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Simts dienas pirms Lat-
vijas valsts simtās dzimša-
nas dienas visā Latvijā un 
pasaulē pāri pakalniem, 
jūru un upju krastos, pils-
drupu estrādēs, parkos 
un pļavās tiks rīkota Za-
ļumballe. 11. augustā arī 
Jēkabpils novads pievie-
nosies ballētāju pulkam, 
svinot sava novada svēt-
kus Leimaņos, Latvju zīm-
ju parkā. Lai šis notikums 
kļūtu par ko vairāk kā tikai 
muzikālām un jautrām at-
vadām no vasaras, esam 
iecerējuši mūsu novada 
iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvāt dažādus intere-
santus un jautrus notiku-
mus.

Svētku ieskaņā, no 
plkst. 15.00 līdz 18.00, visā 
Latvju zīmju parka teri-
torijā savas prasmes un 
produktus piedāvās amat-
nieki un mājražotāji. Dar-
bosies rekonstrukcijas un 
eksperimentālās arheo-
loģijas grupa “Senzeme” 
(rotas, apģērbi, senie iero-
či, šaušana ar loku). Mazie 
svinētāji varēs vērot bur-
buļšova priekšnesumus, 
leļļu un butaforiju izstādi, 
jāšanas sporta paraugde-
monstrējumus, vizināties 
ar mazo balto poniju, pie-
dalīties jautrās rotaļās un 
atrakcijās. 

Plkst. 18.00 Leimaņu 
Tautas nama brīvdabas 
estrādē norisināsies fol-
kloras un deju uzvedums 
,,Latvju zīmes rotājās” – 
piedalīsies novada tautas 
deju kolektīvi, folkloras 
kopa “Dignōjīši”, notiks 
novada pašdarbības ko-
lektīvu sumināšana, šajā 
vakarā noslēgsies arī Lei-
maņu latvju zīmju parka 
izveides projekts – 10 
gadu laikā parkā uzstādī-
tas 11 zīmju skulptūras. »»»

11. augustā Latvju zīmju parkā Leimaņos – dažādas 
aktivitātes, koncerts, Suitu sievas un Simtgades zaļumballe
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«««
Kur tik skanīgas jums balsis?
– Prasu suitu dziedātājām.
– Noslēpumu izpaust varam – 
Mēs pie jūras dziedāt gājām.
Un ar viļņiem un ar vēju 
Sacentāmies agri rītos,
Kad no zvejas vīri brauca,
Lai tie miglā nemaldītos.

Svētkos pie mums ciemosies 
un savus priekšnesumus no tālā 
Suitu novada sniegs etnogrāfi s-
kais ansamblis ,,Suitu sievas”. Tā kā, 
mīļie novadnieki, nepaliksim kau-
nā un gatavosimies uz maktenu 
apdziedāšanos!

Pašā vakarā, ap plkst. 21.00, 

Latvju zīmju parku piepildīs za-
ļumballētāji. Balles ievadā katrs 
pagasts dalīsies ar savu zaļum-
balles stāstu, bet pēc tam jau uz 
dančiem aicinās “Dignājas kapel-
la”. Kā jau tas pieņemts, darbosies 
arī bufete.

Aicinām zaļumballes tērpa rotā 
izmantot tautiskos un latvju zīmju 
akcentus un gaidīsim uz svinībām! 
Visos pasākumos IEEJA BEZ MAK-
SAS.

Pasākuma laikā var tikt foto-
grafēts un fi lmēts. Materiāli infor-
matīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos iz-
devumos vai citos sociālajos tīklos.

G.Audzītis

Valsts meža dienests atgādi-
na par ugunsnedrošo periodu 
mežā. Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un metereoloģijas centrs infor-
mē, ka Latvijas mežos saglabā-
sies augsta ugunsbīstamība. 
Aicinām ikkatru iedzīvotāju 
atbildīgi ievērot ugunsdrošības 
noteikumus, atrodoties ne tikai 
mežos un purvos, bet arī pļavās, 
krūmājos un izcirtumos. Uguns-
nedrošajā periodā mežā aiz-
liegts veikt jebkādu dedzināša-
nu, aizliegts pārvietoties ārpus 
meža ceļiem ar motorizētiem 

transportlīdzekļiem. Aicinām 
apdomāt vajadzību uzturēties 
mežos! No mazākās dzirksteles 
vai izsmēķa var notikt nenovēr-
šama ugunsnelaime.

Par jebkuru aizdegšanos 
mežā vai tā tuvumā lūgums 
ziņot Sēlijas virsmežniecības 
inženierim Jurim Čaupjono-
kam, mob. tālr. 29422024, meža 
ugunsdzēsības stacijas vadī-
tājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 
25357188 vai vietējam mežzi-
nim, kā arī VUGD - 112.

Valsts meža dienests

Informācija iedzīvotājiem

Jēkabpils novada vēlēšanu 

komisija, pamatojoties uz 2018. 

gada 23. jūlija sēdi nr.2, no 2018. 

gada 25. jūlija līdz 2018. gada 

17. augustam nosaka vēlēšanu 

iecirkņu komisiju locekļu kan-

didātu pieteikšanos darbam 13. 

Saeimas vēlēšanās, kas notiks 

2018. gada 6. oktobrī.

Jēkabpils novadā vēlēšanu 
iecirkņi:

• Nr.497 - Aldaunes iela 13, Bro-
di, Ābeļu pagasts (septiņi locekļi)

• Nr.498 - Dignājas pamatskola, 
Dignāja, Dignājas pagasts (septiņi 
locekļi)

• Nr.499 - Dunavas pamatskola, 
Dunavas pagasts (septiņi locekļi)

• Nr.502 - “Atvari”, Vidsala, Kalna 
pagasts (septiņi locekļi)

• Nr.505 - “Mežgale”, Mežgale, 
Leimaņu pagasts (septiņi locekļi)

• Nr.508 - “Svīres”, Rubeņi, Ru-
benes pagasts (septiņi locekļi)

• Nr.517 - Zasas kultūras nams, 
Zasa, Zasas pagasts (septiņi lo-
cekļi)

Saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmi, Saeimas vēlēšanu liku-
mu, Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likumu un Cen-
trālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
25.01.2013. apstiprināto Pašval-
dību vēlēšanu iecirkņu komisiju 
izveidošanas instrukciju, tiesības 
izvirzīt un pieteikt savus pārstāv-
jus iecirkņa komisijā ir: 

1. reģistrētajām politiskajām 
partijām vai reģistrētu politisko 
partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētā-
jiem ( turpmāk – vēlētāju grupa);

3. Jēkabpils novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem.

Katra politiskā partija vai po-
litisko partiju apvienība, vēlētāju 
grupa vai novada vēlēšanu komi-
sijas loceklis katrā iecirknī drīkst 
izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā 
septiņus kandidātus.

Par vēlēšanu iecirkņa 
komisijas locekli var pieteikt 
ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vidējā izglī-

tība;
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts 

par deputāta kandidātu vai nav 
pilnvarotā persona kandidātu sa-
raksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas, vai Jēkabpils novada do-
mes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu ko-
misijas loceklis vai citas iecirkņa 
komisijas loceklis.

Pieteikumus lūdzu personīgi 
nogādāt pagastu pārvaldēs vai 

novada administrācijā, kur tie tiks 
reģistrēti.

Pieteikums katram kandidā-
tam sagatavojams uz speciālas 
veidlapas, kas atrodama Centrā-
lās vēlēšanu komisijas mājaslapas 
www.cvk.lv/ sadaļā “13. Saeimas 
vēlēšanas” -> “Darbs vēlēšanu ie-
cirknī”.

Jēkabpils novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja 

Sarmīte Vanaga, 

Tālr. 29173028

Līdz 17. augustam var pieteikties darbam Saeimas 
vēlēšanu iecirkņa komisijās

Šogad Jēkabpils novada pa-
gastu sakoptības skate notiek 
citādāk nekā iepriekš. Skates no-
vadā tiek organizētas jau no 2009. 
gada, un nominācijām parasti iz-
virza 30 objektus, taču šogad, par 
godu Latvijas simtgadei, nolemts 
veidot “Jēkabpils novada 100 sa-
koptāko vietu sarakstu”.

Pagastu pārvaldēm līdz 12. jū-
lijam novada administrācijai bija 

jāiesūta savi priekšlikumi par, vi-
ņuprāt, skaistākajām pagasta vie-
tām. Tad komisija devās šīs vietas 
fotografēt, kā arī pa ceļam apmek-
lēja citus objektus, kas pēc komi-
sijas domām varētu pretendēt uz 
sakoptākās vietas titulu.

12. jūlijā tika aplūkoti Ābeļu un 
Dignājas pagasti, 13. jūlijā - Kalna 
un Leimaņu pagasti, 17. jūlijā Za-
sas un Dunavas pagasti, bet 18. 

jūlijā - Rubenes pagasts. Piefi ksēti 
ne tikai vizuāli interesanti un gau-
mīgi objekti, bet arī potenciālie 
lauku tūrisma galamērķi, dažādi 
novada dabas skati, dārzi, viensē-
tas u.c.

Komisijā ietilpa novada izpild-
direktors J.Subatiņš, biedrības 
“Lauku partnerība “Sēlija”” admi-
nistratīvā vadītāja S.Medvecka, 
informācijas un sabiedrisko at-

tiecību speciālists K.Sēlis, novada 
teritoriālās plānošanas speciāliste 
Dz.Nartiša un novada lauku attīs-
tības konsultante I.Sēle.

Šobrīd notiek darbs pie fo-
togrāfi ju caurskatīšanas un 100 
sakoptāko vietu apzināšanas, bet 
jau šī gada novembrī tiks paziņo-
tas 10 pašas sakoptākās Jēkabpils 
novada vietas.

K.Sēlis

Notikuši braucieni pa Jēkabpils novada skaistākajām vietām
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Šobrīd Jēkabpils novadā, līdz-
tekus 8 esošajiem sadzīves atkri-
tumu dalītās vākšanas punktiem, 
ir izveidoti 6 jauni punkti. Kā jau-
nums ir tas, ka visos 14 punktos 
ir izvietoti zvanveida konteineri 
(zaļā krāsā), kas domāti tikai stikla 
iepakojumam. Līdz ar to, iedzīvo-
tājiem nāksies nedaudz mainīt 
savu līdzšinējo ieradumu sadzī-
ves atkritumu šķirošanā un stikla 
iepakojumu atdalīt no kartona, 
plastmasas un metāla iepakoju-
ma materiāliem.

Visi sadzīves atkritumu dalītās 
vākšanas konteineri ir marķēti ar 
to saturam paredzētām uzlīmēm. 
Lūgums novada iedzīvotājiem to 
ievērot. Stikla iepakojuma atdalī-
šana no pārējās dalīti vākto atkri-
tumu masas ievērojami atvieglo 

tālāko šo dalīti vākto atkritumu 
šķirošanas procesu.

Tātad:
Kantainie konteineri - karto-

nam-papīram, plastmasai (pude-
les, iepirkuma maisiņi, plēves) un 
metāla iepakojumam (konserv-
bundžas, dzērienu skārda bun-
džas, metāla vāciņi).

Zvanveida konteineri zaļā krā-
sā - stikla iepakojumam.

Sadzīves atkritumu dalītās 
vākšanas punkti:

1. Ābeļu pagasts, Brodi, Aldau-
nes iela 3

2. Dignājas pagasts, Vandāni, 
ceļa Jēkabpils-Dunava malā, pie 
veikala

3. Dignājas pagasts, pie Dignā-

jas skolas
4. Dunavas pagasts, Sudrab-

kalns, pie daudzdzīvokļu ēkas 
"Alkšņi" (jauns punkts)

5. Dunavas pagasts, Dunava, 
pie katlumājas

6. Rubenes pagasts, Kaldabru-
ņa, pie Kaldabruņas skolas (jauns 
punkts)

7. Rubenes pagasts, Rubeņi, 
centrā pie veikala-kafejnīcas ēkas 
"Žubītes"

8. Rubenes pagasts,Slate, 
pie Slates pamatskolas (jauns 
punkts)

9. Zasas pagasts,Liepas, pie 
ēkas "Liepa -2" (jauns punkts)

10. Zasas pagasts, Zasa, pie 
katlumājas

11. Leimaņu pagasts, Leima-
ņi, stāvlaukumā aiz tautas nama 

(jauns punkts, tikai stikla iepako-
jumam)

12. Leimaņu pagasts, Mežgale, 
pie daudzdzīvokļu ēku šķūnīšiem

13. Kalna pagasts, Vidsala, pie 
pagasta pārvaldes ēkas

14. Kalna pagasts, Dubulti, lau-
kumā pie SIA "JTES" veikala (jauns 
punkts)

Jānis Bisenieks,

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"

Foto: K.Sēlis

Par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu dalītās 
vākšanas punktiem Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada Rubenes 
pagastā pie Rubenes kultūras 
nama ir pabeigti projekta Nr. 
17-05-AL24-A019.2201-000005 
„Publiskās ārtelpas labiekārtoša-
na pie Rubenes kultūras nama 
Rubenes pagastā” ietvaros plā-
notie labiekārtošanas darbi, sa-
sniedzot projektā izvirzīto mērķi 
– labiekārtot publisko ārtelpu 
oriģinālas un estētiskas vides 
veidošanai un drošības līmeņa 

paaugstināšanai Rubenes pagas-
ta teritorijā pie Rubenes kultūras 
nama.

Projekta rezultātā ir izveidota 
labiekārtota teritorija pie Rube-
nes kultūras nama – uzstādītas 
laternas un solārā sistēma, izbū-
vēts un aprīkots bērnu rotaļu lau-
kums, uzstādīts stends “Dzejoļu 
krājums” ar Raiņa dzeju, atjauno-
ta mūra siena, iekļaujot tautisko 
rakstu motīvus no Kaldabruņas 

Māras jostas, atjaunots Raiņa 
piemineklis, uzstādītas atkritumu 
urnas, sols un karogu masti, izvei-
dotas puķu dobes, kā arī atjauno-
ti esošie soli un zāliens.

Projekta kopējās izmaksas 
44549,37 EUR, no kurām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai fi nansējums sastāda 

27000,00 EUR un pašvaldības 
līdzfi nansējums 17 549,37 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Legāts”, 
savukārt būvniecības darbu gaitu 
objektā uzraudzīja SIA „LA Kon-
sultants”.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

K.Sēļa foto

Pabeigti labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama
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Projekts “Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Jēkabpils no-
vada Kalna pagastā”, projekta Nr. 
3.3.1.0/17/I/011, darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbi-
nātība” 3.3.1.   specifi skā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto inves-
tīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību at-
tīstības programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai specia-
lizācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām”, projektu 
iesniegumu atlases kārtas “Iegul-
dījumi uzņēmējdarbībai nozīmī-
gā infrastruktūrā pašvaldībām, 
kuras nav nacionālās vai reģio-
nālās nozīmes attīstības centru 

pašvaldības” ietvaros ir veiksmīgi 
noslēdzies.

Projekta ietvaros ir veikta paš-
valdības ceļa “Vidsala – Spuldze-
nieki Nr.7-1” seguma maiņa ar 
asfaltbetonu 373 m garumā, kas 
kalpo par pamatu uzņēmējdarbī-
bas attīstībai Kalna pagastā. 

Būvdarbus veica iepirkumu 
procedūras rezultātā izvēlētais 
būvuzņēmējs - SIA “Ošukalns”. 
Būvuzraudzību veica individu-
ālais komersants “CB TESTS”.

Krustpils novada būvvaldē 
30.07.2018. ir sagatavots akts par 
autoceļa pieņemšanu ekspluatā-
cijā. Tiešie labuma guvēji no pro-
jekta realizācijas ir trīs uzņēmēji, 

kas parakstījuši apliecinājumu 
par interesi, bet netiešie labuma 
guvēji ir vēl vismaz seši uzņēmē-
ji, kā arī vietējie iedzīvotāji, kuri 
izmanto minēto pašvaldības au-
toceļu. Pašreiz notiek noslēguma 
fi nanšu dokumentu sagatavoša-
na un iesniegšana CFLA (Centrā 
fi nanšu un līguma aģentūra).

Kopējās projekta izmaksas plā-
notas 80  150,47 EUR, tajā skaitā 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfi nansējums ir 67  957,89 
EUR, Valsts budžeta dotācija 
3 597,77 EUR un pašvaldības līdz-
fi nansējums 8594,81 EUR.

Sagatavoja Dz.Nartiša

K.Sēļa foto

Ceļa infrastruktūras uzlabošanas projekts 
Kalna pagastā noslēdzies

Latvijas valsts budžeta fi nansē-
tās mērķprogrammas “Ģimeņu at-
balsta projektu konkurss pašvaldī-
bām sadarbībā ar NVO” ietvaros ir 
atbalstīts Jēkabpils novada pašval-
dības projekts “Ģimeņu iniciatīvu 
telpas izveide Jēkabpils novadā”.

Projekta mērķis ir ģimeņu ini-
ciatīvu telpas izveide un aprīko-
šana Jēkabpils novada Dignājas 
pagasta Vandānu ciematā, kā arī 
ģimenes saliedēšanas aktivitāšu 
organizēšana.

Projekta ietvaros tiks organizē-
tas sekojošas aktivitātes:

Ģimeņu iniciatīvu telpas izvei-
de Jēkabpils novada Dignājas pa-
gasta, Vandānu ciematā;

Izglītojošs, aktīvās atpūtas un 
piedzīvojumu pasākums ģime-
nēm “Ekspedīcija pa Jēkabpils no-
vadu” organizēšana.

Projekts īstenots ar Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras 
fi nansiālu atbalstu no Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 18382,53 
eiro, pašvaldības līdzfi nansējums 
ir EUR 4780,00. Projekta īstenoša-
nas periods ir no 01.05.2018 līdz 
15.11.2018.

Projekta sadarbības partneri 
ir vietējās biedrības  “Cirkuži” un 
“Eko Selonia” , kuras tiks iesaistītas 

daudz veidīgu 
aktivitāšu īste-
nošanā, izvei-
dotajā infrastruktūrā, kā arī aktīvu 
un sportisku aktivitāšu īstenošanā 
ģimeņu pasākuma “Ekspedīcija pa 
Jēkabpils novadu” ietvaros.

1.septembrī visi interesenti tiks 
aicināti uz projekta noslēguma pa-
sākumu “Ekspedīciju pa Jēkabpils 
novadu” un jaunizveidoto telpu 
atklāšanas pasākumu.

Pasākuma ģimenēm “Ekspedī-
cija pa Jēkabpils novadu” mērķis ir 
veicināt sabiedrības līdzdalību un 
vietējās dzīvesvides un tās radīto 
iespēju izzināšanu. Ekspedīcija būs 
izglītojošs, aktīvās atpūtas un pie-
dzīvojumu pasākums, kura ietva-
ros ģimenes, kā arī ikviens intere-
sents būs aicināts apceļot novadu 
un apmeklēt biedrības, muzejus, 
iestādes, kultūrvēsturiskos objek-
tus, krāt punktus un izpildīt uzde-
vumus, kas būs vērsti uz ģimenes 
vērtību apzināšanos (komandas 
darbs, prasmju nodošana, uzticība 
u.c.).

Sākot ar septembri, telpa būs 
atvērta vietējo iedzīvotāju iniciatī-
vām un saturīga bērnu un jaunie-
šu brīvā laika pavadīšanai.

Projekta vadītāja 

Jurgita Bareika

Atbalstīts Jēkabpils novada 
pašvaldības projekts 
“Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide 
Jēkabpils novadā”
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2018. gada 9. jūnijā Jēkabpils 
novada Mežgales ciematā nori-
sinājās skaists notikums – svinīgi 
tika atklāta lapene, kura tika iz-
būvēta projekta Nr. 17-05-AL24-
A019.2203-000005 “Pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes uzla-
bošana Sociālās aprūpes nama 
“Mežvijas” iemītniekiem Leima-
ņu pagastā” ietvaros. Saulainajā 
atklāšanas pasākumā piedalījās 
Jēkabpils novada pašvaldības iz-
pilddirektors Jānis Subatiņs, kurš 
"Mežviju" iemītniekiem teica svi-
nīgu uzrunu par šī projekta tap-
šanu. Ciemos, radot jautru noska-
ņojumu, bija atbraukusi Krustpils 
novada Atašienes folkroras kopa 
Vīraksne – (vadītāja Anita Gava-
re). Pasākumā piedalījās humānās 
palīdzības organizatori no Vācijas 
- Hardijs Kortmans, Tomass Bīlers, 

Johans Gocs un Svens 
Cāns. Ciemiņi uzrunā 
teica: "Prieks redzēt, 
ka sakoptības līmenis 
ap Mežvijām aug un tiek domāts 
par vecajiem ļaudīm. Novēlam, 
lai bērni pārņemtu senču tradī-
cijas un mīlētu savu dzimteni". 
Jāpiebilst, ka Jēkabpils novadam 
ir draudzīgas attiecības ar šiem 
labdariem, un katru gadu Jēkab-
pils novads saņemt humānās pa-
līdzības kravu, kuru izdala katram 
novada pagastam. Šajā pasāku-
mā svinīgi tika pasniegts elektro-
kardiogrāfs ģimenes ārstes Bai-
bas Bērziņas praksei - “Mežviju” 
iemītnieku veselības pārbaudes 
vajadzībām. Lapenes celtniecī-
ba, laukuma labiekārtošana un 
apzaļumošana tika veikta vēlā 
rudenī, kad bija drēgni un lietaini 

laika apstākļi. Lapene ir aprīkota 
ar dārza kamīnu, soliņiem, galdi-
ņiem un dažādām brīvā laika pa-
vadīšanas iespējām. Šī ir lieliska 
vieta, kur tikties “Mežviju” iemīt-
niekiem ar saviem tuviniekiem, 
draugiem, kā arī visiem Mežgales 
ciema iedzīvotājiem svinēt svēt-
kus. Savukārt, 21. jūnijā - Vasaras 
Saulgriežos, kad ir visgarākā die-
na un visīsākā nakts - Mežviju 
iemītnieki kopā ar ciemata iedzī-
votājiem skatījās teātra uzvedu-
mu. Jau otro gadu mēs Vasaras 
Saulgriežus ielīgojam Mežgalē. 
Ciemos bija atbraukuši Zasas kul-
tūras nama amatierteātris ar E. 
Vulfa lugu “Līnis murdā”. Galve-

najā lomā – Inga Martinova, Ilona 
Aleksejeva, Aivars Aleksejevs, Ai-
risa Ģeidāne, Evita Rubina, Jānis 
Dimparāns, Guntis Porietis, Inga 
Gutberga, Ilzīte Poriete. Režisore 
– Solvita Audzīte. Pēc teātra seko-
ja Jāņu un Līgu aplīgošana, Jāņu 
dziesmu dziedāšana. Vēlāk devā-
mies uz lapeni, kur bija sarūpēts 
cienasts, ugunskura iedegšana 
un līgošana līdz vēlai stundai.

Paldies, par kopā būšanu! Pal-
dies visiem, kuri veltīja savu brīvo 
laiku šī pasākumu tapšanā!

Sociālais darbinieks Leimaņu 

pagastā, SAN “Mežvijas” 

vadītājs Kaspars Vaišlis

Autora foto

Lapenes atklāšana “Mežvijās”

Šī gada astotajā jūnijā tika sa-
gaidīti Jēkabpils novada draugi, 
humānās palīdzības delegācija 
no Vācijas. Tomass Bīlers, Hardijs 
Kortmans, Johans Gocs, Svens 
Cāns ieradās tieši no lidostas, 
kur ciemiņus sagaidīja tulkotāja 
Silvija Raģele, Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Va-

nags, izpilddirektors Jānis Suba-
tiņš un sociālā darbiniece Eva 
Zeipe-Mača. Pie vakariņu galda 
tika pārspriesti dažādi sadarbības 
modeļi, kā arī turpmākā viesu 
sadarbība ar Jēkabpils novadu. 
Sadarbība ar bezpeļņas labdarī-
bas organizāciju Flughafenverein 
München notiek jau vairākus ga-

dus. Jēkabpils novada pašvaldība 
cer uz ilgstošu un abpusēju sa-
darbību.

Devītajā jūnijā delegācija devās 
uz divām novada daudzbērnu ģi-
menēm, kur iepazinās ar bērniem, 
vecākiem un viņu dzīvesstāstiem. 
Un, protams, neizpalika senioru 
apciemošana Sociālās aprūpes 
namā “Mežvijas”, kur vienlaicīgi 

notika lapenes svinīgā atklāšana. 
Svinīgajā brīdī Tomass Bīlers un 
Hardijs Kortmans pasniedza vietē-
jai ģimenes ārsta praksei elektro-
kardiogrāfu (EKG), kura pieraksti 
ļaus iegūt vērtīgu informāciju par 
sirds funkcionālo stāvokli.

Katru gadu tiek dalītas drēbes, 
apavi, bērnu ratiņi, galdi, bērnu 
rotaļlietas un citi labumi. No at-
vestajām mantām tiek iekārtoti 
Jēkabpils novada sociālie dzīvokļi 
un apgādāti ar nepieciešamajiem 
ikdienas priekšmetiem.

Thomas Bihlers savā Facebook 
kontā raksta: “Misija Latvijā izpildī-
ta, liels paldies visiem ziedotājiem, 
kuri pašaizliedzīgi ziedoja. Nāksim 
atkal 2019. gadā, solam.”

Jēkabpils novada Sociāla 

darbiniece darbam ar ģimeni ar 

bērniem Eva Zeipe-Mača

Jēkabpils novadā ciemojas humānās palīdzības 
delegācija no Vācijas
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Jēkabpils novada pašvaldības 
delegācija šī gada 2. jūlijā devās 
vizītē uz Šarkovščinas rajonu 
Baltkrievijā ar mērķi piedalīties 
Šarkovščinas pilsētas 515. gada-
dienai un Baltkrievijas Republikas 
Neatkarības dienai veltītajā svinī-
gajā pasākumā. Jēkabpils novada 
pašvaldību vizītē pārstāvēja do-
mes priekšsēdētājs Aivars Vanags, 
izpilddirektors Jānis Subatiņš un 
projektu speciāliste Agnese Kal-
niņa. Pasākumu ar svētku uzrunu 
atklāja Šarkovščinas rajona izpild-
komitejas priekšsēdētājs Dmitrijs 
Lomako, pēc kuras tika nolikti zie-
di pie pieminekļa Lielajā Tēvijas 
karā kritušajiem karavīriem-atbrī-
votājiem. Turpinājumā klātesošie 
piedalījās svētku gājienā no Šar-
kovščinas rajona izpildkomitejas 
administratīvās ēkas līdz kultūras 
centram, kur pasākuma noslēgu-
mā izskanēja svētku koncerts.

Ņemot vērā, ka šogad atzīmē-
jam Latvijas simtgades svētkus, 
Jēkabpils novada pašvaldība 
uzaicināja starptautiskos sadarbī-
bas partnerus uz “XXVI Vispārējo 

latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku” noslēguma koncertu 
“Zvaigžņu ceļā” šī gada 8. jūlijā. 
Zarasai rajona pašvaldību pār-
stāvēja mēra vietnieks Arnoldas 
Abramavičius ar kundzi Virginija 
Abramavičius, Šarkovščinas rajo-
na izpildkomiteju – priekšsēdē-
tāja vietnieks Jurijs Vasiļevskis, 
lietu departamenta vadītāja Olga 

Maļugina, ekonomikas nodaļas 
vadītāja Tatjana Mečeļ, savukārt 
no Jēkabpils novada pašvaldības 
puses viesu delegācijas uzņē-
ma domes priekšsēdētājs Aiv-
ars Vanags, izpilddirektors Jānis 
Subatiņš un projektu speciāliste 
Agnese Kalniņa. Vizītes laikā tika 
pārrunātas turpmākās aktivitātes 
kopīgai sadarbībai un dalībnieki 

iepazīstināti ar apskates objek-
tiem Koknesē.

Sadarbības partneri izteica pa-
teicību par iespēju apmeklēt vie-
nu no plašākajiem valsts mēroga 
kultūras pasākumiem un atzinīgi 
novērtēja Latvijas kultūras man-
tojuma daudzveidību.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Pašvaldības aktivitātes starptautiskajā sadarbībā

Jēkabpils novada pašvaldībā 
tika saņemts jaunatnes lietu spe-
ciālistes J.Bareikas iesniegums 
ar lūgumu piešķirt telpas bērnu 
un jauniešu iniciatīvām novada 
pašvaldībai piederošajā dzīvoklī 
“Veldres”-3A, Dignājas pagasta 
Vandānos.

Arī Dignājas pamatskolas di-
rektore I.Vēvere rakstījusi iesnie-
gumu ar lūgumu rast iespēju 
pārcelt Dignājas sabiedrisko cen-
tru no pamatskolas telpām uz 
“Veldrēm”-3A. Esošā telpa nepie-
ciešama pirmsskolas sagatavoša-
nas grupai, lai sekmīgi īstenotu 
pirmsskolas izglītības programmu 
un nepārkāptu nosacījumus par 
nepieciešamo telpu lielumu.

Par šo jautājumu tika spriests 
apvienotajā komiteju sēdē 19. 

jūlijā. Deputāti atzīmēja, ka pirms-
skolas izglītība ir jānodrošina, jo 
telpa ir maziņa. Jēkabpils novada 
domes priekšsēdētājs A.Vanags 
piebilda, ka Vandānos šajā dzīvok-
lī notiek remonts, kam vajadzētu 
drīz jau būt pabeigtam. Skolas 
sabiedriskais centrs ir vairāk no-
sacīts, jo par to ir cita veida atbil-
dība nekā par Dignājas kultūru. 
Vandāni no skolas ir nepilna ki-
lometra attālumā. Izpilddirektors 
J.Subatiņš teica, ka bija domes lē-
mums par minēto telpu izveidi kā 
centru ģimenes atbalstam. Runa ir 
par to, kur darbosies kultūras ko-
ordinators. Dignājas skolas ģime-
nes atbalsta centrs būs pārvaldes 
pakļautībā. Kādam cilvēkam to va-
jadzēs pieskatīt. Ģimenes atbalsta 
centrā ir divas telpas – viena saim-

nieciskā un viena pasākumiem.
Dignājas pamatskolas direkto-

re I.Vēvere pastāstīja, ka sabied-
riskajā centrā bija jānotiek mājtu-
rības stundām, tās varētu pārcelt 
uz trešo stāvu, jo tur ir izlietne. Bez 
izlietnes mājturības stundas nevar 
notikt. Līdz šim 3. stāvā risinājās 
vēstures stundas.

A. Vanags norādīja, ka pirms-
skolas grupai būtu jāatrodas 1. 
stāvā. Grupā ir 25 bērni. Novadā 
jau ir divas audžuģimenes. Viņš 
uzsvēra, ka kultūras darbiniekam 
tomēr vajadzētu atrasties Vandā-
nos, jo skola no turienes ir netālu.

Kultūras darbiniece sacīja, ka 
viņa ir par Vandāniem, jo, kad 
kļūst tumšs, bērni skolā vairs ne-
uzturas.

Jēkabpils novada domes sēdē 

tika nolemts atļaut Dignājas 
pamatskolas direktorei izvietot 
pirmsskolas sagatavošanas gru-
pu pamatskolas 1. stāva telpās, 
vienojoties ar pagasta pārvaldes 
vadītāju un Dignājas kultūras pa-
sākumu organizētāju par darba 
telpu ierādīšanu kultūras pasāku-
mu organizētājai.

Tika nolemts atļaut Dignājas 
sabiedriskā centra izveides un 
aprīkošanas projekta rezultātā 
iegādātās materiālās vērtības dar-
bības nodrošināšanai pārvietot uz 
citām telpām un uzdot Īpašuma 
apsaimniekošanas un pakalpo-
jumu sniegšanas nodaļai veikt 
nepieciešamās darbības īpašuma 
“Veldres”-3A, Vandānos lietošanas 
mērķa maiņai.

A.Valdmane

Piešķirs vairāk telpu pirmsskolas bērniem

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018.gada 28.maijā saņēma Du-
navas Romas katoļu draudzes 
priekšnieka J.Stikāna iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt fi nansiālu at-
balstu 500 EUR Dunavas Sv. Jāze-

pa Romas katoļu baznīcai jumta 
seguma remontam - krāsu iegā-
dei. Baznīca ir Valsts arhitektūras 
piemineklis.  

Atbilstoši “Kārtībai, kādā Jē-
kabpils novada pašvaldība piešķir 

atbalstu reliģiskajām organizāci-
jām”, Jēkabpils novada dome 28. 
jūnija sēdē nolēma piešķirt Duna-
vas Romas katoļu draudzei prasī-
to fi nansējumu 500 EUR apmērā 
no līdzekļiem atbalstam nevalstis-

kajām organizācijām, tai skaitā re-
liģiskajām organizācijām, un slēgt 
līgumu ar Dunavas Romas katoļu 
draudzi par līdzekļu saņemšanu 
un izlietošanas kārtību.

K.Sēlis

Piešķir fi nansējumu remontam Dunavas Romas katoļu draudzei
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21. jūnija ārkārtas 
domes sēdē

 tika nolemts lūgt Latvijas 
Republikas Ministru kabinetam 
izsludināt ārkārtējo situāciju 
lauksaimniecībā Jēkabpils nova-
da pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

28. jūnija domes sēdē 
skatītie jautājumi:

 Par fi nansējuma piešķirša-
nu jauniešu dalībai starptautis-
kā nometnē

 Par Jēkabpils novada paš-
valdības ceļu “Celminieku ceļš-
Vilciņi”

 Par nekustamā īpašuma 
“Veckrūmiņi-Druviņu Kalnieši” 
nodošanu bez atlīdzības

 Par nekustamā īpašuma 
“Celminieku ceļš-Vilciņi” nodo-
šanu bez atlīdzības

Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (Lauku iela 3-10, Zasa)

Par īres tiesību piešķiršanu 
(A.B.)

Par īres tiesību piešķiršanu 
(Ē.R.)

Par grozījumiem 2015.gada 
27.augusta lēmumā Nr.209 “Par 
Jēkabpils novada Medību koor-
dinācijas komisiju”

 Par medību tiesību nomu  
(Biedrība “Mednieku klubs “Lei-
maņi””)

 Par nedzīvojamo telpu 
nomu nekustamajā īpašumā 

Bebru iela 108, Jēkabpils (SIA 
“Sēldedze”)

 Par fi nansējumu biedrībai 
Sporta klubs “Alko Racing Team” 
sacensību organizēšanai

 Par nekustamā īpašuma 
ņemšanu uzskaitē

Par uzturēšanās un sociālās 
aprūpes pakalpojumu Jēkabpils 
novada sociālās aprūpes namā 
“Mežvijas” maksas apstiprināša-
nu 

Par fi nansējuma piešķiršanu 
Dunavas Romas katoļu draudzei

 Par Jēkabpils novada paš-
valdības Publiskā pārskata par 
2017. gadu apstiprināšanu

Par fi nansiālu atbalstu jau-
niešu iniciatīvai Rubenes pagas-
tā

 Par fi nansējumu materiā-
li tehniskās bāzes uzlabošanai 
sporta pasākumu organizēšanai

 Par Dunavas pamatskolas 
mājturības kabineta aprīkojumu

 Par fi nansējuma piešķirša-
nu Dignājas evaņģēliski luteris-
kai draudzei

Par novada amatnieku pār-
stāvniecību starptautiskā amat-
niecības festivālā Slovākijā

 Par deklarēšanos īres dzī-
voklī (S.B.) 

 Par atļauju savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu 
amatu (A.S.)

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu (“Baltmaņi”, Za-
sas pagasts)

 Par saistošo noteikumu 
Nr.2/2018 “Grozījumi Jēkab-
pils novada domes 2015.gada 
26.novembra saistošajos no-
teikumos Nr.13/2015 “Par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu Jēkabpils 
novadā”” apstiprināšanu 

Par fi nansiālu atbalstu pub-
licitātes materiālu drukāšanai

26. jūlija domes sēdē 
skatītie jautājumi:

 Par nekustamā īpašuma 
– “Dūņenieku klubs”, Ābeļu pa-
gastā, Jēkabpils novadā, atsavi-
nāšanu

 Par  pirmsskolas sagatavo-
šanas grupas izvietošanu

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu (“Kļaviņi”, Rube-
nes pagasts)

 Par Jēkabpils novada izglī-
tības, kultūras un sporta konsul-
tatīvās darba grupas sastāvu

Par Interešu izglītības prog-
rammu izvērtēšanas un mērķ-
dotāciju sadales komisijas sa-
stāvu

 Par iesniegumu notāram 
par mantojuma atklāšanās izslu-
dināšanu 

 Par nekustamā īpašuma 
ņemšanu uzskaitē

 Par nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa “Sili”-2 Lašos - ierakstī-
šanu zemesgrāmatā uz pašval-
dības vārda

 Par nekustamā īpašuma - 
dzīvokļa “Veldres” - 9, Vandānos 
- atsavināšanu un nosacītās ce-
nas apstiprināšanu

 Par nekustamā īpašuma - 
dzīvokļa Aldaunes iela 3-3, Bro-
dos - atsavināšanu un nosacītās 
cenas apstiprināšanu

Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (“Bērzi”-11, Sudrabkalns)

Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (Sila iela 5-5, Zasa)

Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (Lauku iela 3-15)

Par īres tiesību piešķiršanu 
(J.P.)

 Par Nodomu protokola 
slēgšanu ar Ģimenes un audžu-
ģimenes atbalsta biedrību “DO-
MUS”

Par ēdināšanas maksas da-
ļas noteikšanu Jēkabpils novada 
izglītības iestādēs

 Par bezmaksas ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanu 
skolēniem, kuri mācās Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs

Par atbalstu Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas atceres pa-
sākumam

Domes sēžu protokoli un ie-
raksti skatāmi mājaslapā www.
jekabpilsnovads.lv, augšā izvēl-
nē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā 
“Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada jūnija un jūlija domes sēdēs 
skatītie jautājumi

2018. gada 19. jūnijā Jēkab-
pils novada pašvaldība saņē-
ma Dignājas evaņģēliski lute-
riskās draudzes priekšnieces 
A.Zaharevskas lūgumu piešķirt 
finansiālu atbalstu 500 EUR re-
montdarbu veikšanai Dignājas 
baznīcā. Plānoti darbi baznī-
cas galvenās ieejas durvju un 
baznīcas vārtu atjaunošanā. Ie-
sniegumam pievienota darbu 
tāme ar plānotajām izmaksām.   

Atbilstoši “Kārtībai, kādā Jē-
kabpils novada pašvaldība pie-

šķir atbalstu reliģiskajām orga-
nizācijām”, Jēkabpils novada 
dome 28. jūnija sēdē nolēma 
piešķirt Dignājas evaņģēliski 
luteriskajai draudzei piepra-
sīto finansējumu 500 EUR no 
līdzekļiem atbalstam nevalstis-
kajām organizācijām, tai skaitā 
reliģiskajām organizācijām, un 
slēgt līgumu ar Dignājas evaņ-
ģēliski luterisko draudzi par 
līdzekļu saņemšanu un izlieto-
šanas kārtību.

K.Sēlis

Piešķir fi nansējumu remontam 
Dignājas evaņģēliski
luteriskajai draudzei

2018. gada 20. jūnijā Jē-
kabpils novada pašvaldība 
saņēma novada sporta pasā-
kumu organizatores B.Čākures 
iesniegumu ar lūgumu pie-
šķirt finansējumu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai, 
lai organizētu Jēkabpils no-
vada atklāto “Nakts turnīru”. 
Turnīrs tradicionāli notiek 
Dunavas pagastā un šogad tā 
norise plānota 17. augustā. Lai 
to noorganizētu labā kvalitā-
tē, nepieciešams labiekārtot 
pludmales volejbola lauku-

mu, uzstādīt apgaismojumu, 
nomainīt basketbola vairogus 
un stīpas. Plānoto darbu tāme 
sastāda 1000 EUR. 

Jēkabpils novada dome 28. 
jūnija sēdē nolēma piešķirt 
pieprasīto finansējumu 1000 
EUR no 2018. gada budžetā 
plānotajiem līdzekļiem nepa-
redzētiem gadījumiem, veicot 
grozījumus Dunavas kultūras 
nama ieņēmumu izdevumu 
tāmē, pamatojoties uz veica-
mo darbu tāmi.   

K.Sēlis

Piešķir fi nansējumu materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošanai 
sporta pasākumiem Dunavā
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Jēkabpils novada pašvaldība 
2018.gada 11.aprīlī saņēma Jē-
kabpils novada Sociālā dienesta 
vadītājas L.Zeltiņas iesniegumu, 
kurā viņa lūdza pārskatīt sociālās 
aprūpes centra “Mežvijas” pakal-
pojumu tarifus, lai nodrošinātu to 
atbilstību faktiskajām izmaksām.  

2018.gada 19.aprīļa Apvie-
notās komitejas sēdē deputāti 
tika iepazīstināti ar iemītnieku 
uzturēšanās un sociālās aprū-
pes pakalpojumu izmaksām, kas 
atbilstoši 2018.gadam apstipri-
nātajai budžeta ieņēmumu iz-
devumu tāmei mēnesī vienam 
iemītniekam sastāda 264,76 EUR, 
veidojot diennakts maksu 8,70 
EUR. Maksas noteikšana netika 
virzīta izskatīšanai domes sēdē 
līdz Jēkabpils novada Sociālā die-
nesta struktūrvienības Sociālās 
aprūpes nams “Mežvijas” Noli-
kuma apstiprināšanai. Nolikums 
apstiprināts ar Jēkabpils novada 
domes 2018.gada 24.maija sēdes 
lēmumu Nr.145 (protokols Nr.7, 
21.punkts). Nolikumā noteikts, ka 
Sociālās aprūpes nams “Mežvijas” 
ir Jēkabpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta struktūrvienība, 
kas nodrošina ar pastāvīgu dzī-
ves vietu, diennakts uzraudzību, 
atbalstu pašaprūpē un, ja nepie-
ciešams, atbalstu sociālo problē-
mu risināšanā pensijas vecuma 
personas un pilngadīgās perso-

nas ar  II un III  invaliditātes grupu 
(turpmāk – personas), kuriem ir 
objektīvas grūtības aprūpēt sevi 
vecuma vai funkcionālo traucēju-
mu dēļ (turpmāk – pakalpojums). 
Vienlaicīgi tiek skatīts jautājums 
par izmaiņām amata vienību sa-
rakstā un ēdināšanas pakalpoju-
mu izveidi.

Jēkabpils novada dome 28. 
jūnija domes sēdē nolēma:

• Noteikt sociālās aprūpes 
nama “Mežvijas” viena iemītnieka 
uzturēšanās un sociālās aprūpes 
pakalpojumu izmaksas (ar ēdinā-
šanu) mēnesī 375,74 EUR, dien-
nakts maksu 12,36 EUR. 

• Noteikt sociālās aprūpes 
nama “Mežvijas” viena iemītnieka 
uzturēšanās un sociālās aprūpes 
pakalpojumu izmaksas (bez ēdi-
nāšanas pakalpojuma) mēnesī 
264,76 EUR, diennakts maksu 
8,71 EUR, kas piemērojama, ja 
klients prombūtnes dēļ īslaicīgi 
nesaņem pakalpojumu sociālās 
aprūpes centrā.  

• Klients, kura deklarētā dzī-
vesvieta pakalpojuma piešķirša-
nas brīdī nav Jēkabpils novadā, 
par saņemto pakalpojumu norē-
ķinās lēmuma 1. vai 2.punktā pa-
redzētajā apmērā, nepārsniedzot 
85% no pensijas vai pabalsta, 
ieskaitot piemaksas pie pensijas, 
vai valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta. Klienta rīcībā paliek ne 
mazāk kā 15% no viņam pensijas 
vai pabalsta, ieskaitot piemaksas 
pie pensijas, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta personī-
giem izdevumiem.  Gadījumā, ja 
klienta rīcībā esošie līdzekļi nav 
pietiekami, pakalpojuma maksu 
sedz pašvaldība, kura pieņēmusi 
lēmumu par personas ievietoša-
nu, vai apgādnieks. 

• Klients, kura deklarētā dzī-
vesvieta pakalpojuma piešķirša-
nas brīdī ir Jēkabpils novadā, par 
saņemto pakalpojumu norēķinās 
lēmuma 1. vai 2.punktā paredzē-
tajā apmērā, nepārsniedzot 85% 
no pensijas vai pabalsta, ieskaitot 
piemaksas pie pensijas, vai valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta, 
bet ne vairāk kā 180 EUR. Klien-
ta rīcībā paliek ne mazāk kā 15% 
no viņam pensijas vai pabalsta, 
ieskaitot piemaksas pie pensijas, 
vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta personīgiem izdevu-
miem. Gadījumos, kad klienta 
rīcībā esošie līdzekļi nav pietieka-
mi, maksu līdz 180 EUR sedz no 
pašvaldības budžeta. Pakalpoju-
ma maksas daļu virs 180 EUR sedz 
klienta apgādnieki kā līdzmaksā-
jumu, normatīvajos aktos un šajā 
lēmumā noteiktajā kārtībā un ap-
jomā, piemērojot līdzmaksājuma 
atlaidi 50%.  Ja Jēkabpils novada 
teritorijā deklarētā klienta rīcībā 

esošie fi nanšu līdzekļi ir pietie-
kami, klients var segt 180 EUR un 
noteikto līdzmaksājumu. 

• Klients par saņemto pakal-
pojumu maksā atbilstoši no-
slēgtajam līgumam. Līguma no-
sacījumus un izcenojumus par 
pakalpojumu dome pārskata, 
sagatavojot budžeta projektu, 
ņemot vērā pensiju indeksācijas 
un budžeta rezultātus. 

• Juriskonsultam nodrošināt 
esošo īres līgumu laušanu nor-
matīvajos aktos  noteiktajā kār-
tībā un izstrādāt pakalpojumu 
sniegšanas līgumu, ņemot vērā 
Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 “So-
ciālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpo-
juma izmaksas tiek segtas no paš-
valdības budžeta” 2.punktu un šī 
lēmuma nosacījumus.

• Slēgt vienošanos ar Valsts So-
ciālās apdrošināšanas aģentūru 
par maksājumu saņemšanu bez-
skaidras naudas norēķinu veidā. 
Noteikto pakalpojumu maksu pie-
mērot no 2018.gada 1.novembra.

• Ar šī lēmuma spēkā stāšanos 
atzīt par spēku zaudējušu Jēkab-
pils novada domes 2013.gada 
23.maija lēmumu Nr.204 un Jē-
kabpils novada domes 2013.gada 
19.septembra lēmumu Nr.304.

K.Sēlis

Jēkabpils novada sociālās aprūpes namā “Mežvijas” apstiprina 
uzturēšanās un sociālās aprūpes pakalpojumu maksu

201 8. gada 5. jūnijā Jēkabpils 
novada pašvaldība saņēma Zasas 
vidusskolas direktores O.Spēkas 
iesniegumu, kurā tika lūgts izska-
tīt jautājumu par inventāra, kas no 
2018. gada 1. septembra nebūs 
vajadzīgs mācību procesa nodro-
šināšanā Dunavas pamatskolā, no-
došanu Zasas vidusskolai. 

2018. gada 6. jūnijā Jēkabpils 
novada pašvaldībā saņemts Du-
navas pamatskolas un Zasas vidus-
skolas skolotāja U.Auzāna iesnie-
gums, kurā lūgts izskatīt jautājumu 
par mājturības kabineta aprīko-
juma, kas iegādāts par 2017.gadā 
piešķirto valsts budžeta mērķdo-
tāciju, atstāt Dunavas pamatskolā. 
To varētu izmantot mūžizglītības 
pasākumu mērķim Jēkabpils nova-
da iedzīvotājiem. Mājturības kabi-
neta aprīkojums iegādāts atbilstoši 

likuma “Par Valsts budžetu 2017.
gadā” 14.pielikumā apstiprināta-
jām mērķdotācijām pašvaldību pa-
sākumiem. Mērķdotācija piešķirta 
pamatojoties uz U.Auzāna iesnie-
gumu par mājturības kabinetu ap-
rīkojuma pilnveidošanu Jēkabpils 
novada skolās. 

Ar 2018. gada 25. janvāra no-
vada domes lēmumu Nr.11 ap-
stiprināta Dunavas pamatskolas 
likvidācija, pievienojot to Dignājas 
pamatskolai un nosakot Dignājas 
pamatskolā vispārējās pirmssko-
las izglītības programmas un pa-
matizglītības 1.posma (1.-4.klase) 
programmas papildu īstenošanas 
vietu adresē “Dunavas skola”, Du-
nava, Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads. Atbilstoši dokumentam 
“Dunavas pamatskolas likvidācijas, 
pievienojot Dignājas pamatskolai, 

plāns”, tiek veikta Dunavas pamat-
skolas kustamās mantas sadales pa 
novada institūcijām plāna izstrāde. 
Likvidācijas komisija ir apkopo-
jusi ieteikumus materiālo vērtību 
nodošanai un pieņemšanai, kur 
sekojošam ātri nolietojamam in-
ventāram un pamatlīdzekļiem nav 
noteikta tālāka izmantošana:
Pamatlīdzekļi ar kopējo vērtību 
4182,76 EUR:
Ēvele un biezumēvele HC 260 
C-2.8 DNB
Pusautomāts Technomig 210 
Dual Synergic
Lentzāģis BAS 318 Precision 
WNB, 230V
Biezumēvele DH 330
Akumulatora urbjmašīna BS 18 
Mobile Workshop 74 accessories
Virsfrēze Of E 1229 Signal
Ripzāģis TS 254 230/1/50

Diska slīpmašīna TS300
Pārējais inventārs ar kopējo 
vērtību 659,02 EUR:
SHEPPACH fi nierzāģis SD 1600V
Urbšanas darbagalds DP 16 SL
Metināšanas maska DIN 9-13 
SHINE
Putekļu savācējs HD 12
Koka frēze  6-daļu komplekts
HSS-G spirālurbji 25 gabali-
komplekts

Jēkabpils novada dome 28. 
jūnija sēdē, atturoties deputātam 
K.Štolniekam, nolēma atļaut nodot 
Dunavas pamatskolas mājturības 
kabineta inventāru un pamatlī-
dzekļus, kopskaitā 14 gabalus par 
kopējo summu 4841,78 EUR, pēc 
klāt pievienotā saraksta, Zasas vi-
dusskolai mācību procesa nodro-
šināšanai.

K.Sēlis

Dunavas pamatskolas mājturības kabineta aprīkojumu dos Zasai
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Piešķir fi nansiālu atbalstu 
jauniešu iniciatīvai 
Rubenes pagastā

Jēkabpils novada pašvaldī-
ba 2018.gada 19.jūnijā saņēma 
Rubenes pagasta iedzīvotājas 
L.R. iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt finansējumu 400 EUR 
projektam “Stilīga pienotavas 
ēka Rubeņos”.  

Jēkabpils novada Rubeņu 
jaunieši iesniedza projektu 
Eiropas Parlamenta biroja Lat-
vijā īstenotajā projektā-kon-
kursā “Balso Tu! Kā? Jēkabpilī”, 
kura mērķis bija aicināt jaunie-
šus būt aktīviem, iesaistīties 
apkārtējās vides uzlabošanā. 
Jaunieši ar projektu par Rube-
ņu vecās pienotavas ēkas estē-
tisku pārveidi ieguva projekta 
galveno balvu.

Projekta “Balso Tu! Kā? Jē-

kabpilī” vadītāja G.Berķe savā 
vēstulē domes priekšsēdētā-
jam A.Vanagam aicina atbal-
stīt jauniešu iniciatīvu, un rast 
iespēju realizēt projekta ideju 
par pienotavas atjaunošanu. 
Tas veicinātu jauniešu izpratni 
par līdzdalību, attīstītu pilso-
niskuma prasmes un sava vie-
dokļa paušanu.

Jēkabpils novada dome 28. 
jūnija sēdē nolēma piešķirt fi-
nansējumu 400 EUR Rubenes 
pagasta pārvaldei jauniešu 
projekta “Stilīga pienotavas 
ēka Rubeņos” realizācijai no 
2018. gada budžetā plānota-
jiem līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

K.Sēlis

2017. gada 27. jūlijā Jēkabpils 
novada dome ar lēmumu Nr.206 
“Par brīvpusdienu, brokastu un 
launaga piešķiršanu skolēniem, 
kuri mācās Jēkabpils novada iz-
glītības iestādēs” noteica  bez-
maksas ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanas kārtību Jēkabpils no-
vada izglītības iestādēs no 2017. 
gada 1. septembra līdz 2018. gada 
31. maijam. Sakarā ar lēmuma dar-
bības termiņa beigām, Finanšu un 
ekonomikas nodaļa rosina noteikt 
jaunu kārtību brīvpusdienu, bro-
kastu un launaga piešķiršanā sko-
lēniem, kuri mācās Jēkabpils no-
vada izglītības iestādēs no 2018. 
gada 1. septembra.

Jēkabpils novada dome 26. jū-
lija domes sēdē nolēma:

1. Piešķirt un nodro šināt bez-
maksas ēdināšanu Jēkabpils no-
vada izglītības iestādēs no 2018. 
gada 1. septembra līdz 2019. gada 
31. maijam apstiprināto izcenoju-
mu apjomā:

1.1. brokastis, pusdienas un 

launagu pirmsskolas grupu au-
dzēkņiem, kuri apmeklē Jēkabpils 
novada izglītības iestādes;

1.2. pusdienas 5.-12. klašu sko-
lēniem, kuri apmeklē Jēkabpils 
novada izglītības iestādes;

1.3. brokastis, pusdienas, lau-
nagu un vakariņas Zasas vidus-
skolas pirmsskolas grupu audzēk-
ņiem, 1.-12. klašu skolēniem, kuri 
izmanto Zasas vidusskolas inter-
nāta pakalpojumus; 

1.4. pabalsts ēdināšanai citos 
gadījumos tiek nodrošināts atbil-
stoši saistošajiem noteikumiem 
Nr.13/2014 “Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Jēkabpils no-
vadā”. 

2. Finanšu un ekonomikas 
nodaļai precizēt plānoto fi nan-
sējumu skolēnu ēdināšanai 2018. 
gada budžetā pēc faktiskā skolē-
nu skaita uz 2018. gada 1. septem-
bri un plānot papildus fi nansēju-
mu lēmuma 1.2. un 1.3. punktu 
izpildei. 

K.Sēlis

Skolēniem, kuri mācās
Jēkabpils novada izglītības iestādēs, 
nodrošinās bezmaksas ēdināšanas 
pakalpojumu 
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Par valsts mēroga dabas 
katastrofu (sausuma sekas) 
lauksaimniecībā

Pēc zemkopības ministra rezo-
lūcijas saimniecību pārbaudošās 
institūcijas: LAD, Vides kvalitā-
te, Sertifi kācijas un testēšanas 
centrs, Valsts augu aizsardzības 
dienests savās pārbaudēs saim-
niecībās nepiemēros soda sankci-
jas par sekojošu prasību neizpildi:

1) kultūraugu sēšanas, stādī-
šanas vai audzēšanas optimālās 
biezības nodrošināšanu,

2) kultūrauga vai kultūraugu 
maisījuma dominanci (pieļau-
jama pārmērīga nezāļainība, ja 
kopšanas darbus ietekmējis sau-
sums, augi nav uzdīguši, dīgstība 
bijusi zema, augi gājuši bojā pēc 
iestādīšanas),

3) kultūraugu sēšanas termiņu 
līdz 25. jūnijam,

4) neattiecināt minimālās ražas 
ieguves prasības saistītā atbalsta 
saņemšanai par sertifi cētām sēk-
lām,

5) ievēro samērības principus 
dzīvnieku labturībā, kas attiecas 

uz barības bāzes nodrošināšanu.
Lēmumu pieņemšanai par 

soda sankciju nepiemērošanu 
iestādes var lūgt lauksaimniekus 
uzrādīt pierādījumus, kas minēti 
attiecīgo lauku vēstures ieraks-
tos, it īpaši attiecībā uz sēklu, 
stādu un dīzeļdegvielas iegādi, 
samaksu par veikto darbu (pakal-
pojumu uc.), paša lauksaimnieka 
uzņemtās fotogrāfi jas par attiecī-
go lauku pirms iznīkšanas vai tās 
laikā.

Latvijas lauku konsultāciju un 
izglītības centrs ir deleģēts pēc 
lauksaimnieka pieprasījuma sa-
gatavot nepieciešamos atzinu-
mus VID, ja sausuma katastrofā 
cietusī persona lauksaimniecībā 
nevar izpildīt normatīvajos aktos 
noteiktos pienākumus, un tai ir 
nepieciešams vienoties ar VID par 
soda sankciju nepiemērošanu.

Ministrs ir lūdzis Eiropas ko-
misiju ļaut izmaksāt avansa mak-
sājumus lielākā apmērā jau š.g. 
septembrī, kā arī šogad ieviest 
atkāpes no zaļināšanas nosacīju-
mu izpildes.

Ja tiks pieņemts lēmums Lat-
vijas lauksaimniekiem izmaksāt 
Eiropas Savienības fi nansiālu 
atbalstu sausuma un karstuma 
radīto zaudējumu segšanai, tas 
nenotiks ātrāk par nākamo gadu.

Datumi, kuri jāatceras
1) 15. augusts - termiņš, kad 

jābūt noganītiem vai nopļautiem 
un novāktiem zālājiem, kas nav 
ES nozīmes zālāju biotopi un kas 
nav zālāji, kurus izmanto biškopī-
bā nektāra vākšanai vai ārstniecī-
bas augu vākšanai. 

2) 31. augusts. Periodā no 15. 
jūnija līdz 31. augustam kultūrau-
giem jāatrodas vai arī to atliekām 
jābūt redzamām uz lauka pēc 
ražas novākšanas! Tas nepiecie-
šams, lai LAD varētu pārliecinā-
ties, ka Vienotajā iesniegumā 
deklarētie kultūraugi ir auguši 
noteiktajā platībā. Kultūraugs, 
kas nodrošina saimniecības atbrī-
vojumu no kultūraugu dažādoša-
nas prasības izpildes, jāsaglabā uz 
lauka līdz 31.augustam! 

3) 15. septembris - pēdējais da-

tums, kad jānogana (nepietieka-
mi noganītās platības jāappļauj) 
vai jānopļauj un jānovāc BVZ, ES 
nozīmes zālāji, kā arī jānopļauj un 
jānovāc zālāji, ko izmanto biško-
pībā nektāra vākšanai vai ārstnie-
cības augu ieguvei. Ja zālājs tiek 
izmantots biškopībā nektāra vāk-
šanai vai ārstniecības augu iegu-
vei, tad zāle jānovāc no lauka pēc 
katras pļaušanas reizes, kas veikta 
periodā līdz 15.septembrim.

4) 15. septembris - pēdējais 
datums, kad ilggadīgo stādījumu 
(augļu dārzi, stādaudzētavas u.c.) 
platībās rindstarpas, kuru pla-
tums pārniedz 1 m, jāizpļauj vai 
mehāniski apstrādā, nokaltušie 
ilggadīgo stādījumu koki vai krū-
mi jāaizvāc.

5) 15. septembris - datums, līdz 
kuram jāapstrādā papuve. Līdz 
šim datumam nezālēm aramze-
mē jābūt apkarotām un augiem, 
t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrā-
dātam augsnē.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

21. jūnijā no saules lēkta līdz 
pat rietam Latvijas Radio 2 ēte-
rā skanēja “Gadsimta garākā lī-
godziesma”, ko izdziedāja kori, 
folkloras kopas un ansambļi gan 
Latvijas pilsētās un novados, gan 
ārzemēs. Akcijā jau trešo gadu pēc 
kārtas piedalījās arī Jēkabpils no-
vada jauktais koris “Putni”.

Šogad koris savu “Gadsimta 
garāko līgodziesmu” izvēlējās 
dziedāt Leimaņos. Iepriekšējos di-
vos gados norises vieta bija Zasa. 
Gatavošanās pirms Latvijas Radio 
2 ētera laika ir nopietna, jo katram 
dziedātājam ir apziņa, ka viņu 
dzirdēs visa Latvija un arī ārpus 
valsts. Santa Kasparsone un viņas 
vadītais kolektīvs akcijai ik gadu 
sarūpē kaut ko īpašu. Šoreiz radio 
ēterā izskanēja pirmatskaņojums 
– tautasdziesma Santas apdarē. 
“Latvijas Radio 2 lūdza pameklēt 
kādu nedzirdētāku melodiju,” stās-
ta Santa Kasparsone. “Es atradu 
senu grāmatu, kurā Pāvuls Jurjāns 
bija pierakstījis melodijas. Tur bij 
vēl vairāk melodiju, bet mums pie-
tika ar divām, jo tiešraidei vajadzē-
ja īsu – trīs minūšu priekšnesumu.” 
Jēkabpils novada jauktais koris 

“Putni” savas balsis akcijā ievija 
pulksten 10:45.

Pēc izskanēšanas ēterā “Put-
ni” tika arī fi lmēti, lai īpašā svēt-
ku video ikviens varētu redzēt 
projekta dalībniekus. Jēkabpils 
novada jauktais koris “Putni” dibi-
nāts pirms nepilniem septiņiem 
gadiem, un pašlaik kolektīvā ir 
gandrīz 40 dziedātāju. “Es korī 
dziedu jau no tā pirmsākumiem,” 
stāsta Dana Kantāne. “Biju ļoti 
priecīga, kad Jēkabpils novadā 
tika dibināts koris. Nebija domas, 
ka varētu nedziedāt, jo es dziedu, 

kopš vien sevi atceros. Iespēja vi-
siem pagastiem sanākt kopā un 
padziedāt – tas ir ļoti skaisti. Tas ir 
tāds saviļņojums! Šī sajūta pat nav 
aprakstāma, cik ļoti tu esi iekšā – 
no matu galiņiem līdz papēžiem 
dziesmā.”

Lai akcijai “Gadsimta garākā 
līgodziesma” taptu skaists video, 
koris bija parūpējies par īstu vasa-
ras saulgriežu atmosfēru. Latvisko 
garu papildināja arī no vietējās 
zemnieku saimniecības “Līvas” 
ciemos ieradies zirdziņš, kuru pēc 
dziedāšanas koristi lutināja gan 

ar glāstiem, gan svai-
giem burkāniem. Vasaras saulgrie-
žu video tika uzņemta arī uguns-
kura iekuršana. Korim “Putni” ir 
tradīcija ik gadu sadedzināt pērnā 
gada vainadziņus, un tas tika da-
rīts arī šoreiz.

Sandra Paegļkalne

K.Sēļa foto

Koris “Putni” ieskandina vasaras saulgriežus ar dalību 
akcijā “Gadsimta garākā līgodziesma”
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Arī šogad mēs - folkloras 
kopa “Dignōjīši” – piedalījā-
mies starptautiskajā folkloras 
festivālā “Baltica 2018”, kura 
tēma šoreiz bija “Ziedēšana. 
Jāņi.”

16. jūnijā Rīgā tika izdziedā-
tas Līgo dziesmas, kad notika 
sadziedāšanās ar citiem nova-
diem abos kanāla krastos. Ar 
prieku un lepnumu piedalījā-
mies gājienā un klausījāmies 
prezidenta uzrunu svētku da-
lībniekiem festivāla lielkoncer-
ta “Šurp, Jāņa bērni!” laikā.

17. jūnijā Latvijas Etnogrāfis-
kā brīvdabas muzeja Zemgales 
sētā sajutām to senatnes bur-
vību, kas ir sajūtama kārtīgā 
lauku sētā, vēsā lauku mājā, pie 
izravēta puķu un sakņu dārza, 
jasmīnu smaržu ielokā saim-
niecei, sagaidot Jāņa bērnus 
savā sētā un ielīgojot Jāņus.

Ja iepriekšējās dienās saule 
parādīja savu varenumu, tad  
21. jūnijā Rīga mūs sagaidīja ar 
lietu, vēju un negaisu. Tomēr 
tas nespēja sabojāt festivāla 
“Baltica 2018” noslēgumu un 
vasaras saulgriežu nakts burvī-
bu, kas valdīja gan pie uguns-
kura, gan uz lielās un mazās 
skatuves, gan teltī, kur tika 
dziedāts un dejots.

Visu šo dienu laikā bija gan 
prieks, gan nogurums, tika sa-
ņemti komplimenti gan no lat-
viešiem, gan no cittautiešiem, 
kuri lūdza kopā nofotografē-
ties. Par spīti karstumam un 
negaisam, esam guvuši pozitī-
vu lādiņu nākamajiem pasāku-
miem.

Folkloras kopa 

“Dignōjīši”

Folkloras kopa “Dignōjīši” 
Starptautiskajā folkloras 
festivālā “Baltica 2018”
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No 1. jūlija līdz 9. jūlijam Rīgā 
aizvadīti XXVI Dziesmu un XVI 
Deju svētki. Jēkabpils apriņķa 
tautas mākslas kolektīvi, kā pa-
rasti, arī šogad dzīvoja kopā, un 
visas organizatoriskās lietas tika 
kārtotas un risinātas kopā. Dzī-
vesvieta nedēļas garumā bija Rī-
gas 93. vidusskola Sesku ielā 72, 
ļoti izdevīgā vietā dalībniekiem, 
jo turpat 3 pieturu attālumā jau 
bija Daugavas stadions. Koriem 
koncertu norises vieta – Meža-
parks - nedaudz tālāk.

Gatavošanās svētkiem un 
spraigs darbs bija jūtams visu 
gadu, taču īpaši pēdējās nedē-
ļas pirms Dziesmu svētkiem, jo 
nāca jauna informācija, izmai-
ņas, precizējumi. Kopā darbojās 
pieci novadi, no katra novada 
- savs Dziesmu svētku koordi-
nators: Aiga Andrušķeviča (Ak-
nīstes novads), Inta Tomāne 
(Jēkabpils novads), Dace Braune 
(Krustpils novads), Maija Batara-
ga-Vilka (Salas novads) un Raisa 
Vasiļjeva (Viesītes novads). Va-
dības komandu veidoja kopā 
ar darba grupu, kurā strādāja 8 
cilvēki: Aija Rancova, Evija Pa-

slauska, Kristina Zvirbule, Aina 
Guoģe, Jānis Pučinskis, Jānis 
Andrijausks, Sandris Ziemelis, 
Ruta Šķipare, kā arī šoferis Alvis 
Indriksons. Izveidojās laba sa-
darbība gan ar kolektīviem un 
to vadītājiem, gan skolas per-
sonālu un ēdinātājiem. Ēdinā-
šana, vadoties no mēģinājumu 
grafi ka, tika organizēta divās 
vietās: Norises vietā (Daugavas 
stadions, Mežaparks, Kaļķu vār-
ti) un skolā. Tā kā tika piedāvāta 
vienota ēdienkarte, katrai dienai 
šajā gadījumā viss bija atkarīgs 
no ēdināšanas fi rmas. Finansē-
jums 8,00 eiro dalībniekam die-
nā no valsts budžeta + 2,00 eiro 
no pašvaldības budžeta.

Paldies visiem, kas veica savus 
pienākumus, lai dalībnieki justos 
apmierināti, droši un atpūtušies! 
Paldies par uzņemšanu, izmitinā-
šanu un pretimnākšanu dažādās 
situācijās Rīgas 93. vidusskolas 
direktorei Gunitai Kļaviņai, saim-
niecības daļas vadītājam Arnim 
Ķauķim! Paldies arī ēdināšanas 
fi rmai “Kolibri” par garšīgo ēdie-
nu, pacietību un pretimnākšanu, 
jo diena sākās agri un beidzās 

naktī, arī pēc pusnakts! Pal-
dies novadu pašvaldībām par 
fi nansiālo atbalstu un uzmun-
drinošiem vārdiem!

Koncerti
Pēc vējainās svētdienas 

gājiena un brīnišķīgā koncer-
ta Skonto stadionā, sākās nedē-
ļa ar mēģinājumiem Daugavas 
stadionā. Trīs dienas dejotāji no 
rīta līdz vēlam vakaram mēģinā-
jumos centās izdejot autoru ie-
cerētos deju rakstus, tā izstāstot 
mūsu zemes likteņstāstu. Patei-
coties vēsajam laikam, šoreiz ma-
zāk bija veselības problēmu, taču 
noberztas kājas un sagurums bija 
jūtams. Pēc mēģinājumiem sākās 
koncertu dienas. Deju koncert-
uzvedums “Māras zeme” notika 
vakarā un beidzās pēc pusnakts. 
Sajūtas bija pacilājošas, it īpaši 
noslēgumā, kad tu un tavi dejo-
tāji ir laukumā kopā ar vēl 18'000 
dejotājiem un izdejo fi nālu.

Daugavas stadionā no Jēkab-
pils novada dejoja 5 kolektīvi 
dažādās deju grupās : E grupa - 
VPDK “Deldze” (vad. D.Geidāne), 
VPDK “Rasa” (vad. I.Tomāne), 
C grupa - JDK “Landi” (vad. 
D.Geidāne), JDK “Laude” (vad. 
S.Vaitķeviča), D grupa - VPDK 
“Solis” (vad. D.Geidāne).

To sajust un būt kopā ir lep-
nums un prieks. Lepnums par 
savu tautu, par tautas tradīciju, 
ko sauc par Dziesmu svētkiem, 

kas ir nepārtraukts radošā darba 
process. Šogad, kad svētki veltīti 
Latvijas simtgadei, arī simtgades 
birojs piedāvāja ieskatu kultūras 
aktivitātēs- mēs redzējām sevi 
kartē, savu novadu, kur iezīmēts 
punkts Leimaņi- simtgades Za-
ļumballe Leimaņos 11. augustā, 
Latvju zīmju parkā. Tas man likās 
mīļi un saistoši šajos svētkos, ka 
tiekam pamanīti.

Pateicoties mūsu diriģentei 
Santa Kasparsonei, kura Latvi-
jas Radio 2 ir populāra ar savām 
dziesmām, jauktais koris “Putni” 
tika uzaicināts dziedāt radio stu-
dijā pie Brīvības pieminekļa 4. 
jūlijā. Novada cilvēki bija ēterā 
veselu pusstundu, dziedot un 
daloties savos stāstījumos. Pēc 
tam koriem sekoja mēģinājumu 
dienas un noslēguma koncerts 
“Zvaigžņu ceļā”. Uz iespaidīgo 
svētku noslēgumu Jēkabpils no-
vada pašvaldība bija uzaicināju-
si arī savus sadarbības partnerus 
no Zarasiem (Lietuva) un Šarko-
vščinas (Baltkrievija).

7. jūlijs bija folkloras diena. 
Folkloras kopas “Kāre” (vad. 
I.Krasevska) un “Dignojīši” (vad. 
A.Bikauniece) uzstājās Vērmaņ-
dārzā kopā ar citām kopām no 
Latvijas, dziesmās, rotaļās un 
stāstījumos cildinot savu nova-
du un Sēliju.

Inta Tomāne, Rubenes 

kultūras nama vadītāja-

koordinatore

Dziesmu un Deju svētku nedēļa Rīgā
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Agrā pavasarī amatniecības 
centrā “Rūme” viesojās Slovākijas 
Tradicionālās tautas mākslas un 
amatniecības asociācijas vadītāji 
Ļubica Kuzmova un Milošs Kun-
kels, kuri mūsu novadu apmeklēja 
projekta “Apstell” ietvaros. Starp-
tautiskajā projektā “Apstell” bied-
rība “Lauku partnerība Sēlija” pie-
dalās kā viens no partneriem. Tā, 
pateicoties šim projektam, “Rūme” 
nodibināja jaunus kontaktus, un 
mūsu novads tika uzaicināts pie-
dalīties amatnieku festivālā, kas 
notika 21.un 22.jūlijā nelielā Slovā-
kijas kalnu pilsētiņā Štrbske Pleso.

Štrbske Pleso šāds festivāls šo-
gad notika jau piekto gadu, taču 
kopumā Slovākijas Tradicionālās 
tautas mākslas un amatniecības 
asociācija organizē lielākus vai 
mazākus festivālus 9 reizes gadā 
visā Slovākijas teritorijā. Festivāli 

vienmēr notiek nelielās apdzīvo-
tās vietās, ar mērķi vairot šo vietu 
pievilcību un atraktivitāti. Tā kā 
Slovākija ir Tatru zeme, ļoti liela 
ekonomiskā nozīme ir tieši tū-
rismam. Mazpilsētu un ciematu 
iedzīvotāju galvenais ienākumu 
avots ir tūrisma infrastruktūras 
pakalpojumi – naktsmītņu, slēpo-
šanas trašu uzturēšanas, inven-
tāra nomas, ēdināšanas un citu 
tūrisma pakalpojumu sniegšana. 
Likumsakarīgi, ka liela nozīme ir 
nelielo apdzīvoto vietu atpazīsta-
mībai, kuru lielā mērā nodrošina 
šādi lieli, starptautiski amatniecī-
bas un tautas mākslas festivāli.

Asociācija festivālus rīko dažā-
du valsts un ES projektu ietvaros, 
sadarbojoties ar vietējām pašval-
dībām, bet festivālu dalībnieki tiek 
aicināti no Slovākijas, Čehijas, Po-
lijas, Ungārijas, Rumānijas un, šo-

gad – pirmo reizi – arī no Latvijas. 
Rīkotāji veic stingru amatniecības 
izstrādājumu kvalitātes kontroli, 
rūpējoties, lai festivālos tiek rādīts 
tikai labākais un, nepārprotami – 
tikai pašu roku darbs.

Festivālos nerakstīts likums ir ie-
rasties etnogrāfi skajos tērpos, kas 
rada īpašu svētku noskaņu. Arī mēs 
aizvedām uz Slovākiju gan biedrī-
bas “Sēļu pūrs” senos sēļu tērpus, 
gan vēsturisko Slates zili-balti rūto-
to brunci, par ko, savukārt, paldies 
novada kultūras namiem. Festivālā 
daudz tika spēlēta tautas mūzika, 
un mūzikas instrumentus varēja 
arī iegādāties, turpat notika arī 
kokgriezēju plenērs, kurā tika izga-
tavotas apjomīgas koka skulptūras. 
Iespējams, ka turpmāk sadarbosi-
mies arī ar slovāku kokgriezējiem.

Varam lepoties, ka mūsu amat-
nieku izstrādājumi saņēma vi-

sai augstu novērtējumu gan no 
festivāla rīkotāju, gan citu valstu 
amatnieku, gan apmeklētāju pu-
ses. Daudzi apmeklētāji apbrīnoja 
baltās mežģīņu zeķes, fl īsa sedzi-
ņas ar aplikācijām, keramiku, stik-
la rotas un saliekamos krēslus ar 
mūsu tautas ornamentiem, sakot, 
ka reti gadās redzēt tik kvalitatīvus 
un mākslinieciski augstvērtīgus 
darbus. Tāpat lielu interesi izpelnī-
jās ārstniecības augu uzlējumi ar 
aprakstiem slovāku valodā.

Ļoti patīkami ir saņemt tikai 
labus vārdus dažādās, līdz šim pat 
nedzirdētās pasaules valodās, un 
šos labos vārdus atvest atpakaļ 
mājās, nodot kā sveicienu no Aug-
stajiem Tatriem visiem, kas deva 
mums līdzi savus sirds darbus.

Pateicos mūsu novada amat-
niekiem par apbrīnojami rūpīga-
jiem, skaistajiem, kvalitatīvajiem 
darbiem!

Informāciju sagatavoja a/c 

“Rūme” koordinatore

Daina Alužāne

Novada amatnieki pirmo reizi pārstāv Latviju Slovākijas 
tautas mākslas festivālā

Aicinām ziedot līdzekļus bērnu 
rotaļu un sporta laukuma izveidei, 
kā arī labiekārtot vietu kur visa ģi-
mene var pavadīt laiku Vidsalas 
ciemā.

Biedrība "EKO Selonia" ir pie-
saistījusi Jēkabpils novada fi -
nansējumu 700,00 EUR apmērā 
bērnu rotaļu laukuma izveidei, 
kā arī sadarbībā ar Kalna pagasta 
pārvaldi un vietējiem iedzīvo-
tājiem augustā tiks labiekārtots 
pludmales volejbola laukums, 
uzstādīta āra tualete un izveidota 
ugunskura vieta. Tomēr, lai ģime-

nes varētu kopā aktīvi pavadīt 
brīvo laiku biedrība aicina ziedot 
līdzekļus lapenes izveidei, kā arī 
bērnu un jauniešu sporta un brī-
vā laika inventāra (strītbola groza, 
āra trenažieru un tml.) iegādei un 
uzstādīšanai.

Ziedojumi tiek vākti līdz 2018. 
gada 10. augustam, uz biedrības 
"EKO Selonia" (reģistrācijas nr: 
40008267489) kontu: LV39HA-
BA0551044965605, mērķī norā-
dot "Ziedojums bērnu sporta un 
rotaļu laukuma izveidei Vidsalas 
ciemā". Biedrībai ir sabiedriskā la-

buma statuss, tādēļ ziedotājiem 
gada beigās būs iespējams atgūt 
daļu no ziedotās summas.

Jautājumu gadījumā zvanīt – 
22432134.

Biedrība “EKO Selonia”

Aicina ziedot bērnu rotaļu un sporta laukuma izveidei Vidsalā
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Lai gan Jēkabpils novada Kal-
dabruņas sākumskola tika likvidē-
ta pirms 16 gadiem, tur joprojām 
valda dzīvība un darbība. Par to 
rūpējas biedrība “Ūdenszīmes”, 
kas skolā rīko dažādas izstādes un 
citus pasākumus, bet par sabied-
rībā iemīļotāko aktivitāti kļuvis 
siena skulptūru plenērs “Siena 
dienas”, kuru laikā ikviens intere-
sents aicināts no siena veidot da-
žādus tēlus.

No 10. līdz 14. jūlijam Jēkabpils 
novada Kaldabruņā no jauna tapa 
siena skulptūras. Ikgadējā plenēra 
“Siena dienas” tēma šoreiz bija 
abstrakta un asociējās ar detaļu 
un visa mazā izcelšanu, ar kukai-
ņiem un dzīvību – “Zoom. Zum. 
San”. “Zoom – tas ir palielinājums, 
pievilkšana, detaļas,” skaidroja 
biedrības “Ūdenszīmes” vadītāja 
Ieva Jātniece. “Zum un san – pļava 
izdala skaņas, tā ir gan augu šūpo-

šanās, gan kukaiņi, taureņu spār-
nu švīkstoņa, varbūt kādi gaismas 
atspīdumi. Šogad plenēra tēma ir 
detaļas.”

Siena skulptūru plenērs notiek 
ik vasaru – nedēļas garumā gan 
lieli, gan mazi interesenti var pa-
rādīt savu radošo garu un roku 
veiklību, veidojot tēlus no siena. 
Organizatoru dotā tēma ik gadu 
tiek atainota no dažādiem rakur-
siem. Arī 11. plenēra 30 dalībnieki 
demonstrēja savu radošo pieeju. 
Solvita plenērā piedalās jau vai-
rākus gadus. Šogad viņa kopā ar 
vairākiem citiem dalībniekiem 
veidoja bišu pūzni: “Tas ir gan 
tematiski atbilstošs objekts, gan 
simbolisks, jo iekšā mēs plāno-
jam izvietot dažādas tautasdzies-
mas. Izveidojām durvis, lai cilvēki 
varētu iet iekšā un lasīt un lai no 

tāluma varētu dzirdēt, kā tas skan, 
jo īstenībā mēs visi savās mājās iz-
klausāmies kā bišu pūznis. Lielākā 
daļa ēku no tāluma san.”

Daudzām ģimenēm vasara 
vairs nav iedomājama bez Siena 
dienām Kaldabruņā. Atī Tatjanai: 
“Pēdējos gados eju ar mazdēlu, 
kurš, var teikt, izaudzis reizē ar 
Siena dienām. Sākām nākt, kad vi-
ņam bija divi gadi. Viņam arī patīk, 
viņš katru gadu brauc uz šejieni 
no Īrijas.”

Katru gadu Siena dienu prog-
rammā tiek iekļauti koncerti vai 
kādi īpaši pasākumi. Šogad tā 
bija audio ieraksta “Kā zāle aug” 
veidošana. Dalībnieku iedzie-
dātā mūzika un ierunātie vārdi 
tiks izmantoti, veidojot biedrī-
bas “Ūdenszīmes” jauno vides 
ekspozīciju. Ieva Jātniece stāsta: 
“Mūsu telpās būs stādu audzēša-
nas kamera ar regulējamu mik-
roklimatu un apgaismojumu, ko 
baros saules baterijas. Tur būs arī 

mikroskops ar papildfunkciju – fi l-
mēšana un fotografēšana. Līdz ar 
to mēs varēsim veidot materiālus 
no šīm fotogrāfi jām, kas nav ne-
maz tik viegli iegūstamas citādā 
veidā. Gribas klāt arī cilvēka balsi, 
jo mēs ļoti labi zinām, ka gotiņas 
dod vairāk piena pie klasiskās mū-
zikas vai konkrētas mūzikas. Tad 
zālei noteikti arī jāaug labāk pie la-
bas mūzikas, pie labiem vārdiem, 
kurus pateiks un iedziedās mūsu 
pašu cilvēki.”

Skulptūru plenērs “Siena die-
nas” vienmēr ir bez maksas, arī 
materiāli un nakšņošanas iespē-
jas nodrošina organizatori. Pasā-
kums pulcē interesentus gan no 
tuvākas, gan tālākas apkaimes, jo 
tā ir iespēja izjust Latvijas vasaru, 
būt pie dabas un izpausties rado-
ši. Siena dienas atbalsta Jēkabpils 
novada pašvaldība, kas fi nansē 
biedrības “Ūdenszīmes” projektu 
“Pļava san”.

Sandra Paegļkalne

Siena Dienas Kaldabruņā norisinās jau 11. reizi

27. jūlijā, Dunavā, sporta laukumā 
bija vērojama liela rosība. Nebaidoties 
no saules svelmes, te pulcējās apmek-
lētāji, lai piedalītos “Aktīvās atpūtas un 
izklaides dienas” piedāvātajās aktivitā-
tēs un rosinātu darboties kopā. Pasā-
kumā piedalīties tika aicinātas ģimenes 
ar bērniem, bez vecuma ierobežojuma. 
Lai piedalītos 7 sporta stacijās, te varēja 
iemēģināt roku precizitātē, veiklībā, āt-
rumā, varēja pārbaudīt kāju spēku. Patī-
kamai un pozitīvai atmosfērai virmojot 
gaisā, visi dalībnieki, no maza līdz lie-
lam, aktīvi piedalījās visās piedāvātajās 
aktivitātēs. Priecē, ka arī vecmāmiņas 
nepalika nomaļus, bet bija naskas dalīb-
nieces. Bērniem visvilinošākās bija pie-
pūšamās atrakcijas, kur varēja darboties 

tik, cik pietika izturības.
Kad rezultāti bija apkopoti, klāt pa-

tīkamākais brīdis – apbalvošana! Jā-
piezīmē, ka diezgan daudzi no dalīb-
niekiem saņēma balvas par vairākām 
disciplīnām, daži pat visās disciplīnās 
bija priekšgalā citiem.

Pasākumu kuplināja Dunavas KN lī-
nijdeju grupa “Maybe” un deju ritmu 
grupa ”Dejo ar mums” no Aknīstes.

Paldies dalībniekiem par kuplo ap-
meklējumu un pozitīvismu! Paldies 
visiem, kuri ieguldīja darbu pasākuma 
norisē!

Pasākuma organizatore, Dunavas 

kultūras nama vadītāja 

Anita Ozoliņa

Autores foto

Aizvadīta “Aktīvās atpūtas un izklaides diena” Dunavā
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No šī gada 15. – 23. jūlijam, Jē-
kabpils novada jaunieši piedalījās 
Erasmus+ programmas projekta 
“What connects us in Europe! Fa-
cets of togetherness” aktivitātē, 
starptautiskā jauniešu nometnē 
Vācijā, Parhimas pilsētā. Projektā 
kopumā piedalījās 45 jaunieši no 
trīs pašvaldībām – Jēkabpils no-
vada, Parhimas un Neumünste-
res. Jēkabpils novadu projektā 
pārstāvēja 15 jaunieši no visiem 7 
novada pagastiem.

Galvenā uzmanība starptau-
tiskajā nometnē tika veltīta 
izpratnes veicināšanai par 
Eiropas savienību, kā arī citu 
kultūru iepazīšanai, nometnes 
dalībnieku kopīgai darbībai 
sporta, mūzikas, teātra, māks-
las radošajās aktivitātēs. Jau-
niešiem bija iespēja pilnveidot 
savas angļu un vācu valodas 
zināšanas un iegūt jaunu 
pieredzi dažādās jomās. No-
metnes laikā jaunieši pieda-
lījās izglītojošās un informa-
tīvās nodarbībās, sportiskās 
un radošās aktivitātēs, kā 
arī devās dažādās piedzīvo-
jumu ekskursijās pa Parhi-
mu un apkārtējām pilsētā. 
Jaunieši devās izbraucienā 
ar drezīnu, kanoe laivām, 
velosipēdiem, apguva teātra, per-
kusiju, burvju triku un aerogrāfa 
mākslu, gidu pavadībā apskatīja 
ievērojamākos apskates objektus.

Nometnes atklāšanas dienā 
jauniešus Parhimas pilsētas svinī-
gā uzrunā sveica pilsētas priekš-
sēdētāja Ilka Rohr.

Pirms došanās, delegācijai no 
Jēkabpils novada bija jāsagatavo 
mājasdarbs – jāsagatavo priekš-
nesums “Latvijas kultūras vaka-
ram”. Jaunieši bija sagatavojuši 
prezentāciju par novadu, sarūpē-
juši tradicionālos latviešu saldu-
mus un suvenīrus.

Jauniešu iespaidi par pieredzē-
to projekta ietvaros:

Linda: “Daudz labu iespaidu un 
jauni draugi, tas ir ļoti forši. Mani 
ļoti priecē tas, ka var doties kaut 
kur kopā ar citiem un iepazīt ci-
tas kultūras un ļoti skaistas vietas 
Parhimā un Šverīnā! Man ļoti pa-
tika šis brauciens tāpēc noteikti 
braukšu vēl arī uz citiem!”

Rēzija: “Daudz jautru emociju!”
Haralds: “Jautri cilvēki!”
Solvita: “Man ļoti patika. Jauni 

draugi, jauna pieredze!”
Samanta: “Daudz jauni iepazīti 

cilvēki, neaizmirstamas emocijas, 
piedzīvojumu pilna nedēļa, emo-

ciju deva visai vasara!”
Terēze: “Laiks, ko pavadījām 

Vācijā bija pilns ar dažādām emo-
cijām. Ierodoties naktsmītnēs, 
mēs bijām noguruši no garā ceļa, 
ko veicām. Pirmā reakcija, godī-
gi sakot, bija daļēji skeptiska, jo 
naktsmītnēs nebija pieejams in-
ternets un zona, taču, laikam ejot, 
mēs pie tā pierādām, un beigās 
jau bijām pat priecīgi par to, ka 
mums bija jāizdomā dažādi veidi, 
kā pavadīt savu brīvo laiku bez 
interneta, un tas mūs lielā mērā 
saliedēja. Bija interesanti pava-
dīt šo laiku izmēģinot arī jaunas 
izklaides iespējas, kā, piemēram, 

braukšanu ar kanoe laivām un 
pārvietošanos pa vecām vilciena 
sliedēm ar velosipēdiem. Pro-
tams, arī Vācijas pilsētu, to vēs-
tures un arhitektūras iepazīšana 
bija neatņemama nometnes sa-
stāvdaļa. Vēl svarīgi ir minēt mūsu 
jauniepazītos draugus no Vācijas, 
ar kuriem mēs pavadījām nomet-
ni, un kuri mums parādīja Vāciju 
no jauniešu skatpunkta. Kopumā, 
es varētu teikt, ka šī nometne bija 
izdevusies, jo es ieguvu gan jau-
nus draugus, gan arī pieredzi.”

Apmācības notika angļu valo-
dā. Bija iespēja iepazīt citu valstu 
jauniešus un viņu kultūru. Tika 
iegūta ne tikai neaizvietojama 
pieredze un jauni draugi, bet arī 
zināšanas politikā, starpkultūru 
komunikācijā un sevis izzināšanā.

Paldies jauniešiem un viņu ve-
cākiem par sadarbību un atbalstu!

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada Jaunatnes 

lietu speciāliste

Jēkabpils novada jaunieši piedalās starptautiskā nometnē

21. jūnija vakarā Kalna kultūras nams, sadarbībā ar Mežzemes bibliotēku, rīkoja pasāku-
mu “Zāļu vakars - Izgaismo Latviju! ”

Zāļu diena parasti asociējas ar Vasaras saulgriežiem. Līdz ar saulrietu tika iekārtots 
ugunskurs, katrs pasākuma dalībnieks tika aicināts līdzi nest savu malkas pagali, lai ar savu 
nesumu stiprinātu kopīgo uguni. Arī šoreiz tika iedegts ugunskurs, dziedātas spēka dzies-
mas Latvijai, stiprinot latvisko identitāti caur mūsu senču tradīciju, dodot spēku latviešu 
tautai dzīvot cauri laikiem.

S.Vecumniece

Zāļu vakars Kalna pagastā
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Jēkabpils novada Rubeņos jau 
par tradīciju kļuvusi “Mazā ziņ-
ģe” - mūzikas festivāls, kas pulcē 
grupas no tuvākas un tālākas ap-
kārtnes. Gadu gaitā pasākumam 
audzis gan dalībnieku, gan ap-
meklētāju skaits. Tikko izskanējusi 
jau 23. ”Mazā ziņģe”.

Mūzikas festivāls “Mazā ziņģe” 
norisinās gleznainā vietā – Jēkab-
pils novada Rubeņu brīvdabas 
estrādē, ko ieskauj dabas miera 
apvītais Rubeņu parks. Šogad fes-
tivālu vadīja brāļi Auzāni, un tajā 
piedalījās sešas grupas, par kurām 
apmeklētāji varēja balsot, kā arī 
vēl vairākas grupas, kuras uzstā-
jās kā viesi un kuras nepiedalījās 
konkursā. Vistālāko ceļu mērojusi 
grupa “Brigadela” no Lietuvas.

Pēdējos gados pasākumam 
tiek meklēti jauni mākslinieki – tas 
tādēļ, lai iepazītu tuvāk iepriekš 
tik labi nezināmās grupas, lai da-
žādotu festivāla programmu, kā 
arī lai motivētu muzikālos jaunie-
šus nebaidīties un dibināt savas 
grupas. Viens no kolektīviem, kas 

uzstājās šogad, ir grupa “Laimīgais 
gadījums” no Sunākstes pagasta. 
Mūziķēm ir stāsts, kādēļ grupai ir 
šāds nosaukums, un kā veidoju-
sies pati grupa: “Mēs atradām cits 
citu nejauši,” stāsta grupas dzie-
dātāja Ramona. “Vienā pasākumā 
vajadzēja sniegt priekšnesumu ar 
muzikālo pavadījumu, un tā tas 
kamolītis aizvēlās. Sapratām, ka 
varam iemācīties gan basģitāru, 
gan sintezatoru, Kristīne – bun-
gas. Ar muzikālo izglītību mums 
ir Pēteris, bet pārējie mēs esam ar 
vēlmi dziedāt, piedalīties, sniegt 
prieku cilvēkiem un, protams, arī 
sev.”

Vēl viena grupa, kas Mazajā ziņ-
ģē piedalījās pirmo reizi, ir grupa 
ar nosaukumu “Forši”. Šī vīru grupa 
ir no Ilūkstes un dibināta jau sen, 
bet pēc aptuveni 30 gadu ilgas 
pauzes, pirms dažiem gadiem, 
atkal sanākusi kopā. “Ilūkstē ir tāds 
pasākums, kad sievietēm spēlē un 
dzied tikai vīrieši,” stāsta grupas 
pārstāvis Gunārs. “Tas bija 2014. 
vai 2015. gadā, tā mēs sanācām 

atkal kopā. Pēc tam gribējām iz-
domāt nosaukumu, sapratām, ka 
ir forši, tāpēc nodomājām – lai iet 
“Forši”.”

Mūziķi novērtē gan Mazās ziņ-
ģes norises vietas burvību, gan 
pašu pasākumu, kas dod iespēju 
ne tikai parādīt sevi, bet arī iepa-
zīties ar citām grupām. “Atmosfēra 
šeit ir kolosāla!” saka Gunārs. “Mēs 
savstarpēji iepazīstamies, tautas ir 
daudz, mums ir interesanti parādī-
ties, lai mūs kāds redz.”

Apmeklētāju festivālam tiešām 
daudz – šeit ierodas ne tikai no Jē-
kabpils novada, bet arī no citiem 
novadiem un pilsētām. “Vismaz ir, 

kur satikties un atnākt paskatīties. 
Lauciniekiem jau gribas kaut ko 
jautrāku,” teic pasākuma apmeklē-
tāja Daina no Gārsenes.

Par katru festivāla dalībnieku 
klātesošie varēja balsot, un festi-
vāla beigās tika noteikti Mazās ziņ-
ģes laureāti. Šogad par I pakāpes 
laureātiem kļuva jauniešu grupa 
– Ilze, Ieva un Ardis. Pēc festivāla 
tradīcijām tas nozīmē, ka nākam-
gad Mazo ziņģi iesāks šīs grupas 
priekšnesums. II pakāpe šogad 
grupai “Starpbrīdis”, savukārt III 
pakāpe – grupai “Forši”.

Sandra Paegļkalne

I.Tomānes foto

Jēkabpils novada Rubeņos izskan 
tradicionālais festivāls “Mazā ziņģe”

Dāsna vasara. 
Samtainas nak-
tis pēc tveicīgām 
dienām. Debesis 
satumst, un parā-
dās augusta zvaig-
znes. Piektdien, 10. 
augustā, pl. 19.00 
pie Kaldabru-
ņas skolas notiks 
Zvaigžņotie Dārza 
svētki.

Uz šo notiku-
mu visus vasaras 
mīļotājus biedrība 
„Ūdenszīmes” aicina 
jau piekto gadu, un 
tas veltīts romantis-
kajiem, krāšņajiem un arī garšī-
gajiem dzīves aspektiem. Svinē-
šana. Kas notiks šogad?

Iepriekšējos gados svētku ap-
meklētājus vedām uz Holandes, 
Ziemeļitālijas, kā arī austrumu 
poēzijas un Eiropas mākslas 
skaistākajiem dārziem. Šīgada 
sapņainā priekšlasījuma tēma 
„Mēness un monēta”. Mazliet no 
mākslas vēstures, mazliet no krā-
sām, jūtām un fi lozofi jas. Mazliet 
no noslēpuma.

Pēc tam, protams, pievērsī-
simies piezemētākām lietām 
– mājas kūku degustācijai un 
konkursam. Starp citu, pagāju-
šajā gadā mums bija apmēram 
trīsdesmit kūkas...Un daudz 
neredzētu kulinārijas brīnum-
darbu. Piemēram, lietuviešu 
dāmas no Bajorai ciemata bija 
atvedušas torti, kas vairāk at-
gādināja greznu ziedu pušķi. 
Jāatzīst, ka tā bija arī patiesi 
garšīga! Uzvarētājas diplomu 
gan saņēma īsti klasiska Latvi-

jas lauku torte tepat no Asares 
pagasta.

Dārza svētki nav iedomājami 
bez mūzikas, un arī šogad mums 
spēlēs Harijs Zdanovskis un Vie-
sītes pūtēju orķestris.

Vakara gaitā – fi lmu demons-
trācija uz lielā ekrāna; noslēgu-
mā – gaismas lukturīšu peldē-
jums Kaldabruņas dīķī.

Tāpat vēlamies atgādināt vie-
siem:

Dāmām ierašanās garās klei-
tās un cepurēs (kungiem kleitas 

nav obligātas);
Līdzi ņemam pašgatavotu 

kūku – tik daudz, lai pietiek sev 
un vēl pāris cilvēkiem;

Ļoti, ļoti vēlēties, lai debesis 
šai vakarā atļauj mums saskatīt 
krītošās zvaigznes un demons-
trēt savas krāšņās kleitas.

Par kafi ju, svecēm un pārējo 
vakara burvību mēs būsim parū-
pējušies.

Ieva Jātniece,

biedrības „Ūdenszīmes” 

vadītāja, t.29548967

Kaldabruņā notiks Zvaigžņotie Dārza svētki 
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No 28. līdz 30. jūlijam cauri 
Līvānu, Jēkabpils un Krustpils 
novadiem pa Latvijas lielākas 
upes ūdeņiem devās unikālā 
Daugavas ūdens tūrisma marš-
ruta izpētes ekspedīcija. Šajās 
dienās komanda ar plostiem 
mēroja vairāk kā 60 km un 
piestāja dažādās apskates vie-
tās, lai izpētītu to piemērotību 
laivotājiem. Eksperti atzīst, ka 
šis Daugavas posms ir blīvāk 
apdzīvots, līdz ar ko upes krasti 
ir izkoptāki un ērtāk pieejami 
laivotājiem. Īpaši izceļama at-
pūtas vieta “Daugmales”, kur 
iespējams ne vien baudīt brī-
nišķīgus Daugavas skatus, bet 
arī iznomāt laivas un citu spor-
ta inventāru. Upes mierīgais 
tecējums šajā maršrutā kļūst 
arvien straujāks, un ūdens tū-
ristus var pārsteigt lielizmēra 
zemūdens akmeņi.

Jau ziņots, ka no 23. jūli-
ja līdz 5. augustam norisinās 
vēl nepieredzēta Daugavas 

ūdenstūrisma maršruta 
izpētes ekspedīcija ar mērķi 
pirmo reizi izstrādāt publiski 
pieejamu, vienotu karti Latvi-
jas lielākās upes ūdenstūrisma 
ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem 
ir devusies 5 vides ekspertu 
komanda un 10 brīvprātīgie 
palīgi, mērojot ūdens ceļu no 
Daugavas augšteces Piedrujas 
pagastā, Krāslavas novadā, līdz 
Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā 
veicot 352 kilometrus.

Ekspedīciju organizē Publis-
ko un privāto partnerattiecību 
biedrība “Zied Zeme” sadarbī-
bā ar vietējās rīcības grupām 
no 21 pašvaldības un biedrī-
bu “Ūdensmalu attīstībai” sa-
darbības projekta “DaugavA-
basMalas” ietvaros.

Ekspedīcijas piedzīvoju-
miem līdzi sekot, kā arī vairāk 
par sadarbības projektu “Dau-
gavAbasMalas” var uzzināt 
Facebook lapā un mājaslapā 
daugavabasmalas.lv. 

Jaunumi par Jēkabpils no-
vada pusi no ekspedīcijas 
Facebook konta:

Jersikā, pa ceļam uz piemiņas 
akmeni Daugavas plostniekiem, 
kur bijām sataisījušies brangi 
fotografēties, atklājām sen ava-
rējušu marsiešu kuģi. Šķiet, ka 
vietējie izmanto citplanētiešu 
tehnoloģijas savos pārvietoša-
nās aparātos. Labi, ka pārceltuve 
vieno #DaugavAbasMalas par 
4.50 EUR par autodvēseli. No-
rāžu gan nekur nav, no ūdens 
atrast punktus diezgan nereāli. 

Laikam tādēļ citplanētieši arī 
avarējuši. Ceļā uz to piemiņas 
akmeni, redziet. (28.07.2018)

L.Ivanova

Biedrības “Publisko un privāto part-
nerattiecību biedrība “Zied Zeme”” 
projekts „Daugavas upes baseina eko-
nomiskā potenciāla attīstība” (Dauga-
vAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam apakš-
pasākumā “Starpteritoriālā un starpvals-
tu sadarbība”. Atbalsta Zemkopības mi-
nistrija un Lauku atbalsta dienests. www.
ziedzeme.lv/

Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāj 
Jēkabpils novadā

Jēkabpils novada pašvaldība 
atgādina zemes īpašniekiem, lieto-
tājiem un nomniekiem, ka nekus-
tamā īpašuma nodoklis par 2018.
gada 3.ceturksni jāsamaksā līdz 
šī gada 15.augustam. Nākamais 
maksāšanas termiņš ir 15.11.2018.

Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi  
nomaksāt Nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomas maksu, 
ievērojot maksāšanas termiņus.

Personas, kuras ir kavējušas 
likumā noteiktos maksāšanas ter-
miņus, lūdzam pārliecināties, vai 

nav palikuši parādi, ko veido kavē-
juma nauda no laikā nesamaksā-
tiem nodokļiem. To lūdzam izdarīt 
pa telefonu: 65220820, rakstot e-
pastu: airita.liepina@jekabpilsno-
vads.lv vai ierodoties klātienē. 

 Nekustamā īpašuma nodokli 
un zemes nomas maksu var ie-
maksāt pagastu pārvalžu kasēs 
vai ieskaitīt Jēkabpils novada 
pašvaldības, reģ.Nr.90009116789 
bankas kontā:
• AS Swedbank, konta 
Nr.LV21HABA 0551 0350 9773 1

• SEB Bankas, konta Nr.LV21UNLA 
0050 0216 7851 8 

Taču drošākais un ērtākais 
veids NĪN nomaksai ir portāls 
www.epakalpojumi.lv  vai  www.
latvija.lv. Abos portālos pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksā-
tājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksā-
juma veikšanai.

Airīte Liepiņa, Jēkabpils 

novada pašvaldības Vecākais 

nodokļa administrators

ATGĀDINĀJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM Pavāra vakance 
Dunavā

Dignājas pamatskola aicina 
pieteikties uz pavāra amatu 
ar slodzi 0,7 (algas likme – 
EUR 437 par pilnu slodzi). 

Darba vieta – Dunavas skola, 
Dunavas pagasts, Jēkabpils 
novads. Vēlams iepriekšēja 

pieredze. 
Pieteikties pa telefonu 26406844 

vai pa e-pastu dignajaspsk@
jekabpilsnovads.lv.

Dignājas pamatskolas direktore 
I.Vēvere



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.
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Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2018. gada augustāJēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2018. gada augustā

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.

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam! 

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā un jūlijā reģistrēti 
4 jaundzimušie.

Vijiet kopā dzīves audus
Zeltītiem ziediņiem.
Tā kā šodien visu mūžu
Roku rokā staigājiet.

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

jūlijā noslēgtas 
3 laulības.

Atkal, zeme, tava 
velēna vaļā tiek klāta
Atkal viena dziesma līdz galam 
izdziedāta.
(I.Ziedonis)

Jūnija mēnesī Jēkabpils 

novadā reģistrēti 2 mūžībā 

aizgājušie, jūlijā – 7.

Arnis Krūkliņš
30.11.1954. – 07.06.2018.

Normunds Krustiņš
12.11.1963. – 10.06.2018.

Mārīte Vikmane
25.06.1958. – 03.07.2018.

Ausma Mārāne
18.01.1935. – 04.07.2018.

Jānis Vildners
26.06.1968. – 07.07.2018.

Jānis Ludāns
14.02.1947. – 10.07.2018.

Ainārs Augškalns
08.07.1978. – 12.07.2018.

Jānis Tomāns
22.04.1963. – 18.07.2018.

Vasilijs Rožkovs
13.05.1950. – 22.07.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
11.08. plkst. 11.00 Ābeļu pagas-
ta “Luģeniekos” biedrības “Ūsiņš” 
rīkotās sacensības jātnieku spor-
tā “Ūsiņa Kauss 2018”. Sacensības 
šķēršļu pārvarēšanā 5 maršrutos.

Dunavas pagasts
10.08. plkst. 22.00 “Lielā Lauri-
ņa balle” Dunavā. Spēlē: jauniešu 
grupa no Jēkabpils “Viegla elpa” 
(Ardis, Ieva, Ilze).

17.08. plkst. 22.00 Dunavā 
Jēkabpils novada atklātais Nakts 
turnīrs pludmales volejbolā, 
strītbolā un fl orbolā! Pieteikša-
nās – līdz sacensību dienas plkst. 
21.45. Par atbilstošu atmosfēru 
pasākumā gādās DJ Ainārs. 
Pasākums bez maksas.

Kalna pagasts
18.08. plkst. 12.00 
Kalna pagasta doktorātā pasā-
kums “Dvēseļu putenis-stāsts 
par cīņām uz brīvību”. Tikšanās ar 

fi lmas “Dvēseļu putenis” radošo 
komandu.

Leimaņu pagasts
11.08. Leimaņos, Latvju zīmju 
parkā pasākums 
“Latvju zīmes rotājās - Jēkabpils 
novads svētku rotā”:
plkst. 15.00 dažādās aktivitātes,
plkst. 18.00 deju un folkloras  
uzvedums “Latvju zīmes rotājas”,
plkst. 21.00 Simtgades Zaļum-
balle. Spēlē Dignājas kapela.

22.08. plkst. 10.00 Mežgalē (pie 
kultūras nama) Aktīvā senioru 
diena! Dažādas sportiskas aktivi-
tātes sadarbībā ar fi zioterapeitu. 
Kopā nūjosim, vingrosim, kā arī 
notiks sacensības individuāli un 
komandu disciplīnās. 
Plkst. 12.30 kopīga tēja un 
uzkodas, kā arī jautra 
pasēdēšana kopā. 
Pasākums bez maksas. Pieteikties 
pie pagasta kultūras darbinieka 
līdz 20. augustam.

Rubenes pagasts
10.08. plkst. 19 00. jau piekto 
gadu Zvaigžņotie Dārza svētki 
Kaldabruņā. 

19.08. un 20.08. plkst. 10.00 
Rubeņu ciemā ikviens tiek 
aicināts uz pienotavas apglezno-
šanu, blakus ūdenskrātuvei. Aici-
nāti visi interesenti un izpalīdzīgu 
roku īpašnieki, kuriem ir vēlme 
palīdzēt īstenot pienotavas 
apgleznošanas ideju.

25.08. plkst.14.00 Slates skolā 
projekta ,,Slate cauri gadu desmi-
tiem” noslēguma pasākums. Tiks 
atklāta Slates skolas piemiņas 
plāksne un novadpētniecības 
istaba ,,Uz neseno pagātni”; 
notiks tikšanās ar sadarbības 
partneriem no Vācijas Slates, 
stādīts ozols. Uzstāsies jauktais 
vokālais ansamblis "Āre". Pēc 
tam sarunas neformālā gaisotnē. 
Omulībai līdzi var ņemt groziņu 
un atmiņas (arī foto) par Slatē 

pavadīto laiku. Sīkāka inf. pa tel. 
22346995, 26889057.

Zasas pagasts
25.08. no plkst. 10.00 Zasā 
Jēkabpils novada atklātais volej-
bola turnīrs. 
Plkst. 11.00 mācīsimies nūjot, 
sadarbībā ar fi zioterapeitu. 
Plkst. 12.00 Nūjošanas festivāls. 
Pasākums bez maksas un bez 
iepriekšējas pieteikšanās.

31.08. plkst. 22.00 Zasas kul-
tūras namā Vasaras noslēguma 
balle. Spēlē grupa “Galaktika”.

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

Informāciju par kultūras 
sarīkojumiem apkopoja 

Inta Tomāne,  tālr. 26478498; 
e-pasts: rubeneskn@

jekabpilsnovads.lv


