunavas pagastā plkst. 11.00
Daugavas kapi Dunavas pagastā plkst. 12.30
3. augustā
Bērzu kapi Rubenes pagastā plkst. 12.00
Ļūcānu kapi Rubenes pagastā plkst. 13.30
Leimaņu kapi Leimaņu pagastā plkst. 15.30
4. augustā
Zasas kapi Zasas pagastā plkst. 11.00
Staģu kapi Zasas pagastā plkst. 12.30

Jēkabpils novada Kalna pagasta kapsētās (luterāņu):
10. augustā:
Ērgļu kapsētā plkst. 15.00 
Minsteru kapsētā plkst. 16.00
17. augustā:
Ķiocu kapsētā plkst. 14.00
Ūdenānu kapsētā plkst.  15.00
Vagulānu kapsētā plkst.  16.00

pr. Viktors, Dz.Nartiša, S.Vecumniece

KAPUSVĒTKI JĒKABPILS NOVADĀ

16. AUGUSTĀ PLKST. 22.00 

JĒKABPILS NOVADA 
ATKLĀTAIS NAKTS 
TURNĪRS DUNAVĀ: 
pludmales volejbols 2:2 
(apgaismoti volejbola 

laukumi), 
strītbols (vīriešu 

komandām) 3:3 (+2), 
fl orbols (vīriešu 

komandām) 3:3 (+1). 
No plkst. 22.00 
darbosies arī DJ. 

Pieteikšanās – līdz sacensību 
dienai plkst. 21.45. 

Pasākums bez maksas. 
Tel. 28677242, 

e-pasts: baiba.cakure@
jekabpilsnovads.lv. 

Sacensību nolikums skatāms 
novada mājaslapā.


