
Arī šogad biedrībām vai no-
dibinājumiem, kas reģistrēti vai 
veic darbību Jēkabpils novadā, ir 
iespēja piedalīties Jēkabpils nova-
da pašvaldības iniciatīvu konkur-
sā. Vienam projektam pieejamais 

līdzfi nansējums ir līdz 700 eiro. 
Kopējā konkursam atvēlētā sum-
ma – 5000 eiro.

Konkursa prioritārās jomas 
šogad ir:

– novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana, saglabā-
šana un interpretācija/nodošana 
nākamajām paaudzēm mūsdienī-
gā veidā,

– novada tēla popularizēša-
na, izmantojot netradicionālas 
metodes, par godu Latvijas valsts 
simtgadei,

– mūžizglītības pasākumu īs-
tenošana vietējai sabiedrībai,

– vides labiekārtošanas un 
brīvā laika pavadīšanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī 
projekti citās jomās, ja vērtēšanas 
darba grupa tos atzīst par nozīmī-
giem novada attīstībā.

Projektu pieteikumus jāie-
sniedz līdz 2018. gada 11. maijam.

Ar konkursa nolikumu un pie-
teikuma iesniegšanas veidlapu 
var iepazīties pašvaldības mājas-
lapā www.jekabpilsnovads.lv .

 K.Sēlis
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Šī gada Lielā Talka norisināsies 
28. aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā, un 
par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis 
“Mainām Latviju! Maināmies paši!”, 
tādējādi atgādinot, ka pārmaiņas 
mums visapkārt iespējamas tikai 
tad, ja mēs paši tās vēlamies.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs 
tiek aicināts līdzdarboties talko-
šanas vietu reģistrācijā, atzīmējot 
mājas lapā www.talkas.lv vietu, 
kuru plānots sakopt Lielās Talkas 
dienā.

Publiskas talkas vietu vari 
reģistrēt, ejot uz: http://talkas.lv/
pieteikt-talku/ Reģistrācija tiks 
slēgta 20. aprīlī. Pieteiktās talkas 
parādīsies talku kartē, līdzko tās 
apstiprinās reģiona koordinators.

Atzīmēt piesārņotu vietu kar-
tē var, ejot uz: http://talkas.lv/pie-
sarnotas-vietas/  Ja aktīvi izman-
to internetu mobilajā telefonā, 
piesārņotas vietas var apmeklēt 
klātienē un reģistrēt aplikācijā “Vi-
desSOS”.

Vēl viena Lielā Talka šogad 
plānota rudenī, kopā ar citām pa-
saules valstīm – Pasaules Lielā tal-
ka, kas notiks 15. septembrī.

Tāpat šogad visi Latvijas iedzī-
votāji tiek aicināti balsot par “zaļu” 
Latviju, kas šogad iezīmē jaunu 
pavērsienu Lielās Talkas attīstībā. 
Tā ietvaros ikviens, ieejot mājas 
lapā www.parzalulatviju.lv, var ap-
liecināt savu gribu Latviju veidot 
kā “zaļu”, veselīgu un ilgtspējīgu 
valsti.

Lielās Talkas koordinators Jē-
kabpils novada pašvaldībā – Jānis 
Subatiņš (tel. 29126223, e-pasts: 
janis.subatins@jekabpilsnovads.lv)

Aicina pieteikt 
Lielās Talkas 
vietas

Ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 29. mar-
ta sēdes lēmumu Nr.64 “Par biznesa ideju konkursa 
”Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018” 
nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” 
ir apstiprināts nolikums biznesa ideju konkursam 
“Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018”.

Konkursā savas biznesa idejas var iesniegt uz-
ņēmumi, kas ir reģistrēti LR Uzņēmumu reģistrā ar 
juridisko adresi Jēkabpils novadā un savu faktisko 
darbību veic Jēkabpils novada teritorijā, kā arī fi zis-
kas personas – Jēkabpils novadā deklarēti iedzīvo-
tāji, kuri uzvaras gadījumā apņemas reģistrēties kā 
saimnieciskās darbības veicēji vai nodibināt un re-
ģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, un attīs-
tīt uzņēmējdarbību Jēkabpils novadā, sava biznesa 
idejas pieteikuma ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. 
gada 18. jūnijam.

Pašvaldības līdzfi nansējuma summa ir 5000 
EUR (pieci tūkstoši euro), ko piešķir konkursa uzva-
rētājam šādā apmērā:

1. vietas ieguvējam – 2500 EUR (divi tūkstoši 
pieci simti euro);

2. vietas ieguvējam – 1800 EUR (viens tūkstotis 

astoņi simti euro);
3. vietas ieguvējam – 700 EUR (septiņi simti 

euro).
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidla-

pām var iepazīties novada mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv, sadaļā “Lauksaimniekiem un uzņē-
mējiem”. 

Plašāka informācija pieejama pie atbildīgā 
speciālista par uzņēmējdarbību Dzidras Nartišas, 
telefons 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekab-
pilsnovads.lv

Izsludināts biznesa ideju konkurss 
"Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2018”

Piedalies Jēkabpils novada 2018. gada 
NVO iniciatīvu konkursā!
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Amatnieki gaidīti uz 
tirgošanos "Sēlija rotā" 
svētkos Neretā

Neretas novada pašvaldība aicina Jē-
kabpils novada amatniekus un mājražotājus 
pieteikt savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas 
mākslas svētkos "Sēlija rotā", kas šī gada 2. jū-
nijā notiks Neretā.

Amatnieku tirgus svētku dienā sāksies 
plkst. 10.00 un darbosies visas dienas garumā. 
Vietas pietiks visiem, jo amatniekiem atvēlēts 
gan Neretas tirgus laukums, gan parks.

Par tirdzniecības vietu svētkos nav jāmak-
sā, un svētku rīkotāji nav noteikuši amatnie-
kiem nekādas specifi skas prasības, tādējādi 
dodot tirgošanās iespēju ikvienam interesen-
tam.

Dalību tirdziņā jāpiesaka pie Gunitas Gor-
bačovas, tālr.28347147, līdz š.g. 30. maijam.

A/c "Rūme" koordinatore 

D.Alužāne

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.mar-
tā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils nova-
da attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir 
apstiprināts Programmas izstrādes darba uzde-
vums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības 
grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plā-
nošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu 
laika periodam.

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
1. veikt “Jēkabpils novada attīstības prog-

rammas 2012. -2018.gadam” izvērtējumu, 
sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem 
rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai “Jē-
kabpils novada attīstības programmā 2019.- 
2025.gadam”;

2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, 
kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu rezultatī-
vo rādītāju sasniegšanai;

3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plāno-
šanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, Jēkabpils novada 
teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību 
spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, ar kurām robežojas Jēkabpils no-
vads;

4. ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jēkabpils 
novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos 
un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalī-
bu Attīstības programmas izstrādē, veicot iedzī-
votāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un 
sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 
25. augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas proce-
sā” noteiktajam.

Sabiedrības, interešu grupu un institūciju 
iesaistīšana un procesa koordinēšana:

1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzda-
lību attīstības programmas izstrādes procesā.

2. Informēt sabiedrību par attīstības prog-
rammas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar 
dokumenta izstrādi saistītos materiālus, nodro-
šinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu 
un komentāru saņemšanas iespējas uz intere-
sējošiem jautājumiem, informāciju ievietojot 
Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv Jēkabpils novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un TAPIS atbil-
stoši normatīvo aktu prasībām.

3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāks-
mes.

4. Organizēt aptaujas un grupu diskusijas 
ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem, 
pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību 
pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, po-

litiķiem u.c.
Attīstības programmas izstrāde ilgs 

līdz 2018. gada 30. decembrim.
Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības program-

mu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības 
mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā “At-
tīstības plānošanas dokumenti”.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai attīstības 
programmas izstrādes procesā līdz 2018. gada 
30. aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas 
ielā 150 a, tālrunis 28698128, e-pasts: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv , norādot kontakt-
informāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un 
e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par programmas izstrādi atbildīgā perso-
na ir Jēkabpils novada pašvaldības teritoriā-
lās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, tālr. 
65220823; mob. tālr. 28698128; e-pasts: dzidra.
nartisa@jekabpilsnovads.lv

Dzidra Nartiša

Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam izstrādes uzsākšanu

Jēkabpils novada pašvaldība atkārtoti 
izsludina pieteikšanos uz Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja vadītāja amatu uz ne-
noteiktu laiku (darba vieta Zasā un Jēkabpils 
novada teritorijā). Šoreiz ar mainītām prasī-
bām.

Galvenās prasības pretendentam:
Ne zemāk kā vidējā profesionālā vai pir-

mā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
vadības, komunikāciju, kultūras, izglītības vai 
tūrisma jomā.

Vēlama pieredze muzeju/krājumu, pēt-
nieciskajā darbā.

Galvenie darba pienākumi saistīti ar mu-
zeja vadību un krājumu uzskaiti, ekskursiju 
vadīšanu, tūrisma informācijas koordinēšanu 
Jēkabpils novadā.

Maksimālā alga pirms nodokļiem ne ma-
zāk kā 561 EUR.

Pirms pieteikuma dokumentu iesnieg-
šanas pretendentiem vēlams iepazīties ar 
muzeja darbību, saskaņojot vizīti ar muzeja 

vadītāja p.i. Leldi Uzkuri pa tālruni 26011317.
Motivācijas vēstuli un CV iesūtīt līdz 

2018. gada 17. aprīlim (ieskaitot) uz e-pas-
tu: novads@jekabpilsnovads.lv, vai iesniegt 
Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 
150a (1.stāvs 2.k abinēts), Jēkabpilī (Reģ.
Nr.90009116789).

Ir iespēja skatīt jautājumu par dzīvojamās 
platības piešķiršanu kā atbalstu speciālistam.

Kontaktinformācija – priekšsēdētājs (tāl-
runis 65220732, 29204384), izpilddirektors 
(tālrunis 65220733, 29126223).

Joprojām meklē Sēlijas prasmju muzeja vadītāju
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Jēkabpils novada pašvaldība 2017. 
gada 29. novembrī parakstīja vienošanos 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 
Eiropas Savienības Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projekta Nr.3.3.1.0/17/I/011 
“Uzņēmējdarbības attīstībai nepiecieša-
mās infrastruktūras attīstība Jēkabpils no-
vada Kalna pagastā” īstenošanu.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Jēkabpils novada Kalna pagastā” 2017.
gada 10.augustā tika iesniegts Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūrā ierobežotas 
projektu iesniegumu atlases konkursā, sa-
skaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. 
oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenoša-
nas noteikumi”. 2017. gada 7. novembrī 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kā 
sadarbības iestāde, projektu apstiprināja.

Projekta mērķis ir Jēkabpils novada 
pašvaldības ceļa posma pārbūve komerc-
darbības attīstībai, lai palielinātu privāto 
investīciju apjomu un veicinātu jaunu dar-
bavietu radīšanu novada teritorijā.

Projektā plānota melnā seguma (as-
faltbetona) uzklāšana pašvaldības ceļam 
„Vidsala – Spuldzenieki” posmā no 0,0km 
līdz 0,36km. Tādējādi tiks uzlabota ceļa 
infrastruktūra un atcelti esošie kravu pār-
vadājumu ierobežojumi periodos, kad 
grants ceļa pamatnei atkūstot un pārmit-

rinoties, ceļa segas nestspēja ievērojami 
samazinājās. Nosakot kravu pārvadājumu 
ierobežojumus vairākus mēnešus gada lai-
kā, būtiski tiek ietekmēts uzņēmēju darbs, 
jo ceļu izmanto uzņēmēji, kas nodarbojas 
ar kravu pārvadājumiem, mežizstrādi un 
piena lopkopību. Projekts ļaus uzņēmē-
jiem nodrošināt kravu pārvadājumu ne-
pārtrauktību, izvairoties no sezonalitātes 
ietekmes. Tādā veidā tiks veicināta uzņē-
mējdarbība un sekmēta jaunu darbavietu 
radīšana.

Iepirkuma rezultātā 2018.gada 1.feb-
ruārī tika noslēgts līgums ar SIA “Ošu-
kalns” par būvdarbu izpildi. Līgums par 
būvuzraudzības veikšanu 2018. gada 9. 
martā noslēgts ar individuālo komersantu 
“CB TESTS”.

Projekta darbību rezultātā sasniedza-
mi šādi rādītāji: 2 jaunizveidotas darba-
vietas un 135 000 EUR piesaistītās inves-
tīcijas, kuru sasniegšanu nodrošinās 1 
komersants (SIA “ALKO”), kurš gūs labumu 
no projekta ietvaros ieguldītajām investī-
cijām infrastruktūrā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 
80  150,47 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 
67  957,89 EUR, Valsts budžeta dotācija 
3  597,77 EUR un pašvaldības līdzfinansē-
jums 8594,81 EUR.

Projekts jāīsteno 6 mēnešu laikā. Pro-
jekta darbību īstenošana tiks uzsākta šī 
gada aprīļa mēnesī.

 Sagatavoja Dz.Nartiša

Pašvaldība sadarbībā ar uzņēmēju īstenos 
ceļa infrastruktūras uzlabošanas projektu

Informējam, ka 2018. gada 27. februārī, 
valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru ka-
bineta noteikumos   Nr.727 “Darbības prog-
rammas “Pārtikas un pamata materiālās palī-
dzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 
2014.-2020. gada plānošanas periodā” īsteno-
šanas noteikumi.

MK noteikumu grozījumi paredz, ka   Ei-
ropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām perso-
nām atbalstu no šī gada 1. aprīļa papildus var 
saņemt ne tikai trūcīgas   un krīzes situācijā 
nonākušās personas vai   ģimenēs, bet arī 
maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru 
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz a 188 
eiro.

Tajā pašā laikā vienkāršoti Fonda atbalsta 
komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot 
komplektu saņemšanas biežuma ierobežo-
jumu. Paredzēts, ka turpmāk persona vai ģi-
mene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās 
izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt 
atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higi-
ēnas un saimniecības preču komplektu skaitu 
uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mē-
neša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām 

personām

Ceļš līdz ES 
atbalsta pakām

Jēkabpils novada pašvaldība 
izsludina atklātu konkursu 
uz vakanto Dignājas 
pamatskolas direktora amatu

Pieteikumu var sūtīt elektroniski pa 
e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv, pa 
pastu Jēkabpils, Rīgas iela 150a, 2.ka-
binets, LV-5202, vai iesniegt personiski 
slēgtā aploksnē Jēkabpils novada pašval-
dībā 2. kabinetā, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī 
līdz 2018. gada 27. aprīlim, plkst. 17.00, uz 
aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz 
Dignājas pamatskolas direktora amatu”. 
Tālrunis uzziņām 65220733; 65220736.

Nolikums ar prasībām un iesniedza-
mo dokumentu saraksts atrodams nova-
da mājaslapā, sadaļā “Vakances”.

Jēkabpils novada pašvaldība



2018. gada 13. aprīlis4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Līdz ar ceļu būvdarbu sezonas sākša-
nos VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā 
www.lvceli.lv ir pieejama ceļu remontdarbu 
karte, kurā ikviens var apskatīt šogad valsts 
autoceļu tīklā plānotos ceļu remontdarbus 
un spēkā esošos satiksmes ierobežojumus.

Kartē ir atzīmēti gan pašreizējie, gan 
plānotie ceļu būvdarbu posmi uz valsts gal-
venajiem, reģionālajiem un vietējiem auto-
ceļiem, gan arī tie posmi, kuros darbi uzsākti 

pērn un turpināsies šogad.
Jēkabpils novadā plānots veikt seguma 

atjaunošanu ceļam P74 no 0 līdz 13.4 km un 
grants seguma divkārtu apstrādi ceļam V783 
no 14.3 līdz 20.8 km. 

Aktuālā informācija par būvdarbiem un 
citiem satiksmes apgrūtinājumiem valsts 
autoceļu tīklā un uzziņas ir pieejamas arī pa 
diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

 VAS Latvijas Valsts ceļi

Publicēta karte ar šogad plānotajiem 
valsts ceļu būvdarbiem

29. marta sēdē Jēkabpils novada dome no-
lēma slēgt nodomu protokolu ar SIA “Selko īpa-
šumi” par nekustamo īpašumu maiņu Ābeļu pa-
gastā. Puses pastāvīgi, izmantojot savus fi nanšu 
resursus, apņemas veikt sekojošas darbības:

- Pašvaldība apņemas atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Jaunrozes-Kļavas” ceļa posmu un veikt 
nepieciešamās procesuālās darbības attiecīga-
jās institūcijās, lai veiktu nekustamo īpašumu 
maiņu,

- Uzņēmējs apņemas atdalīt ceļa izbūvei 
un tā uzturēšanai nepieciešamo zemesgabalu 
no uzņēmējam piederošā nekustamā īpašuma 
“Jaunskaujaiņi” un uz tā izbūvēt ceļu, iepriekš ar 

Pašvaldību saskaņojot jaunbūvējamā ceļa teh-
niskos rādītājus, un veikt nepieciešamās proce-
suālās darbības attiecīgajās institūcijās, lai veiktu 
nekustamo īpašumu maiņu.

- Pēc Nodomu protokola 1. punkta noteikto 
priekšnoteikumu izpildes, bet ne vēlāk kā līdz 
2020. gada 1. decembrim, Puses apņemas nos-
lēgt Nekustamo īpašumu maiņas līgumu. 

Puses ir atbildīgas par Nodomu protokola 
pienākumu godprātīgu izpildi, izpildi termiņā 
un labā kvalitātē. Puses apņemas neveikt nekā-
das darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras 
Puses pienākumu izpildei.

K.Sēlis

Slēgs nodomu protokolu ar SIA “Selko īpašumi”

Jēkabpils novada 
pašvaldība meklēs 
personas datu 
aizsardzības speciālistu

Jēkabpils novada pašvaldībā 2018. gada 
13. martā saņemts Jēkabpils novada pašval-
dības Lietvedības nodaļas vadītājas I.Kalniņas 
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par 
jaunas amata vienības - personas datu aiz-
sardzības speciālists - izveidi pašvaldībā un 
fi nansējuma piešķiršanu darba atlīdzībai paš-
valdības budžetā. No 2018. gada 25. maija 
Latvijā tiek piemērota Eiropas parlamenta un 
Padomes regula (ES) 2016/679, kas pieņemta 
2016. gada 27. aprīlī, par fi zisku personu aizsar-
dzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti. Lai nodrošinātu regulas 
prasību ieviešanu un nodrošināšanu pašvaldī-
bā, izvērtēti piedāvājumi par ārpakalpojuma 
saņemšanu un amata vietas veidošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta 1. daļas 13. punktu, Valsts un pašval-
dību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 4. panta 4. daļu, 11. panta 1. 
daļu, 1., 2. un 3. pielikumu, Ministru kabine-
ta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 
“Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku darba samaksu 
un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabine-
ta 2010. gada 30. novembra noteikumiem 
Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu 
katalogs” 1.pielikumu, izdarīt izmaiņas 2017. 
gada 23. novembra novada domes lēmumā 
Nr.293 “Par pašvaldības institūciju amatper-
sonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā 
apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam no-
teiktajai mēnešalgu grupai”, Jēkabpils novada 
dome nolēma:

1. No 2018. gada 1. jūnija Jēkabpils novada 
pašvaldības Lietvedības nodaļā izveidot amata 
vienību “Personas datu aizsardzības speciālists” 
un noteikt mēnešalgas maksimālo apmēru par 
pilnu slodzi EUR 833. 

2. Finanšu un ekonomikas nodaļai plānot 
fi nansējumu 2018. gada budžetā atbilstoši 
veiktajām izmaiņām.

K.Sēlis

Katru gadu cenšamies Latviju darīt skais-
tāku, tīrāku, gaišāku. Paldies visiem, kuri aktīvi 
piedalās talkās! Paldies enerģiskajiem talkotā-
jiem, kuri piedalās Zasas pagasta Staģu kapsē-
tas sakārtošanā!

Cienījamie zasieši, kuriem Staģu kapsētā 
dus piederīgie -būsim atsaucīgi! Laicīgi varat 
arī aicināt uz talku zināmus cilvēkus, kuri dzīvo 
tālāk par Zasu.  Tiksimies pie Staģu kapsētas 28. 
aprīlī plkst. 9.30.  Līdzi ņemiet labu noskaņoju-
mu, savu jauno paaudzi, un vēlēsimies jauku 
un saulainu dienu!

Talkas organizatore Inese Grauze

Tel.20371521

Uzkopsim Staģu kapsētu
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Martā Zasas un Ābe-
ļu pagastos norisinājās 
apmācības par veselīga 
uztura pagatavošanu, pasā-
kums tika realizēts projekta 
Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselī-
bas veicināšanas un slimību 
profi lakses pieejamības uz-
labošana Jēkabpils novada 
pašvaldībā” ietvaros.

Arī šogad pie mums vie-
sojās „Foodtastic!” meitenes 
ar jaunām receptēm un prak-
tiskiem padomiem ikdienas 
uztura pagatavošanā. Katra 
nodarbība tika dalīta trijās da-
ļās, pirmajā – teorētiskajā daļā 
tika apskatīts ikdienas uztura 
ceļvedis, kurā iekļauta informā-
cija par ikdienas uztura racio-
na veidošanu, tostarp maltīšu 
plānošanu, atbilstošāko produktu iekļaušanu 
attiecīgajās maltītēs, lai tās nodrošinātu noteik-
tu funkciju, piemēram, sniegtu enerģiju, sāta 
sajūtu vai būtu viegli asimilējams, tāpat tika 
sniegta informācija par uzkodu veidošanu un 
integrēšanu starp pamatmaltītēm, paskaidroti 
labas uzkodas veidošanas noteikumi utt. Teo-
rētiski izejot cauri visai dienas gaitai tika mek-
lēti labākie risinājumi veselības veicināšanā un 

dzīvesveida uzlabošanā. Tāpat tika diskutēts 
par neveselīgas pārtikas lietošanas sekām, at-
bilstošāko gatavošanas veidu un produktiem, 
kas ir ekonomiski izdevīgāki, bet sniedz tādas 
pašas priekšrocības salīdzinot ar citiem tirdz-
niecībā pieejamiem produktiem, kas ir krietni 
dārgāki. Otrajā – praktiskajā daļā tika pildīti 
dažādi uzdevumi, tai skaitā produktu etiķetes 
izpēte, analizējot sāls, cukura vai piesātināto 
tauku daudzumu. Trešajā nodarbību daļā tika 

pagatavotas divu veidu receptes. Ābeļu pa-
gasta dalībnieki gatavoja un degustēja: „Piena 
kokteili” no piena, auzu pārslām, kakao, banā-
na un gatavoja biešu pastētes maizītes. Savu-
kārt Zasā tika pagatavots – „Zaļais kokteilis” no 
bumbiera, kivi, avokado, laima sulas, ūdens, un 
biešu pastētes maizītes ar sezama sēkliņām. 
Uztura speciālistes atgādināja, ka ir vērts iz-
mantot pavasara dāvātās iespējas dzert bērzu 
sulas, kas ir dabīgs enerģijas dzēriens saturot 
antioksidantus, organiskās skābes, ēteriskās 
eļļas, vitamīnus un minerālvielas, kā arī lietot 
nātru lapas uzturā, kas ir bagāts vitamīnu avots.

Projekta vadītāja Baiba Čākure

23. martā projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 
“Veselības veicināšanas un slimību profi lak-
ses pieejamības uzlabošana Jēkabpils no-

vada pašvaldībā” ietvaros Jēkabpils novada 
Leimaņu pagasta tautas namā norisinājās 
lekcija par „Onkoloģijas profi laksi”. Lekciju 
vadīja Guntis Ancāns – onkologs ķirurgs, kas 
aktīvi darbojas arī Latvijas Onkologu asoci-
ācijas valdē. Lekcijā uzzinājām par valsts 
skrīninga programmu, un to kas ir „Zaļais 
koridors”, kā palīdzēt sev vai tuviniekiem, 
kurus slimība tomēr skārusi. Uzzinājām par 
pieejamām onkoloģisko saslimšanu ārstē-
šanas metodēm un profi laksi – ko darīt, lai 
nesaslimtu. Pasākuma dalībniekiem bija 
daudz jautājumu un uz visiem tika saņem-

tas atbildes. Pēc lekcijas apmeklētāji varēja 
bez maksas uzzināt savus hemoglobīna un 
cukura rādītājus, kā arī saņemt konsultāciju 
no mediķa par turpmāko rīcību.

Nākamais projekta pasākums - lekci-
jas par uzturu tiek plānotas jau maijā, gan 
Jēkabpils novada skolās, gan pagastu pār-
valdēs. Šogad projekta ietvaros tiek plānota 
vēl viena lekcija par onkoloģiju, kas norisi-
nāsies Zasas kultūras namā, Zasas pagastā 
oktobrī. 

Projekta vadītāja 

Baiba Čākure

Aizvadīta lekcija par onkoloģiju pieaugušajiem

Apmācības par veselīga uztura pagatavošanu

Šī gada 9. martā Jēkabpils Mežaparkā nori-
sinājās distanču slēpošanas sacensības lielo un 
mazo skolu grupās.

No Dignājas pamatskolas startēja 4 sko-
lēni: L.Daģe (6. klase), D.T.Salmiņš (5.klase), 
R.Daģis (8. klase) un A.Arsabs (9. klase).

Sacensībās piedalījās vairāk kā 40 skolēnu.
Distanču slēpošanā mazo skolu grupā Dig-

nājas pamatskola komandvērtējumā ieguva 
3. vietu. Izcili startēja L.Daģe, kas sava vecuma 
grupā izcīnīja 1. vietu un D.T.Salmiņš savā vecu-
ma grupā ieguva 3. vietu.

Liels paldies visiem skolēniem, kas piedalī-
jās sacensībās!

Sporta skolotāja Dagnija Vībāne

Skolas arhīva foto

Dignājas skolēni piedalās distanču 
slēpošanā Jēkabpils Mežaparkā
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Sākusies pieteikšanās platību 
maksājumiem

No šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimnieki var pieteikties platību mak-
sājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem 
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju- 1 
% samazinājums par katru nokavēto darba 
dienu pēc 22. maija, ir 15. jūnijs. 16. jūnijā 
LAD paziņos par pārklājumiem. Pieteik-
ties platību maksājumiem var elektronis-
ki Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā. 

Novada lauku konsultantes pieņemša-
nas laiki pagastos līdz 22. maijam:

Zasā - katru pirmdienu līdz 14.00, Ru-

beņos - sākot ar 24. aprīli katru otrdienu 
līdz 14.00, arī 22. maijā, Dunavā - sākot ar 
25. aprīli katru trešdienu līdz 14.00, Slatē 
- 11. maijā līdz 12.00, 18. maijā - līdz 12.00, 
Vandānos - 3. maijā līdz 12.00, 17. maijā - 
līdz 12.00, Dubultos - 10. maijā līdz 12.00, 
14. maijā no 14.30,  Vidsalā - 10. maijā no 
12.30, Leimaņu TN - 7. maijā no 14.00, 17. 
maijā - no 12.30.

Tiešie maksājumi 2018. gadā
Maksājums gados jaunajiem lauk-

saimniekiem šogad plānots 58 eiro/ha. Ir 
mainīti nosacījumi, kad var pieteikties. Par 
pirmo saimniecības dibināšanas dienu uz-
skata brīdi, kad iesniedz 1.VPM iesniegumu 
LAD vai deklarē ieņēmumus VID ( nevis re-
ģistrējas VID), vai LDC reģistrē dzīvniekus, 
kas atbilst vismaz 3 lopu vienībām. Iespē-
jams tie jaunieši ( līdz 40 gadu vec.), kurus 
iepriekš noraidīja, var mēģināt pieteikties, 
taču katru gadījumu jāanalizē atsevišķi. 

Platības, kurās netiks nodrošināta mi-
nimālā biezība, būs jāprecizē ar kodu 792. 
Šiem laukiem jābūt nokultiem vai nopļau-
tiem un novāktiem vai iestrādātiem aug-
snē līdz 15.septembrim. Par tiem varēs sa-
ņemt vienoto maksājumu, zaļināšanu un 
mazāk labvēlīgo, bet neko citu. 

Maksājums par mazāklabvēlīgajiem 
apvidiem šogad būšot pēdējo gadu.

Atsevišķs 122. kods būs ,,Kaupo’’ šķir-
nes rudziem. Būs citi jauni kodi, piemēram, 
kultūraugiem ar stiebrzāļu vai tauriņziežu 
pasēju.

LAD iesniegumu lauku bloku precizē-
šanai var noraidīt, ja izmaiņas attiecas uz 
mazāk nekā 2% no lauku bloka platības vai 
0,1 ha, jo visas iesniegtās platības var ne-

paspēt pārbaudīt.
Bioloģiski vērtīgajos zālājos pieļau-

jams saglabāt līdz 0,1 ha lielu nenopļautu 
vai nenoganītu zālāju laukumu uz 1 ha 
ilggadīgo zālāju platības, kurā nav kūlas 
slānis un koku un krūmu atvases. Atseviš-
ķu nenopļautu vai nenoganītu laukumu 
platība nepiekļaujas lauka malai, un šādu 
laukumu kopējā platība nepārsniedz 1 ha.

Tikai šogad ( nelabvēlīgo laika apstāk-
ļu dēļ) ir atkāpes no kultūraugu dažādoša-
nas prasības. Tas nozīmē, ka lauksaimnie-
kiem, kuri laikā no 2017. gada augusta līdz 
oktobrim pārmērīga mitruma dēļ neiesēja 
vai zaudēja vismaz 30% no savām kopējām 
ziemāju platībām, tiks piemērots atvieglo-
jums 2018.gadā:

- ja aramzemes platība ir mazāka par 
30 hektāriem, kultūraugu dažādošanas 
prasību nepiemēros;

- ja aramzemes platība ir no 30 līdz 150 
hektāri, kultūraugu dažādošanas prasība 
būs jānodrošina ar 2 kultūraugiem (3 kul-
tūraugu vietā). 

Aizpildot platību maksājumu iesnie-
gumu, iezīmējot laukus, automātiski tiks 
aprēķināta tā ekoloģiski nozīmīgā platība, 
ko sastādīs laukam pieguļošais atbilstošs 
grāvis (ja tāds ir), bet atlikušo ENP vaja-
dzēs ,,nosegt’’ ar ainavu elementiem vai 
kultūraugiem.

Šogad vairs nevarēs pievienot blakus-
esošajam laukam mazās platības (< 0.3 ha), 
kā to darījām pēdējos gadus. Visi mazie 
lauciņi jāzīmē atsevišķi. Ja tas būs mazāks 
par 0.3 ha, tātad- bez atbalsta. Taču tas 
nebūs jādara mazo lauksaimnieku shēmā 
(500 eiro) iesaistītajiem.

Saziņa no LAD puses ar visām juridis-
kajām personām un ar fiziskajām perso-
nām, kuri ir reģistrējušies VID, notiks tikai 
elektroniski. Pārējās fiziskās personas vēl 
varēs izvēlēties: tikai elektroniska saziņa 
vai saņemt arī vēstules.

Valsts atbalsta nosacījumi 
(nav jāpiesakās)

1) Atbalsts par laukaugu platībām: par 
2017.gada vienotajā iesniegumā dekla-
rētajām un apstiprinātajām laukaugu un 
rušināmaugu platībām, izņemot ziemājus, 
dārzeņus, kartupeļus, ogulājus. Atbalstu 
nepiešķir par platībām, par kurām saņem-
tas LV plūdu zaudējumu kompensācijas. 
Provizoriskā likme: ~ 8 EUR/ha.

2) Atbalsts dārzkopībai: par 2017.gada 
vienotajā iesniegumā deklarētajām un ap-
stiprinātajām dārzeņu, augļu koku, ogulā-
ju un kartupeļu platībām. Atbalstu nepie-
šķir par platībām, par kurām saņemtas LV 
plūdu zaudējumu kompensācijas. Provizo-
riskā likme: ~ 51 EUR/ha.

ES ārkārtas atbalsta 
nosacījumi (pieteikšanās 
notiek vienlaicīgi ar platību 
maksājumu iesniegumu)

ES ārkārtas atbalstu varēs saņemt lauk-
saimnieki, kuri laikā no 2017. gada augusta 
līdz oktobrim pārmērīga mitruma dēļ ne-
iesēja vai zaudēja vismaz 30% no savām 
kopējām ziemāju platībām. Atbalsts pre-
tendents 2018.gada Vienotajā iesniegumā: 
izdara atzīmi, ka vēlas saņemt ES ārkārtas 
atbalstu, norāda plānoto ziemāju platību. 
Lauku atbalsta dienests aprēķina atbals-
tam attiecināmo platību.

Sertifi cēti mākslīgās 
apsēklošanas tehniķi novadā
Lauris Stikāns Dunava 28251056

Judīte Gaide Kalns 29196286
Antons  Tropiks Leimaņi 29452995

Gatis Timofejevs Rubeņi 28630685
Sarmīte Vanaga Slate 29173028
Dzintra Rāviņa Zasa 26464987
Tatjana Bite Zasa 26514060

Meliorācija
Par bojātām meliorācijas sistēmām 

jāgriežas Latgales reģiona meliorācijas 
nodaļas Jēkabpils sektorā pie Lūcijas Dei-
nātes, Jaunā iela 79c, mob.t. 27844193, 
pieņemšana otrdien un ceturtdien 9:00 
- 16:30. Ja esošā meliorācijas sistēma vie-
nam saimniekam piederošā laukā ir ne-
funkcionējoša, bet viņš neappludina kai-
miņus, šo sistēmu var mēģināt norakstīt. 
Vairāku īpašnieku laukos tas praktiski nav 
iespējams. Meliorācijas sistēmas ir apska-
tāmas www.melioracija.lv. Uz grāvju ma-
lām nedrīkst augt krūmi! Caurtekām jābūt 
tīrām 5 m uz abām pusēm. Par nesakārto-
tiem privātajiem grāvjiem LAD ir tiesības 
saimniekam piemērot soda sankcijas.

Ina Sēle, 

novada lauku attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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29. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” ietvaros, Zasas vidus-
skolā un Ābeļu pamatskolā viesojās pārstā-
vis no fi lmu studijas “Animācijas brigāde”. 
Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas, Dig-
nājas pamatskolas un Dunavas pamatsko-
las 1.-6. klases skolēni, kopā 166 dalībnieki, 
uzzināja, kādas profesijas iesaistītas leļļu 
fi lmu tapšanas procesā: scenārija autors, 
fi lmas režisors, mākslinieks, kinooperators, 
skaņas režisors, mākslinieciskās darbības 
mākslinieks, mākslinieks- mehāniķis, de-
korators, skulptors, dekorāciju meistars, 

mākslinieks- animators, datormākslinieks, 
komponists, fi lmas montāžas meistars, ak-
tieris – fi lmas ieskaņošanai, pācapstrādes 
mehāniķis, fi lmas direktors, producents. 
Skolēni klausījās un vēroja multfi lmu de-
monstrējumus, rezultātā uzzinot, kā top 
leļļu fi lmas. Vispārsteidzošākie skolēniem 
likās fakti, ka 1 lelle top 30 dienās, bet pati 
leļļu fi lma no idejas līdz gatavai leļļu fi lmi-
ņai aptuveni 6 mēnešu laikā. Skolēni varēja 
arī aplūkot līdzi paņemtos multfi lmu tēlus, 
kuri redzēti uz ekrāniem. Prieks, ka skolēni 
bija aktīvi jautātāji, nekautrējās un uzzināja 
sev interesējošo par leļļu fi lmām, profesi-
jām un fi lmu studiju. Paldies dalībniekiem 
par dalību pasākumā!

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada 

pedagoģe - karjeras konsultante

Eiropas Savienību fondu darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 
specifi skā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju kar-
jeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.2.2./16/I/001”Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 
pedagogiem tiek piedāvātas  profesionālās 
kompetences pilnveides programmas.

Sākumskolas un latviešu valodas sko-
lotājiem būs iespēja apgūt ASV izstrādātu, 
jaunākās paaudzes lasītprasmes sasnie-
gumu testu DIBELS Next, apgūstot prasmi 
veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu 
tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, iz-
strādāt atbalsta programmu un veikt lasīt-
prasmes izaugsmes monitoringu.

Savukārt dabaszinību skolotājiem tiek 
piedāvātas profesionālās kompetences 
pilnveides iespējas, kas piedāvā inovatīvas 
zināšanas ķīmijas un vides jomā un iespēju 

šīs zināšanas praktiski pielietot vispārējās 
izglītības vidē. Programmas saturs piedāvā 
apgūt dažādu dabaszinātņu eksperimentu 
inovatīvas veikšanas iespējas (ūdens, uguns, 
gaiss, zeme), aptver tādus izpētes objektus 
kā sāls, koksne, plastmasa, stikls, metāli u.c., 
kā arī piedāvā inovitātes, kā ieinteresēt sko-
lēnus enerģijas radīšanas jomā(nākotnes 
enerģijas), papildina zināšanas par sadzīves 
ķīmiju un tās videi draudzīgu iespēju iz-
mantošana sadzīvē.

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu 
daudzveidību,tiek piedāvāta arī iespēja pe-
dagogiem papildināt zināšanas robotikas 
un elektronikas jomā.

Arī Jēkabpils novada projektā iesaistīto 
skolu – Rubeņu, Dignājas, Ābeļu pamatsko-

las un Zasas vidusskolas pedagogi piedalī-
sies piedāvātajās profesionālās kompeten-
ces programmās: 3 pedagogi   papildinās 
zināšanas ķīmija un vides jomā, 1pedagogs 
– elektronikas jomā un 7 pedagogi apgūs 
DIBELS Next testu specifi skajās mācībās.

Pedagogu aktivitāte ir ļoti liela, tāpēc 
pirmās grupas   uzsākušas mācības jau 16. 
martā, bet Jēkabpils novada pedagogi visti-
camāk uzsāks mācības augustā vai septem-
brī, atkarībā no izvēlētās programmas.

Projekta koordinatore 

Ilona Kantāne

Projekta piedāvātās pedagogu profesionālās pilnveides iespējas

Profesijas leļļu fi lmu ražošanas procesā

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas 
sacensībās skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 
2018” 1. kārtā un 2. kārtā Dignājas pamat-
skolas Lakstīgalas ieguva 1. pakāpi, bēr-
niem bija iespēja apmeklēt 3. kārtu – nos-
lēguma sarīkojumu, kas notika Rīgā 2018. 
gada 9. martā Rīgas Latviešu biedrības 
namā. Piedalīties varēja labākās koman-
das (15 – 20 dalībnieki) no katra vēsturiskā 
novada.

Sacensību mērķis:
• veicināt bērnu un jauniešu interesi 

un padziļināt zināšanas par latviešu tau-
tas dziesmu dziedāšanu un latviešu tau-
tas tradīcijām, godinot izcilā pedagoga 
un diriģenta Roberta Zuikas piemiņu 105. 
dzimšanas dienas atcerē,

• aktivizēt skolēnu dzimtā novada kul-
tūras vērtību apzināšanu.

Dignājas pamatskolu pārstāvēja: Lin-
da Mīkule, Ieva Leiskina, Solvita Jurgevi-

ča, Zane Sinkeviča un Ingrīda Pavlovska. 
Sēlijas novads uzstājās kopā ar Latgales 
novadu un sniedza kopīgu priekšnesumu.

Pēc pasākuma visiem dalībniekiem 
bija klāti grezni svētku galdi, par godu 
“Lakstīgalu” 16 gadu jubilejai.

Par dalību konkursā ieguvām “Lakstī-
galu” grāmatu un trīs CD kompaktdiskus 
ar iedziedātām latviešu tautasdziesmām.

Ingrīda Pavlovska saka: “Piedalīties 
šajā konkursā ar katru gadu ir arvien in-
teresantāk, jo mēs ar katru gadu zinām 
daudz vairāk dziesmu un melodiju. Patei-
camies skolotājai Aīdai Bikauniecei!”

Zane Sinkeviča saka: “Rīgā Latviešu 
biedrības namā satikās visu novadu da-
lībnieki. Viss noritēja labi, ar iespaidīgām 
emocijām un labu garastāvokli.”

Baiba Daģe

Foto no S.Jurgevičas 

personīgā arhīva

Dignājieši konkursa “Lakstīgala 2018” noslēguma sarīkojumā Rīgā
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10. marta vakarā Kalna pagasta kultū-
ras namā bija iespēja noskatīties vienu no 
visu laiku vērienīgākajiem pašmāju kino 
filmām „Nameja gredzens”. Filma stāsta 
par seno zemgaļu valdnieku Nameju, kurš 

vadīja sacelšanos pret vācu krustnešiem.
Šajā vakarā uz tikšanos ar filmas skatī-

tājiem bija uzaicināta filmas „Nameja gre-
dzens” montāžas režisore Līga Pipare. Līga 
pastāstīja par filmas tapšanu, aktieriem. 
Viņa uzsvēra, ka filmai meklēt vēsturiskas 
precizitātes nevajadzētu, jo tāpat neviens 
īsti līdz galam nezina kā bija 13. gadsimtā. 
Līga Pipare uzsvēra, ka „Nameja gredzens 
” ir „filma-leģenda” .

Pēc filmas izveidojās diskusija par fil-
mā redzēto. Filma pārsteidza ar aktieru 
veikumu un iespaidīgajiem cīņas skatiem.

17. martā kultūras namā notika Spēl-
maņu svētki „ Teātris vakar, šodien, rīt”. Pa-
sākums bija veltīts Latvijas 100-gadei un 
teātru dienām.

Pasākumā piedalījās novada amatier-

teātri: „Sateka” no Dunavas, „Madagurči” 
no Dignājas, „Kumode” no Rubeņiem, un 
līdzi viņiem bija atbraukuši „Dadzīši” – 
bērnu teātra pulciņš. Vēl pasākumā pieda-
lījās Zasas pagasta amatierteātris un mūsu 
pašmāju Kalna pagasta kultūras nama 
amatieru kolektīvs „Vienība”.

Amatieru teātri šajā vakarā izspēlēja 
nelielus skečus, kas stāsta par seniem, gan 
par ne tik seniem laikiem. Secinājums ir 
viens, ka teātris bija, ir un būs, tikai mainās 
laiki un paaudzes. Ādolfs Alunāns ir teicis: 
“Teātris ir kā spieģelis, kurā paši savus la-
bus un nelabus darbus, savu prieku kā arī 
bēdu dienas, ar vārdu sakot, savu dzīvoša-
nu redzam…”.

Sandra Vecumniece

K.Sēļa foto

Aktivitātes marta mēnesī Kalna pagastā

23. martā Ābeļu pagastā – Nagļu ka-
pos un Ābeļu Tautas namā – notika Jē-
kabpils novada Komunistiskā genocīda 
upuru atceres pasākums. Tika aizvadīts 
piemiņas brīdis Nagļu kapsētā un Ābe-
ļu tautas namā rīkots koncerts ar kora 
“Unda” piedalīšanos, ko vadīja aktieris 
Pēteris Draņevičs. Šoreiz netika tik ļoti 

runāts par tajos laikos pārdzīvoto, bet 
vairāk svinēta tieši atkal satikšanās. Akor-
deona pavadījumā pie kafijas galda tika 
kopīgi dziedātas dziesmas, un klātesošie 
ļāva vaļu sarunām par dažādām tēmām 
ar blakus sēdošajiem. Protams, tie repre-
sijas izcietušie, kas bija ieradušies uz šo 
sarīkojumu, saņēma arī nelielas piemiņas 

veltes no novada pašvaldības. Novada 
izpilddirektors nolasīja arī diezgan apjo-
mīgu Jāņa Streiča apcerējumu par to, kas 
ir latvieši laika griežos. Paldies visiem, 
kas varēja ierasties un godināja aizgājušo 
piemiņu!

K.Sēlis 

Autora foto

Piemiņas pēcpusdiena Ābeļu pagastā
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Lai gan svētku pasākumu apkārtējos 
pagastos Lieldienu rītos netrūkst, arī Mež-
viju iemītniekiem 2018.gada 29.martā tika 
sarīkots neliels pirms Lieldienu pasākums. 
Mežviju iemītnieku apciemojums no ap-
kārtējiem pagastiem jau ir kā tradī-
cija.

Pirms izrādes iemītnieki pulcē-

jās Mežgales kultūras namā uz tējas pauzi, 
vēlāk sekoja izrāde "Satekas" dalībnieki, 
kuri uzstājās izrādē "Ak, skaistā jaunība!" 
Lomās: Mārīte Dimante, Ludmila Etjenaite, 
Jāzeps Grauzs, Helēna Liepiņa, Rasa Ma-

tuseviča, Māris Ragainis, 
Zenta Stumbre, Dace Vil-
kāja, Jānis Vilkājs. Režiso-
re Silvija Krēsliņa.

Lieldienu svētku no-
skaņu Mežviju iemītnie-
kiem bija sarūpējušas  
Marita Tabunova, Sanita 

Tabunova, Zita Tauriņa, Antra Spēka kuras 
dzīvo un strādā Anglijā, atsūtot našķus un 
apsveikumu.

Paldies par sadarbību svētku tapšanā 
Leimaņu bibliotēkas vadītājai Līgai Lācītei, 
Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājam An-
tonam Tropikam, Leimaņu pagasta klientu 
apkalpošanas speciālistei Rutai Gremzei, 
aprūpētājām Annai Kancānei, Irmai Šer-
šņevai, Zigrīdai Tabunovai un visiem pārē-
jiem, kuri ņēma dalību svētku tapšanā!

SAN ”Mežvijas” vadītājs – sociālais 

darbinieks Kaspars Vaišlis

Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” iemītnieki 
svētku noskaņā

Par iesniegumu par komunālo pakal-
pojumu parādu (Ābeļu pagasts)

Par biznesa ideju konkursa ”Atbalsts 
uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2018” 
nolikuma un vērtēšanas komisijas apstip-
rināšanu

Par Jēkabpils novada NVO 2018. gada 
konkursa nolikumu

Par grozījumu Jēkabpils novada paš-
valdības 2013. gada 19. decembra noteiku-
mos “Pašvaldības atbalsts sporta veicinā-
šanai Jēkabpils novadā” apstiprināšanu

 Par Dunavas pamatskolas likvidāci-
jas, pievienojot Dignājas pamatskolai, plā-
na apstiprināšanu

Par nodomu protokola noslēgšanu ar 
SIA “Selko īpašumi”

Par atklāta konkursa uz vakanto Dig-
nājas pamatskolas direktora amatu orga-
nizēšanu

 Par Jēkabpils novada pašvaldības 
naudas balvas pedagogiem un skolu di-
rektoriem piešķiršanas nolikuma apstipri-
nāšanu

Par nekustamā īpašuma Zasas pagas-
tā atsavināšanu un nosacītās cenas apstip-
rināšanu

Par zemes nomu Leimaņu pagastā
 Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

“Vārpas” - 3, Vandānos, Dignājas pagastā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldī-
bas vārda

 Par sociālā dzīvokļa statusa no-

ņemšanu 
Par īres tiesību piešķiršanu (T.T.I.)
Par grozījumiem nedzīvojamo telpu 

nomas līgumā (V.B.) 
 Par nedzīvojamo telpu nomu Zasas 

pagastā (Biedrība “Noskaņa”)
Par zemes domājamās daļas nodoša-

nu īpašumā bez atlīdzības (Aldaunes ielā 
3, Ābeļu pagastā)

Par zemes domājamās daļas nodoša-
nu īpašumā bez atlīdzības ( “Niedras”, Du-
navas pagastā)

Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu Dignājas pagastā

Par Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2019.-2025. gadam izstrādes uz-
sākšanu

 Par apsaimniekošanas noteikumu 
apstiprināšanu Jēkabpils novada Kalna 
pagasta Vārzgūnes ezeram 

Par domes priekšsēdētāja dalību pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes 
priekšsēdētājam

 Par grozījumiem 2017. gada 23. no-
vembra Jēkabpils novada domes lēmumā 
Nr.293 “Par pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku mēnešalgas mak-
simālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši 
amatam noteiktajai mēnešalgu grupai” 

Par atbalstu Jēkabpils novada pašval-
dības projektam “”Sēlijas prasmju muzeja” 
attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantoju-

ma saglabāšanai”
 Par atbalstu Jēkabpils novada paš-

valdības projektam “Zasas vēsturiskā mui-
žas parka vides pieejamības uzlabošana”

 Par atbalstu Jēkabpils novada paš-
valdības projektam “Slate cauri gadu des-
mitiem”

 Par atbalstu Jēkabpils novada paš-
valdības projektam “Sadzīves priekšmeti 
un dzīvesveids Sēlijā X - XII gadsimtā”

 Par atbalstu Jēkabpils novada paš-
valdības projektam “Dvēseļu putenis - 
stāsts par cīņām uz brīvību”

 Par atbalstu Jēkabpils novada paš-
valdības projektam “Sēlijas ievērojamāko 
cilvēku virtuālais vēstījums Latvijas simt-
gadē”

Par debitoru parādu norakstīšanu 
Par finansējuma piešķiršanu Rubeņu 

Romas katoļu draudzei
Par finansiālo atbalstu biedrībai “Me-

diju platforma” 
Par nekustamā īpašuma ņemšanu uz-

skaitē Dunavas pagastā
 Par ēkas nojaukšanu (“Līdumi”, Du-

navas pagasts)
Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu 

vasaras sezonā
Domes sēžu protokoli un ieraksti ska-

tāmi mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, 
augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sa-
daļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada marta domes sēdē skatītie jautājumi
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Ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas ap-
kopt savas nesakoptās teritorijas – daļa aiz-
dedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, 
daļu nodedzina bērni vai pusaudži spēlē-
joties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet 
daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no ne-
pieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi 
izmestiem izsmēķiem.

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, 
var secināt, ka vieni no tipiskākajiem kūlas 
dedzinātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un 
seniori, kas jau gadu desmitiem tādā veidā 
ir „apkopuši” savu īpašumu. Šie iedzīvotāji 
neapzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināšana 
– tā ir nekontrolējama, jo liesmas var strau-
ji izplatīties un pārmesties uz ēkām, kā arī 
nodara būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina 
vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un 
putnu ligzdas.

 
KO DARĪT, JA DEG KŪLA?

Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 
ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD 
uz tālruni 112 un jānosauc precīza adrese 
vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, 
kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona numurs, un 
jāatbild uz dispečera jautājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot 
ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos 
ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ieras-
ties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatī-
jušās lielā platībā un apdraud tuvumā eso-
šās ēkas.

 
VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR DZĒST 
KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas 
dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju iera-
šanās, tad sākotnēji ieteicams ir objektīvi 
izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai 
dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja ve-
selību un dzīvību.

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt 
apdzēst ar ūdeni, smiltīm, vai arī izmantojot 
koku zarus, piemēram, egļu zarus. Nav ietei-
cams mēģināt liesmas apdzēst tām uzkāpjot 
virsū, jo, iespējams, apavu zole var neizturēt 
uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma 
var aizdegties drēbes. Dzēšot liesmas vai 
glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē, 
aptuveni 1-2 metru attālumā no liesmām, jo 
tādejādi, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu, 
iedzīvotājs būtu mazāk apdraudēts. Sapro-
tot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša, 
iedzīvotājam, lai neapdraudētu savu veselī-
bu un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu dzēšana 
un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā.

 
KĀDI SODI IR PAREDZĒTI PAR KŪLAS 
DEDZINĀŠANU?

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD 
kontrolē, vai tiek ievērotas „Ugunsdrošības 
noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkā-
pums, tiek uzsākta administratīvā lietvedī-

ba saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi 
sodi:

atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa (LAPK) 179.panta ceturtajai 
daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas 
sodu fi ziskajām personām divsimt astoņ-
desmit līdz septiņsimt eiro;

atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai 
par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai no-
vērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu 
fi ziskajām personām no simt četrdesmit līdz 
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām 
– no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt 
eiro;

saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 
19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 
noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem 
(valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasāku-
mi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas de-
dzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, at-
bilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD 
uzliek naudas sodu fi ziskajām personām no 
trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit eiro, bet 
juridiskai personai – no divsimt astoņdes-
mit līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad 
VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienes-
tu, kuram sniedz informāciju par kūlas deg-
šanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpaš-
niekiem tiek samazināts Eiropas Savienības 
platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka 
kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējo-
ties ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai 
par pārkāpēju.

 
IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN PATIESĪBA PAR 
KŪLAS DEDZINĀŠANU

Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par 
kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot 
pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas 
dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, vai arī, 
ka tādejādi iespējams sakopt neapsaim-
niekotās un nesakoptās teritorijas un tas ir 
veids kā cīnīties ar ērcēm. VUGD norāda, ka 
visi pastāvošie mīti par kūlas dedzināšanas 
lietderīgumu ir tikai mīti, kuri neatbilst pa-
tiesībai.

MĪTS: Kūlas dedzināšanu ir iespējams 
kontrolēt.

PATIESĪBA: Vēja un citu apstākļu ietek-
mē, degšanas virziens var mainīties, liesmas 
var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām 
utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka zāle, jo 
lielākas liesmas un līdz ar to nekontrolēja-
māks ugunsgrēks.

MĪTS: Kūlas dedzināšana nenodara kai-
tējumu dabai.

PATIESĪBA: Kūlas dedzināšana nodara 
būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiska-
jai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, 

kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. 
Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot 
kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat 
vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīv-
nieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas. 
Turklāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmī-
gās mitrās pļavas, ezeru un upju palienes.

MĪTS: Pēc kūlas dedzināšanas zeme pa-
liek vērtīgāka un auglīgāka. PATIESĪBA: Kūlas 
dedzināšana samazina sugu daudzveidību 
un tā vienkāršojas. Dedzināšanas rezultātā 
virsroku gūst dažas bieži sastopamas grau-
dzāles ar stipru sakņu sistēmu, kas sāk do-
minēt agrākās sugu daudzveidība vietā. 
Tās rezultātā izzūd retās vai tikai dabiskiem 
zālājiem raksturīgās sugas, bet dedzināša-
na, sadegot organiskajām vielām, rada arī 
mēslošanas efektu, kas dabiskai pļavai nav 
vajadzīgs. Kā arī kūlas dedzināšanas dēļ sa-
mazinās sugu daudzveidība, kas attiecīgi 
mazina dabas estētisko skaistumu – dabā 
izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko 
rada fl oras un faunas daudzveidīgums.

MĪTS: Dedzinot kūlu ir iespējams cīnīties 
ar ērcēm.

PATIESĪBA: Lai gan daļa ērču sadeg, taču 
to skaits nav liels, jo zāle vēl nav izaugusi, un 
lielākā daļa no ērcēm vēl nav aktīvas.

MĪTS: Kūlas dedzināšana ir senlatviešu 
tradīcija.

PATIESĪBA: Senajos ticējumos un lauk-
saimniecības aprakstos nav liecību, ka tā 
būtu pašmāju tradīcija. Turklāt bieži tiek pat 
pieminēts, ka zāles pat trūcis. Latviešiem 
savs zemes gabals bija svēts un tas tika iz-
mantots pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar to 
pavasaros uz laukiem sausās zāles nebija. 
Kūlas dedzināšana Latvijā sākās Padomju 
laikos, to ieviesa iebraucēji.

 
VUGD katru gadu informē un izglīto ie-

dzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīstamī-
bu, bet ar to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku 
skaitu samazinātu –   joprojām ik gadu tiek 
reģistrēts ievērojams skaits kūlas ugunsgrē-
ku, kuros nodeg vairākas ēkas un pat cieš 
cilvēki. Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku 
skaitu,   nepieciešama aktīvāka pašvaldību 
iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju domāšanas 
un uzvedības maiņa, apzinoties savas rīcī-
bas iespējamās traģiskās sekas.

  VUGD atgādina, ka kūlas dedzināša-
na ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada 
būtisku kaitējumu dabai! VUGD aicina iedzī-
votājus sakopt sev piederošās teritorijas bez 
kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcē-
lies kūlas ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt 
VUGD uz tālruni 112.

 Plašākai informācijai:

Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, 27098250

inta.palkavniece@vugd.gov.lv

VUGD brīdina: Nededzini savu zemi!
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Spītējot aukstajiem laika apstākļiem, bērni, 
kas bija sanākuši Pirmajās Lieldienās pie Dignā-
jas pagasta pārvaldes, bija labā omā un opti-
misma pilni darboties. Bija sarūpēti dažādi uz-
devumi: jāmeklē Lieldienu zaķa paslēptās olas, 
jāmin mīklas, jātaisa dažādi pavasara apsveiku-
mi, jākrāso un jāzīmē. Atsaucība bija liela. Talkā 
bērniem bija atnākuši arī vecāki, kuri palīdzēja 
gan meklēt olas, gan minēt mīklas.

Bērnu darbiņi ir redzami izstādītajā izstādē 
Dignājas sabiedriskā centra telpās. Notika arī 
balsošana par labāko, rūpīgāk veidoto apsvei-
kumu un zīmējumu. Komisijā darbojās ama-
tierteātra "Madagurči" dalībnieki.

Paldies bērniem!
Ginta Saviča

Lieldienas Dignājā
Skolēnu pavasara brīvlaikā, Jē-

kabpils novada Ābeļu pagasta Bērnu 
dienas centriņā bērniem bija iespēja 
piedalīties teātra izrādē. Visu nedēļu 
bērni apmeklēja dienas centriņu, kur 
katru dienu bija interesanti pasāku-
mi: zīmēšana, krāsošana, veidošana 
no papīra origami, aktīvi piedalījās 
dažādos interesantajos konkursos 
un sacensībās, ka arī bērni gatavojās 
teātra izrādei. Izrāde notika piekt-
dien, 16. martā. Bērnu dienas cen-
triņa vadītāja Vija Stirāne palīdzēja 
bērniem atrast lugu. Visu nedēļu 
bērni gatavojās: jaunie aktieri sada-
līja lomas, paši sev gatavoja maskas, 
mācījās vārdus. Kad pienāca laiks 
teātra izrādei, bērniem bija neliels 
uztraukums, bet viss izdevās. Labu 

garastāvokli un pozitīvas emocijas saņēma gan 
skatītāji, gan aktieri, gan bērnu dienas centriņa vadītāja, gan Ābeļu tautas nama vadītāja. 

Par centieniem bērni saņēma pateicību un saldumus. Saldumi tika arī skatītājiem.
Paldies bērnu dienas centriņa vadītājai Vijai Stirānei par labi pavadītu pavasara brīv-

laiku!
Jana Lukjanova

Autores foto

Jauki pavadīts brīvlaiks

Atbalstot lielo talku

Lielās Talkas norises dienā, 28. aprīlī sadzī-
ves atkritumu poligons „Dziļā vāda” darbosies 
no plkst. 8.00 līdz 17.00. Lielās Talkas laikā sa-
vāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu 
varēs nogādāt līdz 3. maijam (ieskaitot) darba 
laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Lielās Talkas atkritumu nodošanai atkri-
tumu poligonā „Dziļā vāda” jāievēro sekojoši 
nosacījumi: 

– Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās Tal-
kas speciālajos maisos;

– Maksa par Lielās talkas atkritumu pie-
ņemšanu:  • Poligonā:  Dabas resursu nodoklis 
EUR 35,00 par katru tonnu + PVN t.i. EUR 42,35 
par tonnu; • atkritumu šķirošanas pārkrau-
šanas stacijās Aizkrauklē un Madonā: Dabas 
resursu nodoklis    EUR 35,00 par katru tonnu 
+ transportēšanas izmaksas līdz poligonam + 
PVN t.i. EUR 54,73 par tonnu.

Nosacījumu neievērošanas gadījumā ie-
vestajam atkritumu apjomam tiks noteikts 
atlīdzības apmērs atbilstoši spēkā esošajam 
tarifam EUR 81,26 par tonnu (ar Dabas resursu 
nodokli un PVN).

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

valdes loceklis Jānis Bisenieks

6. aprīlī Dunavas pagastā tika organizēts 
pārgājiens ar putnu vērošanu dabas lieguma 
“Eglone” teritorijā. Ekskursiju vadīja Dabas aiz-
sardzības pārvaldes vecākais inspektors Dag-
nis Vasiļevskis.

Pārgājiena dalībnieki tikās pie Raiņa muze-
ja “Tadenava”, pēc tam devās uz liegumu “Eg-
lone” un atpakaļ uz muzeju. Maršruta kopējais 
garums – 6 km. Kopā izdevās redzēt un dzirdēt 
26 putnu sugas - gaigalas, peļu klijānu, garastī-
tes, zaļžubītes, sarkanrīklīti u.c.

Pārgājiena laikā bija iespējams ne tikai 
baudīt putnu dziesmas, bet arī iepazīt liegu-

ma dabas bagātības, varenos dižozolus, kā arī 
ļauties Raiņa bērnības taku iedvesmai un sace-
rēt pašiem savas dzejas rindas aktivitātē “Vēro 
dabā, raksti dzejā!”.

Labā kompānijā ne lietus lāse, ne vēja brāz-
ma netraucēja. Pēc ekskursijas dalībnieki tika 
cienāti ar siltu zupu.

Paldies dalībniekiem par piepildīto dienu 
un paldies galvenajiem organizatoriem - Latvi-
jas Ornitoloģijas biedrībai un Dabas aizsardzī-
bas pārvaldei!

Muzeja “Tadenava” 

facebook lapa

Pavasara Putnu dienas Tadenavā
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4. posms pulcēja šī gada lielāko zolmaņu skaitu – 16. marta va-
karā piedalījās 74 dalībnieki. „Lielākā Zolmaņa” balvu izcīnīja šī titula 
čempions zasietis Mārtiņš Ziners ar 6 uzvarētām zolēm.

Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē šoreiz vislabāk veicās 
Svetlanai Auziņai (Birži). Apskatot kopvērtējumu pēc aizvadītiem 4 
posmiem top-10 ir pārstāvēts no visiem pagastiem, nedaudz līderos 
ir izvirzījusies Zasa, gan pagastu ieskaitē, gan arī individuālajā tabu-
lā, bet turpat uz papēžiem min Dignājas, Leimaņu un Ābeļu pagasti. 
Prieks, ka šogad Jēkabpils novada zolītes čempionātu plaši pārstāv 
visi pagasti, kā arī veselīgu konkurenci sastāda Biržu komanda.

Individuālais vērtējums Top-6 Zasas pagastā:

Pagastu ieskaite:
Trešais posms beidzot atnesa uzvaru pagastiem, kas cītīgi ir cīnī-

jušies, bet pie kliņģera tikt bijis ir grūti, kā arī paldies par mājinieku 
Zasas komandas viesmīlību, kas šoreiz palika 4. vietā. Trešo vietu ska-
ļām ovācijām saņēma Dunavas pagasts, otrajā palika Rubeņu/Slates 
komanda, savukārt pirmo vietu izcīnīja Dignājas pagasta komanda.

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Baiba Čākure

5. posmā, kas norisinājās 6. aprīlī Rubenes kultūras namā piedalī-
jās 63 dalībnieki. „Lielākā Zolmaņa” balvu izcīnīja Jānis Bojārs (Ābeļu 
pagasts) ar 8 uzvarētām zolēm, savukārt dāmu konkurencē šoreiz 
vislabāk veicās Dinai Brīvulei (Birži). 

Individuālais vērtējums Top-6 Zasas pagastā:

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

1 Mārtiņš Ziners Zasa 31 84

2 Kristaps Vanags Leimaņi 29 83

3 Gundars Gremze Rubeņi 29 75

4 Guntis Vītols Birži 27 51

5 Nauris Nazarovs Kalna 26 63

6 Kaspars Štolnieks Rubeņi 26 61

Pagastu ieskaite:
Piektais posms bija īpaši veiksmīgs mājinieku Rubeņu/Slates ko-

mandai, kas bija arī viskuplāk pārstāvēti, un ar skaļām ovācijām tika 
atzīmēta pirmā vieta. Trešajā vietā - Zasas pagasts, savukārt otrajā 
palika Leimaņi. Apskatot 5 posmu bilanci, Zasas komandai ir pama-
totas cerības izcīnīt labākā pagasta titulu un pirmā gada ceļojošo 
kausu, tomēr sacensības nav vēl beigušās, un kārtīs labāk var paveik-
ties arī Dignājas un Rubeņu komandai, kas turpat min uz papēžiem.
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Ābeļu pagasts 2 4 7 5 7 25

Kalna pagasts 8 5 8 7 6 34

Leimaņi 3 6 4 8 2 23

Zasa 1 1 2 4 3 11

Rubeņi/Slate 5 3 5 2 1 16

Dunava 7 8 6 3 8 32

Dignāja 4 2 3 1 5 15

Birži 6 7 1 6 4 24

Pēdējais šī gada posms notiks 20. aprīlī Dunavā un fi nāls - 11. 
maijā Dignājas pagastā.

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Baiba Čākure
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Ābeļu pagasts 2 4 7 5 18

Kalna pagasts 8 5 8 7 28

Leimaņi 3 6 4 8 21

Zasa 1 1 2 4 8

Rubeņi/Slate 5 3 5 2 15

Dunava 7 8 6 3 24

Dignāja 4 2 3 1 10

Birži 6 7 1 6 20

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 4. posms Zasā

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

1 Mairis Bravackis Birži 30 77

2 Valdis Norekārklis Rubeņi 29 81

3 Modris Dzenis Dunava 28 55

4 Aivars Ozoliņš Ābeļi 27 76

5 Viesturs Mikulāns Dignāja 26 69

6 Igors Tupiņš Dunava 26 61

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 5. posms Rubeņos

Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.
(P. Priede)

Pieminēsim Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Zaiga Nereta 11.07.1948. – 02.03.2018.
Dzintra Krjučkova 22.01.1945. – 03.03.2018.
Viktors Kačanovs 04.11.1957. – 08.03.2018.
Jānis Prodišķis 30.03.1925. – 29.03.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību piederīgajiem!
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7. aprīlī THEA apbalvošanas ceremonijā Anaheimā (ASV) Memo-
riālo muzeju apvienības un dizaina biroja H2E veidotā Raiņa muzeja 
“Tadenava” ekspozīcija saņēma starptautisko THEA Balvu par izci-
liem sasniegumiem ekspozīcijas veidošanā.

Šo augsto apbalvojumu jau 24 gadus piešķir Tematiskās izklaides 
industrijas asociācija (The Themed Entertainment Association, turp-
māk TEA). Balva, kas nosaukta sengrieķu dievietes Tejas vārdā, radī-
ta, lai izceltu izcilību, veidojot izglītības, vēstures un izklaides projek-
tus, un tā uzsver pieredzes, dizaina un tematiskās izklaides vērtību.

Šogad balvai tika pieteikti vairāk nekā 300 pretendenti no visas 
pasaules. Laureātu vidū ir Smitsonas Nacionālais Afroamerikāņu vēs-
tures un kultūras muzejs Vašingtonā, Notra-Dama bazilika Monreālā, 
izklaides parks Dubajā, “Simbolika: Fantāzijas pils” Eftelinga parkā 
Nīderlandē, “Cittadella” apmeklētāju centrs Maltā, Gallipoli ekspo-
zīcija Te Papa muzejā Jaunzēlandē, vairāki Disnejlendas parku jaunie 
kompleksi u. c. 

Memoriālo muzeju apvienības zinātniskā sekretāre Sanita Kosso-
viča uzsver: “Raiņa muzejs “Tadenava” ir meditācijas vieta. Šeit ap-
meklētājs var saplūst ar dabu un atklāt sevī radošo garu, atrast laiku 

un to pilnībā veltīt sev. Rainis šeit ir dzimis un pavadījis trīs ar pusi 
savas dzīves gadus. Šeit viņš pirmo reizi ieraudzījis sauli, spēris pir-
mos soļus, teicis pirmos vārdus, visi viņa pirmie dzīves iespaidi ir gūti 
Tadenavā. Tadenava ir iedvesmas šūpulis.”

Dizaina biroja H2E vadošais dizainers Holgers Elers atzīst, ka jau 
no paša sākuma ir zinājis, ka tai ir jābūt tādai ekspozīcijai, kas iesaista 
apmeklētājus. “Tas bija liels izaicinājums – tad, kad ir pieņemts lē-
mums atteikties no tehnoloģijām, pie tā turēties līdz galam. Koka lo-
dīte – mazā saule – kļūst par ceļvedi ekspozīcijā, kas atver tās saturu 
apmeklētājiem. Mēs uzticamies muzeja apmeklētājiem, mēs viņiem 
piedāvājam pašiem atrast ceļu, kā atklāt ekspozīcijas saturu, snie-
dzam viņiem iespēju doties piedzīvojumā.”

Patrīcija Makkāja (Patricia MacKay), TEA samita līdzpriekšsēdētā-
ja, akcentē, ka Tadenavas ekspozīcija – tā ir iespēja atgriezties pie 
“saknēm”, tas ir lielisks piedzīvojums, kas sākas ar ziņkārības veicinā-
šanu apmeklētājā.

Olafs Vuhts (Olaf Vugts), Eftelinga parka Nīderlandē direktoru 
padomes pārstāvis, ir patīkami pārsteigts un augsti novērtē radošo 
ideju, kas savā vienkāršībā ir unikāla, īsta un skaidra. Viņš uzslavē arī 
to, ka, pateicoties šai ekspozīcijai, muzejam gada laikā ir izdevies pie-
saistīt 185 reizes vairāk apmeklētāju, nekā Tadenavā ir iedzīvotāju.

Dienu pirms balvas pasniegšanas Sanita Kossoviča un Holgers 
Elers piedalījās TEA samitā, sniedzot prezentāciju, kuras laikā 
stāstīja, kā tika veidota Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija no 
koncepcijas izstrādes brīža līdz realizācijai, kā arī kādiem izaici-
nājumiem bija sevi jāpakļauj. Viņi sniedza rekomendācijas 600 
izklaides industrijas profesionāļiem no visas pasaules, kas bija ie-
radušies uz TEA samitu.

Ekspozīcija iekārtota Eiropas Ekonomikas zonas fi nanšu instru-
menta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 
atjaunināšana” projekta “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” 
ietvaros. Projekta īstenotājs – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekus-
tamie īpašumi”, partneris – Memoriālo muzeju apvienība.

Dalība TEA samitā un apbalvošanas ceremonijā bija iespējama, 
pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Sanita Kossoviča,

Memoriālo muzeju apvienības zinātniskā sekretāre

Jēkabpils novada pašvaldības vadītājs 
Aivars Vanags 15. martā iesniedza informatīvu 
vēstuli valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts 
ceļi” par to, ka pagājušajā vasarā lietais dubul-
tais virsmas klājums agrākajam grantētajam 
valsts ceļam V783 šopavasar ir bojāts. Vietām 
tas drūp, vietām tajā izveidojušās bedres.

– Pašvaldība saņēma vairākus iedzīvotāju 
zvanus par šo faktu, un nolēmām, ka to bez ievē-
rības atstāt nedrīkst. Tas ir vietējās nozīmes valsts 
autoceļš Jēkabpils–Dunava–Ilūkste, kam divos 

posmos, divos piegājienos tika veikta virsmas 
dubultā apstrāde. Posmā no Lašiem līdz Nagļu 
kapiem aptuveni piecu kilometru garumā, kur 
segums tika klāts pirms kāda laika, tas turas labi, 
bet nākamajā – aptuveni tikpat garā posmā, kas 
noslēdzas pie Ābeļu Tautas nama, šopavasar 
kopā ar sniegu “pakususi” arī daļa šā klājuma, 
kas tika likts pagājušajā vasarā. Patlaban te izvei-
dojušās vairākas bedres, kā arī no ceļa seguma 
lien laukā sīkie akmentiņi, kas, sitoties pret brau-
cošajiem transporta līdzekļiem, tos bojā. Ar šo 
informatīvo vēstuli Jēkabpils novada pašvaldība 
vēlējās pievērst “Latvijas valsts ceļiem” uzmanī-
bu šim faktam, – stāsta Aivars Vanags.

Pašvaldības vadītājs pieļauj, ka ceļa klā-
jums neturas tāpēc, ka aizvadītā vasara, jo īpaši 
tās nogale, bija lietaina, kas, iespējams, traucēja 
tehnoloģisko procesu, bet tas tomēr neattais-
no faktu, ka klājums nav izturīgs.

– “Latvijas valsts ceļu” valdes priekšsēdētājs 
Jānis Lange solīja, ka laika posmā no 2019. līdz 
2020. gadam uz šā ceļa veiks dubulto virsmas 

apstrādi līdz pat Vandāniem. Tas mūs tikai prie-
cētu, bet tomēr negribētos, ka ceļš būtu šādā 
kvalitātē, – teic A. Vanags.

Kā rodams “Latvijas valsts ceļu” mājaslapā, 
dubultās virsmas apstrādes atšķirība, salīdzi-
not ar vienkārtas apstrādi, ir izturīgāka un iz-
maksā dārgāk. Virsmas apstrādes sezona ir tikai 
trīs mēneši gadā: jūnijs, jūlijs, augusts. Ja laika 
apstākļi ir slikti, tad augusta beigās to nevar 
darīt. Darbi tiek veikti ar bitumena emulsiju. 
Lai ūdens līdz pirmajām salnām no bitumena 
izdalītos pilnībā, ir jāpaiet 60 un vairāk dienām. 
Ja ledus aizķersies ūdens daļiņās, kas atrodas 
emulsijā, tad šķembas izkustēsies un mainīsies 
virsmas struktūra. Tāpat emulsijai un šķembām 
jāatbilst noteiktiem tehniskajiem parametriem.

Sazinoties ar fi rmu, kas veica virsmas ap-
strādi bojātajā ceļa posmā, “Latvijas valsts ceļi” 
solīja šīs problēmas novērst, līdzko būs tam 
piemēroti laika apstākļi.

Ilze Bičevska

K.Sēļa foto

Pavasara saule “izkausējusi” daļu dubultās virsmas ceļa klājuma

Raiņa muzejs “Tadenava” atzīts par vienu no labākajiem 
izklaides objektiem pasaulē

Balvu saņem Sanita Kossoviča un Holgers Elers.



Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

2018. gada 13. aprīlis14 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

2018. gada aprīlī, maija sākumā201888888888888888 gada aprīlī maija sākumā
Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumiJēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi

Meklē mūs arī 
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@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu pagasts
13.04. plkst. 18.00 Ābeļu 
tautas namā Madaras Dišleres 
piedzīvojumu fi lma visu laiku 
bērniem „Paradīze-89”.
21.04. plkst. 13.00 Ābeļu tautas 
namā Senioru pēcpusdiena 
(apaļo un pusapaļo gadu 
jubilāru sumināšana, koncerts).

Dignājas pagasts
14.04. no plkst.12.00-15.00

Dignājas sabiedriskajā centrā 
polimērmāla rotu veidošanas 
nodarbība. Nodarbību vadīs 
Inna Kokmane.

Dunavas pagasts
20.04. plkst. 19.00 Dunavas 
kultūras namā Jēkabpils novada 
Zolītes čempionāts, reģistrācija 
no plkst. 18.30, novada 
iedzīvotājiem dalība čempionātā 
bez maksas.

Kalna pagasts
19.04. plkst 13.00 Kalna 
kultūras namā tematisks 
pasākums – Atmiņu 
pēcpusdiena  "Toreiz pirms 50 
gadiem…”
28.04. Lielā Talka pie kultūras 
nama.

Rubenes pagasts
13.04. plkst. 13.00 Cirka izrāde 
“Pasakainā planēta”. Viesojas 
koncertu kompānija “Soliaris” 
(Lietuva).
28.04. plkst. 19.00

Tradicionālais aprīļa joku 
koncerts:
I daļa: humora šovs “Viss par 

blondīnēm”, radošā apvienība 
“Krelles” (Naukšēni),
II daļa: “Raibais karuselis” 
- uzstājas kultūras nama 
amatierkolektīvi un viesu 
kolektīvi.
plkst. 22.00 ballīte pavasarīgās 
noskaņās. Spēlē radošā 
apvienība “Krelles”.

Zasas pagasts
29.04. plkst. 11.00 Zasas 
kultūras namā pastalu 
darināšanas meistarklase. 
Meistarklasi vada ādas apstrādes 
meistare Agrita Krieviņa. 
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
(līdz 20. aprīlim pa tel. 20371520), 
vietu skaits ierobežots. Dalības 
maksa meistarklasē: 30,00 eiro.

BALTĀ GALDAUTA 
SVĒTKI JĒKABPILS 
NOVADĀ
Latvijas neatkarības 
atjaunošanu svinot un 
Latvijas simtgadi sagaidot

Leimaņu pagasts
01.05. plkst. 11.00 pie 
Leimaņu Tautas nama ar 
defi lē programmu parādi 
uzstāsies E.Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas pūtēju orķestris. 
Pasākums bez maksas.

Ābeļu pagasts
03.05. plkst. 13.00 laukumā 
pie Ābeļu Tautas nama 
viktorīna "Latvija simtgadē", 
svētku maltīte pie svētku 

galda, dalīšanās atmiņās un 
sajūtās par Latviju,  spilgtāko 
notikumu atstāsti, biedrības 
"Ābeļzieds" un atbalstītāju 
sarūpēto balto galdautu izstāde.

Kalna pagasts
03.05. plkst. 13.00 Kalna 
kultūras namā kopīgas 
aktivitātes:
rožu stādīšana, sadziedāšanās, 
seno latvju ēdienu degustācija;
dokumentālā fi lma 
“Turpinājums”.

Rubenes pagasts
03.05. plkst. 13.00 sadarbībā 
ar Rubeņu pamatskolu un 
Rubeņu bibliotēku svētku 
sarīkojums. Kultūras namā: 
Svētku koncerts. Piedalās 
Jēkabpils mūzikas skolas 
Aknīstes fi liāles audzēkņi, 
tikšanās ar novadnieku, 
atvaļināto ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi, dāvana 
Latvijai - vēlējumu celiņa 
“Dzīparu varavīksne” 
darināšana; rokdarbu pulciņa 
darbu izstāde.
Parkā: Zemessardzes ekipējuma 
demonstrējumi, stafetes un 
sacensības.
Sēļu sētas “Gulbji” saimnieces 
īpašās biezputras degustācija.
03.05. plkst. 10.00 Slatē 
pie sabiedriskā centra ozola 
stādīšana (Latvijas simtgades 
spēka un garīguma simbols), 
centra telpās pie saimes galda 
- vēlējumi Latvijai un kopīga 
spēka zupas baudīšana. 24.04.- 

10.05.Balto galdautu izstāde.

Dunavas pagasts
03.05. plkst. 18.00 Dunavas 
kultūras namā dokumentālā 
fi lma “Turpinājums”.
04.05. plkst. 11.00 pie kultūras 
nama kopīgi padarīsim mūsu 
apkārtni skaistāku un sakoptāku; 
pēc labi padarīta darba 
vienosimies sarunās un svētku 
sajūtās pie kopīgā “saimes 
galda”;
plkst. 16.00 Dunavas katoļu 
baznīcā Neatkarīgās muzikālās 
apvienības „Dižbrāļi” koncerts 
veltīts Latvijas simtgadei - 
“Par Tevi, Latvija, lūdzamies 
dziedot...”

Dignājas pagasts
05.05. plkst. 14.00

Dignājas pamatskolas zālē 
svētku pasākums:
Dignājas pamatskolas bērnu 
zīmējumu izstādes ''Mana 
Latvija'' atklāšana,
tikšanās ar dzejnieci Ligitu 
Ābolnieci,
kopīga darbošanās - 
košumkrūmu stādīšana.

Zasas pagasts
05.05. plkst. 19.00 Zasas 
kultūras namā amatierkolektīvu 
koncerts "Labi būt kopā", 
plkst. 22.00 groziņballe kopā ar 
grupu "Airi".

Informāciju par kultūras 

sarīkojumiem apkopoja 

Inta Tomāne,

26478498; e-pasts: 

rubeneskn@jekab -

pils novads.lv


