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27. maijā Rubeņos – parkā un brīvdabas 
estrādē notiks tradicionālais pasākums – ģi-
meņu festivāls. Aicinām izglītības iestāžu un 
kultūras namu bērnu un jauniešu kolektīvus 
piedalīties koncertā “Zem zilajām debesīm”. 
Gaidīti visi – gan individuāli, gan ģimenes. 
Darbosies spēļu ciems pašiem mazāka-
jiem apmeklētājiem, radošais ciems, sporta 

ciems. Būs iespēja vizināties zirga mugurā, 
darbosies pozitīvo sajūtu foto automāts un 
citi pārsteigumi. Koncertam savu dalību ko-
lektīviem pieteikt līdz 22. maijam.

Inta Tomāne,

Rubenes kultūras nama vadītāja-

koordinatore, mob.: 26478498

E-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

27. maijā ģimeņu festivāls Rubeņos

Aicinām iedzīvotājus 
iesaistīties novada attīstības 
programmas izstrādē, 
aizpildot aptaujas anketu un 
piedaloties darba grupās!

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi 
Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. 
- 2025. gadam izstrādi, pamatojoties uz Jēkab-
pils novada pašvaldības domes 2018. gada 29. 
marta lēmumu Nr.81 “Par Jēkabpils novada at-
tīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrā-
des uzsākšanu” (prot.  Nr.4, 19.punkts). 

Attīstības programmas izstrādei ir izveido-
tas 5 darba grupas:

1. Pašvaldības darba organizācijas, eko-
nomiskās attīstības un sadarbības jautājumu 
darba grupa;

2. Izglītības jautājumu darba grupa;
3. Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un 

sociālo jautājumu darba grupa;
4. Kultūras, sporta un jaunatnes jautājumu 

darba grupa;
5. Infrastruktūras un komunālo pakalpo-

jumu attīstības, vides aizsardzības un dabas 
resursu izmantošanas darba grupa.

Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs un 
interesents aicināts piedalīties attīstības prog-
rammas izstrādē, piedaloties darba grupās un 
aizpildot aptaujas anketu.

 Informācija par darba grupām un aptau-
jas anketu pieejama novada mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv 

Teritoriālās plānošanas speciāliste 

Dz.Nartiša

Apstiprināta kārtība, 
kādā Jēkabpils novada 
pašvaldība piešķir atbalstu 
reliģiskajām organizācijām

Lai Jēkabpils novada pašvaldībā no-
teiktu vienotu pieeju un vienotas prasības 
finansiāla atbalsta piešķiršanai reliģiska-
jām organizācijām, pašvaldība izstrādā-
jusi iekšējo normatīvo aktu – noteikumus 
“Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldī-
ba piešķir atbalstu reliģiskajām organizā-
cijām”.

Noteikumi tika apstiprināti 2018. gada 
26. aprīļa domes sēdē, visiem klātesoša-
jiem deputātiem balsojot “PAR”. Ar tiem 
var iepazīties Jēkabpils novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, lapas augšā, sa-
daļā “Ziņas par pašvaldību” -> “Normatīvie 
akti un dokumenti” -> “Noteikumi”.

Šogad reliģiskās organizācijas, kas veic 
novada sakrālo celtņu apsaimniekošanu, 
var pieteikties atbalstam līdz 500 EUR ap-
mērā, aizpildot noteikumos norādīto ie-
snieguma veidlapu.

K.Sēlis

Neretas novada pašvaldība aicina Jē-
kabpils novada amatniekus un mājražotājus 
pieteikt savu dalību ikgadējos Sēlijas tautas 
mākslas svētkos “Sēlija rotā”, kas šī gada 2. jūni-
jā 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 do-
dot tirgošanās iespēju ikvienam interesentam.

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

A/c “Rūme” koordinatore D.Alužāne

Amatnieki gaidīti uz tirgošanos 
“Sēlija rotā” svētkos Neretā

šanos 
etā
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Jēkabpils novada pašvaldība no pašval-
dības izveidošanas pirmsākumiem – 2009. 
gada, ir rīkojusi Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skates. Katru gadu nominācijām 
ir izvirzīti vismaz 30 objekti. Tāpēc Latvijas 
simtgades gadā vēlamies veidot Jēkabpils 
novada sakoptāko, iemīļotāko un populā-
rāko vietu sarakstu “Jēkabpils novada 100 
sakoptākās vietas”.

Iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt priekšliku-
mus objektu iekļaušanai sarakstā līdz 2018. 
gada 30. jūnijam, brīvā formā, pievienojot 

foto un īsu vietas/-u aprakstu, kāpēc tieši 
šī vieta pelnījusi nokļūt sarakstā, un vietas 
atrašanās vietas norādes. Priekšlikumus var 
iesniegt papīra formā pagastu pārvaldēs un 
novada administrācijā vai sūtīt elektroniski 
uz e-pastu novads@jekabpilsnovads.lv ar 
norādi “Jēkabpils novada 100 sakoptākās 
vietas”. Pieteikumā var norādīt vairākas vie-
tas vienlaicīgi.

Komisija laika periodā no 2018. gada 12. 
jūlija līdz 20. jūlijam veiks objektu apsekoša-
nu dabā un no iesūtītajiem priekšlikumiem 

izveidos “Jēkabpils novada 100 sakoptākās 
vietas” sarakstu un to publicēs novada mājas 
lapā. No sarakstā ievietotajiem objektiem 10 
tiks izvirzīti apbalvošanai Valsts svētkos.

Jēkabpils novada pašvaldība

Aicina piedalīties Jēkabpils novada 
100 skaistāko vietu saraksta veidošanā

Ar 2018. gada 1. jūniju sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā veiks SIA 
“Vidusdaugavas SPAAO”, līdz ar to iedzīvotāji tiek aicināti pārslēgt līgumus.

Līgumu slēgšanas grafi ks ar Jēkabpils novada iedzīvotājiem no 14.05 – 25.05.2018. par 
sadzīves atkritumu savākšanu.

14.05.2018. 9:00-16:00 “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts
16.05.2018. 9:00-16:00 “Astras”, Zasa, Zasas pagasts
17.05.2018. 9:00-16:00 “Mežgale”, Mežgale, Leimaņu pagasts
18.05.2018. 9:00-16:00 “Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts
21.05.2018. 9:00-16:00 Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts
22.05.2018. 9:00-16:00 „Kastaņi” 7, Dunava, Dunavas pagasts
23.05.2018. 9:00-16:00 “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagasts
24.05.2018. 13:00-16:00 “Astras”, Zasa, Zasas pagasts
25.05.2018. 9:00-16:00 Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts

Līgumu slēgšanas administratora tel. nr. 28367235.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumus var noslēgt arī Jēkabpilī, sākot ar 14. maiju, pirm-

dienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00, Rīgas ielā 210.
Ieteicams iepriekš sazināties ar Līgumu slēgšanas administratoru, tel.: 28367235.

Jēkabpils novada pašvaldība

Līgumu slēgšanas grafi ks par sadzīves 
atkritumu savākšanu Jēkabpils novadā

Turpinās pieteikšanās 
biznesa ideju konkursam 
”Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2018”

Konkursā savas biznesa idejas var iesniegt 
uzņēmumi, kas ir reģistrēti LR Uzņēmumu re-
ģistrā ar juridisko adresi Jēkabpils novadā un 
savu faktisko darbību veic Jēkabpils novada 
teritorijā, kā arī fi ziskas personas – Jēkabpils 
novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri uzvaras ga-
dījumā apņemas reģistrēties kā saimnieciskās 
darbības veicēji vai nodibināt un reģistrēt uz-
ņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, un attīstīt 
uzņēmējdarbību Jēkabpils novadā, sava biz-
nesa idejas pieteikuma ietvaros.

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

Pašvaldības līdzfi nansējuma summa ir 
5000 EUR (pieci tūkstoši euro), ko piešķir kon-
kursa uzvarētājam šādā apmērā:

1. vietas ieguvējam – 2500 EUR (divi tūk-
stoši pieci simti euro);

2. vietas ieguvējam – 1800 EUR (viens tūk-
stotis astoņi simti euro);

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

Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veid-
lapām var iepazīties novada mājas lapā www.
jekabpilsnovads.lv, sadaļā “Lauksaimniekiem 
un uzņēmējiem”. 
Plašāka informācija pieejama pie atbildīgā 

speciālista par uzņēmējdarbību Dzidras 

Nartišas,

telefons 28698128, e-pasts: dzidra.

nartisa@jekabpilsnovads.lv

2. maijā, Zasas vidusskolā norisinājās 8. – 
9.klašu skolēnu sadraudzības vakars “Es un ES, 
un vitamīns”. Uz pasākumu bija ieradušies sko-
lēni no Aknīstes vidusskolas, Zasas vidusskolas 
un Rubeņu pamatskolas. Vakara sākumā jau-
nieši tika sadalīti grupās – ziņu diktori, policis-
ti, šoferi, pavāri. Visa vakara garumā jaunieši 
darbojās grupās, pildot dažādus āķīgus uz-
devumus par Eiropas Savienību. Jaunieši pār-
baudīja savas zināšanas par Eiropas valstīm, 
to galvaspilsētām, kultūras un arhitektūras 
pieminekļiem, ievērojamākajām personībām, 
valodām un daudzām citām tēmām. 

Pirmajā vakara daļā jaunieši gatavoja pre-
zentācijas, diskutēja, pildīja uzdevumus, stāstī-
ja anekdotes un iepazina viens otru.

Sadraudzības vakara mērķis bija veicināt 
jauniešu saliedētību un iepazīstināt jauniešus 
ar Zasas vidusskolu, un ļaut jauniešiem labāk 
vienam otru iepazīt caur dažādām komandas 

saliedēšanas spēlēm.
Pēc ofi ciālās pasākuma daļas tika orga-

nizēta diskotēka, kuras laikā dalībnieki tika 
iesaistīti arī dažādās sadraudzību veicinošās 
spēlēs.

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada jaunatnes lietu 

speciāliste

Autores foto

Zasas vidusskolā aizvadīts skolēnu 
sadraudzības vakars “Es un ES, un vitamīns”



2018. gada 21. maijs4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Valsts meža dienests ar 27. aprīli iz-
sludinājis ugunsnedrošo periodu mežā. 

Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts 
veikt jebkādu dedzināšanu, ugunskurus 
atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ie-
rīkotās vietās, aizliegts pārvietoties ārpus 
meža ceļiem ar motorizētiem transport-
līdzekļiem. Jebkuri dedzināšanas darbi 
mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēli-
jas virsmežniecības darbiniekiem.

Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā 
tuvumā var ziņot Sēlijas virsmežniecības 
inženierim Jurim Čaupjonokam, mob. 
tālr. 29422024, meža ugunsdzēsības sta-
cijas vadītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 
25357188 vai vietējam mežzinim.

Lelde Upīte,

Sēlijas virsmežniecība

Mežos iestājies 
ugunsnedrošais periods

25. aprīlī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Kar-
jeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs” ietvaros, Zasas vidusskolā un 
Ābeļu pamatskolā tikāmies ar biedrības “Jau-
niešu akadēmija – Pacelt Pasauli” pārstāvi Ligi-
tu Milleri. Pasākumu apmeklēja 81 skolēns no 
Zasas vidusskolas, Ābeļu, Dunavas un Dignājas 
pamatskolām.

Tās bija 80 minūtes, kurās skolēni varēja 
ne tikai klausīties, bet arī radoši darboties sa-
vas nākotnes vārdā. Visnoderīgākā, protams, 
šķita tieši otrā daļa, kurā jaunieši aktīvi rakstīja 
un zīmēja mērķu kartes. Radošās sadaļas laikā, 
lektore izrunāja ar katru dalībnieku individuālo 
plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas 
un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plā-
notais būtu objektīvi izmērāms.

Jaunieši pēc pasākuma guva vērtīgas atzi-
ņas nākotnei. Piemēram:

• lai sasniegtu savu mērķi, uz to jātiecas par 
visiem 100%,

• ir jātic sev un saviem mērķiem,
• lai nospraustu savus mērķus, ir jāieklau-

sās sevī, nevis draugos,
• jādomā pozitīvi,
• nevajag padoties.
Skolēni par pasākumu izteicās atzinīgi, no-

vērtējot to kā interesantu, ļoti derīgu, noderī-
giem padomiem bagātīgu un domāt rosinošu.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par 
aizrautīgo darbošanos. Nesaki nē saviem sap-
ņiem! Sasniedz tos!

Anda Jurgeviča, Jēkabpils novada 

pedagoģe – karjeras konsultante

Pieteikties vakantajai Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja vadītāja amata vietai 
varēja līdz 17. aprīlim. Pēc tam uz pārrunām 
tika aicināti 4 pretendenti, 1 neieradās. Komisi-
ja par atbilstošāko kandidātu minētajam ama-
tam atzina Endiju Urbāni. Viņas kandidatūru 
atbalstīja arī Jēkabpils novada dome.

Endijas dzimtā puse ir Dunava. Beigusi Du-
navas pamatskolu, Jēkabpils Valsts ģimnāziju 
un Latvijas Kultūras koledžu ar specializāciju 
tieši kultūras menedžmentā.

Endija darbu jaunajā amatā uzsāka ar 
2018. gada 7. maiju uz pārbaudes laiku – trīs 
mēnešiem. Pārbaudes laikā tiks veikta saska-
ņošana arī ar Latvijas Muzeju Padomi. Līdz šim 
Sēlijas prasmju muzeja vadītāja pienākumus 
veica Lelde Uzkure.

Kā atzina novada izpilddirektors, Zasā no-
vērojama pozitīva tendence – darbu pašvaldī-
bas iestādēs uzsāk tieši jaunieši.

K.Sēlis

Foto no Endijas personīgā arhīva

Sēlijas prasmju muzejam Zasā 
jauna vadītāja

2017. gada 30. augustā stājās spēkā Minis-
tru kabineta noteikumi Nr.483 “Kārtība, kādā 
fi nansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam 
lietotājam” (turpmāk -Kārtība), paredzot iespē-
ju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas iz-
maksas aizsargātajam lietotājam segt no valsts 
budžeta līdzekļiem.

Aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maz-
nodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu 
ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir 
bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes 
grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā māj-
saimniecībā pašas vajadzībām (galapatēri-
ņam).

Apstiprinātā Kārtība ļauj valstij un sadales 

sistēmas operatoram segt elektroenerģijas 
pieslēguma ierīkošanas izmaksas neelektrifi -
cētiem aizsargāto lietotāju mājokļiem. Pieslē-
gumiem, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot 
būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 
eiro bez PVN, pieslēguma ierīkošanu fi nansēs 
vienādās daļās no sadales sistēmas operatora 
un valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja pie-
slēguma ierīkošanas izmaksas pārsniegs 15 
000 eiro bez PVN, izdevumus, kas pārsniegs šo 
lielumu, fi nansēs aizsargātais lietotājs.

Kritēriji, kuriem ir jāatbilst 
pieslēdzamajam objektam:

• pieslēdzamajam objektam ir jābūt 

mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja 
nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt 
pastāvīgi apdzīvotam (vismaz 9 mēnešus 
gadā);

• pieslēdzamajam objektam ir jābūt no-
dotam ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms 
noteikumu stāšanās spēkā, tam ir jābūt aiz-
sargātā lietotāja īpašumā vismaz 10 gadus 
un tam nekad iepriekš nav bijis pieslēguma.

Ar Kārtību sīkāk var iepazīties https://
likumi.lv/ta/id/293132-kartiba-kada-fi nan-
se-piesleguma-ierikosanu-aizsargatajam-
lietotajam

Enerģijas tirgus un infrastruktūras 

departamenta direktors E.Šaicāns

Par jauniem pieslēgumiem aizsargātajiem lietotājiem

“Bez mērķiem nav 
sasniegumu”
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Šī gada aprīlī ir noslēdzies projekts “Jē-
kabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pie-
velk cilvēku” (Projekta numurs 2-25/54).

Projekta mērķis bija uzlabot Jēkab-
pils novada jauniešu dzīves kvalitāti, vei-
cinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā,sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 
Projekts tika īstenots laikā no 2017. gada 15. 
novembra līdz 2018. gada 30. aprīlim, Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2017.gadam ietvaros.

Projekta ietvaros tika realizētas divas akti-
vitātes – jauniešu un politikas veidotāju disku-
sija “Kafi ja ar politiķiem” un Jēkabpils novada 
jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.

Decembra beigās diskusijā “Kafi ja ar po-
litiķiem” tikās Jēkabpils novada jaunieši, de-
putāti un pašvaldības speciālisti, lai runātu 
par jauniešiem aktuāliem jautājumiem Jē-
kabpils novadā. Diskusijas ietvaros jaunieši, 
deputāti un pašvaldības speciālisti diskutēja 
par četriem jautājumiem un sniedza savas 
rekomendācijas, ieteikumus problēmjautāju-
mu risināšanā. Diskusijas ietvaros izstrādātās 
rekomendācijas ir apskatāmas Facebook lapā 
“Jēkabpils novada jaunieši”.

28. aprīlī norisinājās projekta noslēguma 
aktivitāte ,Jēkabpils novada jauniešu forums 
– nakts stratēģijas spēle “Cilvēks pievelk cil-
vēku”. Pasākums norisinājās Zasas pagasta 
teritorijā, un kopējais dalībnieku skaits bija 
35 personas. Pasākuma ietvaros ar dažādu 
praktisku uzdevumu palīdzību tika veicināta 
dalībnieku sadarbība, izceļot decembrī iz-
strādāto rekomendāciju tematiku (komandas 
saliedēšana, laika un aktivitāšu plānošana, 
stresa menedžments, lokālās vides apzinā-
šana un iekļaušana aktivitāšu plānošanā, un 
mērķu sasniegšana). Nakts 
stratēģijas spēlē jauniešu 
komandām bija sagatavo-
tas dažādas misijas Zasas 
parkā, ko nakts tumsā bija 
jāizpilda. Pasākuma noslē-
gumā neformālā gaisotnē 
dalībnieki dalījās pārdomās 
par jauniešu dzīves kvalitāti 
novadā un diskutēja par ie-
spējām, kā padarīt novadu 
jauniešiem pievilcīgāku. Par 
projekta piesaistīto fi nan-
sējumu tika izgatavoti arī 

prezentmateriāli un siltās jakas ar Jēkabpils 
novada jauniešu apdruku.

Projekts ir devis iespēju jauniešiem apzi-
nāt savas iespējas un veicināt dialogu starp 
jauniešiem un politikas veidotājiem, lai kopī-
gi veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabo-
šanos novadā.

Liels paldies, ikvienam, kurš iesaistījās 
projekta aktivitātēs un deva savu ieguldīju-
mu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā!

Jurgita Bareika

Projekta vadītāja

Noslēdzies projekts “Jēkabpils novada jauniešu 
forums “Cilvēks pievelk cilvēku””

26. maijā Raiņa muzejā “Tadenava” Dirty 
Deal Teatro izrāde pirmsskolas vecuma bēr-
niem “Pielipīgie vārdi”.

Vecumā, kad bērni paši rada savus 
pirmos vārdus un spēlējas ar skaņām un 
zilbēm, kopā ar viņiem aktieri aplūkos un 
izspēlēs, stāstīs un rādīs Raiņa radīto jaun-
vārdu nozīmes. Daudzus no šiem vārdiem 
joprojām bieži lietojam – kā „mīla”, „vēlme”, 
„baigs”, „atspulgs”… Savukārt citi ir aizmir-
sušies – piemēram, „glāstīgs”, „kniebīgs” un 
„pielipīgs”. Bet varbūt ir vērts tos iemācīties 
un ieviest savā ikdienā?

Lai būtu aizraujošāk iepazīt jaunos vār-
dus, kopā ar mazajiem skatītājiem un viņu 
vecākiem izspēlēsim dažādus notikumus 
cilvēku, dzīvnieku un priekšmetu pasaulē, 
veidojot nelielus stāstus un klausoties Kārļa 
Kazāka radītajā mūzikā. Bērniem būs iespēja 
spēlēties ar rekvizītiem, kustēties, muzicēt, 
darboties līdzi, izzināt pasauli un sevi. Šajā 
izrādē aktieri, bērni un vecāki būs rotaļu 
biedri, kuri kopā dosies Raiņa piedāvāto vār-
du nozīmes meklējumos.

Izrādes apmeklējums BEZ MAKSAS.
Režisore: Paula Pļavniece, mūzikas au-

tors: Kārlis Kazāks. Piedalās: Jana Čivžele, 
Kārlis Kazāks.

Agnese Timofejeva

tālr. + 371 29250484

tadenava@memorialiemuzeji.lv

26. maijā Raiņa muzejā “Tadenava” izrāde pirmsskolas 
vecuma bērniem
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Pļava šūpojas lēni. Un Pļavas muzejā Mu-
zeju nakts pasākums, kas citviet norisināsies 
19. maijā, ir aizlīgojies uz nākamo nedēļas 
nogali.

Tātad – piektdien, 25. maijā, pl. 19 00 
aicinām uz Kaldabruņu, kur Pļavas muzeja 
telpās izšūposim šīgada tēmu „Šūpulis”.

Dziedāsim gan latviešu, gan cittautu 
tautasdziesmas kopā ar Laumu Kazāku;

Cienāsimies ar magoņmaizītēm un me-
dus tēju;

Sarunāsimies un atcerēsimies tās maigās 
dziesmiņas, ko jel kad esam dziedājuši kādai 
mīļai būtnei pirms aizmigšanas.

Taču galvenais – iedziedāsim jaunu ska-
ņu mūsu „Pusnakts pļavas” ekspozīcijai. Šeit 
nav nozīmes balss skanīgumam, vai arī tam, 
ka zināsim vien pāris rindiņas no senās dzies-
mas. Tā var būt tikai dungošana. Galvenais ir 
mūsu dzīvās balsis, kas saglabās patiesuma 
elpu. Un arī pēc vairākiem gadiem „Pusnakts 
pļavā” būs dzirdamas šīvakara balsis.

Viesiem dziedātājiem – īpašā Šūpuļ-
dziesmas balva.

Mūziķi un tālumnieki varēs mūsu sap-
ņainajā ēkā dungot visu nakti. Un sestdienas 
rītā mosties skaļa putnu kora ieskauti, lai do-
tos pavasara pļavās, bērzos un ūdeņos.

Kas jāņem līdzi? Dziesma – noteikti. Ma-
goņmaizīte – vēlams.

Gaidīsim!
“Ūdenszīmju” vadītāja Ieva Jātniece

t.29548967

25. maijā sarīkojums “Šūpulis” Kaldbruņā

Jēkabpils novada Rubenes pagastā, 45 
kilometru attālumā no Jēkabpils pilsētas, at-
rodas Slates ciems. Iedzīvotāju skaits pērn šeit 
tikai nedaudz pārsniedza 400, nepietiekamā 
skolēnu skaita dēļ pirms 12 gadiem tika likvi-
dēta Slates pamatskola, bet ciemā netrūkst 
entuziasma pilnu cilvēku, kuri regulāri sanāk 
kopā bijušās skolas telpās. Tagad šeit mājvietu 
radusi Slates bibliotēka un Slates sabiedriskais 
centrs. Par godu Valsts svētkiem un Latvijas 
simtgadei aktīvākie ciema iedzīvotāji piedalī-
jās ozola stādīšanā. Jaunais ozols tika iestādīts 
brīvajā vietā starp vairākiem lieliem ozoliem. 
Slates bibliotēkas vadītāja Līga Zālīte stāsta: “Šī 
koku rinda izvēlēta tāpēc, ka šeit savulaik vie-
na absolventu klase par piemiņu skolai stādīja 
ozolus. Visi nav ieauguši, ieauguši ir tikai četri. 
Tāpēc mēs brīvajā vietā nolēmām iestādīt jau-
no ozolu.”

Ausma Rubļevska Slatē nodzīvojusi visu 
mūžu. Viņa ar skumjām atceras, ka agrāk plašo 
tīrumu vietā pletusies varena ozolu birzs: “Lai 
kolhoza traktoriem būtu vieglāka strādāšana, 
krievu laikā visus dižos ozolus nozāģēja un cel-
mus spridzināja. Visi koki aizgāja malkā. Mēs 
tagad iestādījām mazo ozoliņu, bet šeit jau 

tagad varēja būt dižozolu birzs. Visiem vadoša-
jiem es novēlu saskatīt dabā skaistumu un tikai 
tad zāģēt!”

Pēc ozola stādīšanas visi pulcējās pie klāta 
galda, lai baudītu spēka zupu un īpašā kladē ie-
rakstītu savus vēlējumus Latvijai. Slatieši lepo-
jas ar savu dzimto vietu un ar kultūrvēsturisko 
mantojumu, ko no paaudzes paaudzei nodod 
gan ciema folkloristi, gan čaklās rokdarbnie-
ces. Slates iedzīvotāja Daiga Spēka rāda jostu, 
ko pati audusi: “Tā ir viena no Slates jostām. 
Slate ir bagāta ar saviem tautastērpiem, Slatei 

ir trīs jostas, šī ir viena no trim. Es Latvijas ie-
dzīvotājiem novēlētu gaišas domas, lai tie, kas 
aizbraukuši, atgrieztos atpakaļ, lai mēs rūpētos 
par savu dzimteni! Tad viss būs kārtībā.”

Slates iedzīvotājos jūtama sirsnīga vien-
kāršība un mīlestība pret Latviju, un tas tikai 
apliecina, ka mūsu valsts lielākā vērtība ir cilvē-
ki. Atliek vēlēties, lai iedzīvotāju nekļūtu mazāk 
un lai arī nākamajos gados pie svētku galda 
katrā ciemā varētu pulcēties vairākas paau-
dzes – gluži tāpat kā šogad Slatē.

Sandra Paegļkalne

Slatē Valsts svētkus sagaida ar simtgades ozola 
stādīšanu

Ir noslēgusies šī gada Jēkabpils nova-
da NVO iniciatīvu konkursa pieteikumu iz-
vērtēšana. Kopā saņēmām 7 pieteikumus, 
kuru kopējā pieprasītā finansējuma sum-
ma sastādīja 4565 eiro. Konkursa mērķiem 
pašvaldība bija atvēlējusi 5000 eiro, līdz 
ar to bija iespējams atbalstīt visus projek-
tus. Vienam no tiem nedaudz samazināts 
finansējums, jo dažas no projekta tāmē 
norādītajām pozīcijām neatbilda konkursa 
nolikumam.

Rezultātā atbalstīti visi 7 projekti:
Biedrības “Akācija Plus” projekts “Lat-

vju zīmes rotājas” ar finansējumu EUR 700;
 Biedrības “ALKO Racing Team” pro-

jekts “Sporta kompleksa “Pilskalni” vizuālā 
tēla popularizēšana” ar finansējumu EUR 
500;

 Biedrības “Cerību logi” projekts “At-
pūtas vietas “Sapņu kalniņš” ierīkošana” ar 
finansējumu EUR 700;

 Biedrības “Cirkuži” projekts “Iezīmē-
sim košus vaibstus Dignājas sejā!” ar finan-
sējumu EUR 565;

Biedrības “EKO Selonia” projekts “Bēr-
nu rotaļu laukuma izveide Vidsalā un ģime-

ņu sporta svētki” ar finansējumu EUR 700;
 Biedrības “Noskaņa” projekts “Mēs - 

savam pagastam” ar finansējumu EUR 647;
Biedrības “Ūdenszīmes” projekts “Pļa-

va san” ar finansējumu EUR 700.
Paldies biedrībām par atsaucību! Lai 

projekti veiksmīgi īstenojas!
K.Sēlis

 Zināmi Jēkabpils novada 2018. gada 
NVO iniciatīvu konkursa rezultāti
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Katrs no mums dzīves gaitā ir jautājis – 
kāds ir manas dzīves mērķis. Mēs zinām, ka 
bērni ir mūsu nākotne, bet no mūsu nākot-
nes – bērniem ir atkarīga Latvijas izaugsme, 
sabiedrības spēja sekmēt pozitīvu, dinamis-
ku attīstību, radīt veselīgu vidi.

Dažkārt bērna dzīve salūzt, jo ir noti-
kums, kā rezultātā bērns zaudē savus ve-
cākus un viņam ir jāmeklē jauna mājvieta. 
Vislabākais bērnam ir atrast jaunu ģimeni, 
cilvēkus, kuri būtu gatavi sniegt savu mīles-
tību, rūpes un atbalstu.

Situācija Latvijā joprojām ir tāda, ka 
pastāv problēma bez vecāku aizgādības 
palikušiem bērniem nodrošināt ģimenisku 
vidi, tāpēc bērni nokļūst aprūpes iestādēs. 
Kopā ar vecāku zaudējumu, bērnam pazūd 
arī cerība par citas ģimenes iegūšanu. Tie ir 
salauztie likteņi – ,,sistēmas bērni”.

Vēlos uzrunāt katru no Jums – varbūt 
tieši Jūs esat tas cilvēks, kuram ir iespējas un 
iekšējā mīlestība, ar kuru varētu dalīties ar 
kādu no bērniem, kurš ir zaudējis savus ve-
cākus. Viens no veidiem uzņemt bērnu savā 
aprūpē ir nodibināt audžuģimeni.

Audžuģimene ir ģimene vai persona, 
kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz 
laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā 
vide vai kura interesēs nav pieļaujama pa-
likšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns 
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav 
iespējams, tiek adoptēts, viņam nodrošināta 
aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprū-
pes iestādē.

Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir 
tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja 
vismaz viens no laulātajiem (persona) ir ve-
cumā no 25 līdz 60 gadiem.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vie-
nam no laulātajiem (personai) pārtrauktas 
vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai 
tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteik-
tos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus 
par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Kri-
mināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarī-
jumu. Uz audžuģimenes statusu aizliegts arī 
pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):

1. pārkāpis bērna tiesību aizsardzību 
reglamentējošos normatīvos aktus;

2. amorāli uzvedies darbā vai ārpus dar-
ba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai 
citu kompetentas iestādes lēmumu;

3. sodīts par noziedzīgiem nodarīju-
miem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbī-
bas piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmī-
bas dzēšanas;

4. sodīts par noziedzīgiem nodarīju-
miem pret tikumību un dzimumneaizskara-
mību – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;

5. atcelts no aizbildņa pienākumu pildī-
šanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildī-
šanas dēļ;

6. zaudējis audžuģimenes vai viesģime-
nes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbil-
stoši bērna interesēm.

Lai laulātos (personu) atzītu par piemē-
rotiem audžuģimenes pienākumu veikša-
nai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvie-
tas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumen-
tus:

1. iesniegumu;
2. ģimenes ārsta atzinumu par laulāto 

(personas) veselības stāvokli. Atzinumu iz-
sniedz ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā 
laulātais (persona) ir reģistrēts un kura vese-
lības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;

3. psihiatra un narkologa atzinumus par 
laulāto (personas) veselības stāvokli.

Bāriņtiesa pēc minēto dokumentu sa-
ņemšanas izvērtē tos, pārbauda laulāto 
(personas) dzīves apstākļus, kā arī:

1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju 
kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu sav-
starpējās attiecības, spējas pienācīgi aprū-
pēt bērnu;

2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
3. sastāda dzīves apstākļu pārbaudes 

aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus 
speciālistus;

4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā 
iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);

5. nosūta laulātos (personu) pie psiholo-
ga, kurš sniedz atzinumu par laulāto (perso-
nas) piemērotību audžuģimenes pienāku-
mu veikšanai.

Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma 
iesniegšanas lemj par laulāto (personas) pie-
mērotību audžuģimenes pienākumu veik-
šanai.

Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (perso-
na) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu 
veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācī-
bu kursu atbilstoši audžuģimenes mācību 
programmai. Pēc kursu sekmīgas apgūša-
nas laulātie (persona) saņem apliecību par 
audžuģimenes mācību programmas apgu-
vi.

Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kur-
sa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (per-
sonu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu 
un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, 
un pieņem lēmumu par audžuģimenes sta-
tusu. Pēc audžuģimenes statusa piešķirša-
nas laulātajiem (personai) ir tiesības uzņemt 
savā ģimenē bērnu vai bērnus, kas notiek 
sadarbībā ar bāriņtiesu.

Lai nodrošinātu audžuģimenē esoša 
bērna materiālo uzturēšanu, Valsts un Jē-
kabpils novada pašvaldība veic maksājumus 
audžuģimenei, kas sastāv no sekojošiem 
maksājumiem:

1. Valsts atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu (no 01.01.2018.)

» par vienu audžuģimenē ievietotu bēr-
nu – EUR 171,00 mēnesī;

» ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 
EUR 222,30 mēnesī;

» ja trīs un vairāki bērni – EUR 273,60 mē-
nesī.

2. Jēkabpils novada pašvaldības pabal-
sti audžuģimenei par pienākumu pildīšanu 
(pamats – Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.14/2017 ,,Par pašval-
dības palīdzību audžuģimenei un perso-
nai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 
lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu 
pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašī-
bas”, noteikumi Nr.13/2015 ,,Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palī-
dzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.)

» pabalsts bērna uzturam 60% apmērā 
no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam 
(2018.gadā EUR 258,00) vai bērnam ar inva-
liditāti 80% apmērā no Ministru kabineta 
noteiktās minimālās mēneša darba algas 
mēnesī vienam bērnam (2018.gadā EUR 
344,00), ja bērns audžuģimenē ievietots ar 
Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu;

» pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei EUR 50,00 apmērā mēnesī vienam 
bērnam, ja bērns audžuģimenē ievietots ar 
Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu;

» pabalsts audžuģimenei (vienai per-
sonai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību par bērna ievietošanu 
audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu 
un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) – atlīdzī-
ba par audžuģimenes pienākumu veikšanu 
EUR 100,00 mēnesī par vienu bērnu, bet par 
katru nākamo ievietoto bērnu audžuģimenē 
– EUR 10,00 mēnesī par katru bērnu;

» pabalsts bērna ārpusskolas interešu 
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai līdz EUR 70,00 mēnesī vie-
nam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmu-
mu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura 
ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski 
dzīvo Jēkabpils novadā;

» vienreizējs pabalsts katru gadu bēr-
nam, kas ievietots audžuģimenē ar Jēkabpils 
novada bāriņtiesas lēmumu: EUR 150 apmē-
rā vienam bērnam, EUR 200,00 apmērā vie-
nam bērnam, kurš izglītību iegūst Jēkabpils 
novada izglītības iestādē, EUR 250,00 apmē-
rā vienam bērnam, kurš izglītību iegūst Jē-
kabpils novada izglītības iestādēs un ir ievie-
tots Jēkabpils novada audžuģimenē;

» pabalsts skolas piederumu iegādei 
– EUR 20,00 gadā vienam audžuģimenē 
ievietotajam bērnam, kuram deklarētā dzī-
vesvieta ir Jēkabpils novada administratīvā 
teritorija, kurš mācās vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu dienas noda-
ļā līdz izglītības iegūšanas brīdim.

Interesentus gaidīsim un konsultēsim 
Jēkabpils novada bāriņtiesā (Jēkabpils no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētājas tālrunis 
29472881).

Jēkabpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, Bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības grupas vadītāja

Ina Gusāre

Palīdzēsim bērniem izaugt ģimeniskā vidē
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Papuves
Uz tās lauksaimnieciskā ražošana ne-

notiek (nevāc ražu, negana lopus)
Līdz 15. septembrim apkarotas nezā-

les un augi iestrādāti augsnē
Ja papuves aizņemtā platība iepriek-

šējā gadā ir bijusi deklarēta kā ilggadīgais 
zālājs (710.kods), tad to uzloba vai uzar līdz 
kārtējā gada 30. maijam

Papuve jāsaglabā vismaz no 15. jan-
vāra līdz 15. jūlijam

 Ja papuvi esat atzīmējuši (ielikuši 
ķeksi) uz ekoloģiski nozīmīgajām platī-
bām- tad aizliegts lietot augu aizsardzības 
līdzekļus (AAL) no 15. janvāra līdz 15. jūli-
jam

Parastajai papuvei (ne ekoloģiskajai) 
vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot 
glifosātus, pēc miglošanas 2-3 nedēļu laikā 
mehāniski jāapstrādā.

Par platību maksājumiem
Platību maksājumu iesniegums LAD 

jāiesniedz līdz 22.maijam.
Līdz 15. jūnijam šim iesniegumam vēl 

var veikt izmaiņas: pieteikt  jaunus atbalsta 
veidus (ar attiecīgu samazinājumu),  pie-
vienot jaunas platības,  precizēt iesniegto  
platību lielumu un izmantojuma veidu.

Ja līdz 22. maijam Vienotais iesnie-
gums nav sniegts vispār, tad to var izdarīt 
līdz 15.jūnijam, bet ar attiecīgu samazinā-
jumu ( 1% par katru nokavēto dienu pēc 
22.maija).

Pēc 15. jūnija LAD nosūtīs uz e pastu 
vēstuli par platību pārklājumiem, ja tādi 
būs, un kļūdas būs jāizlabo līdz 25. jūnijam 
(bez soda sankcijām).

Novada lauku attīstības konsultantes 
palīdzība lauku pārklājumu kļūdu novēr-
šanā pēc 15.jūnija: Zasā- 18.jūnijā, Rube-
ņos-19.jūnijā, Dunavā- 20.jūnijā, Vandā-
nos- 21.jūnijā visur plkst. 9-12). Pārējiem 
pagastiem vajadzības gadījumā lūgums 

zvanīt. Jāatceras, ka inbox e-pasts, ja tas 
9 mēnešus nav lietots, tiek nobloķēts. Pēc 
atbloķēšanas darbības veikšanas, tas dar-
bojas tikai pēc diennakts.

Biotopu un vērtīgo zālāju 
apzināšana Jēkabpils novadā

Otrā Dabas skaitīšanas sezona jau ir uz-
sākta – no aprīļa līdz novembrim 220 zinoši 
eksperti apsekos valsts teritoriju, tostarp arī 
Jēkabpils pilsētu, Ābeļu, Kalna, Dignājas, Lei-
maņu un Zasas pagastus.

Apsekojamā teritorija ir teju pusmiljons 
hektāru, piederoša gan valstij un pašvaldī-
bām, gan privātīpašniekiem, tādēļ aprīlī tika 
izsūtītas 50 tūkstoši informatīvas vēstules par 
apsekojumiem.

Satiekot savā īpašumā ekspertu ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes izsniegto apliecību 
(attēls Nr.1), zemes īpašniekam ir tiesības pie-
dalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to 
jautājumus, bet eksperta paustais skaidrojums 
par dabas vērtībām ir tikai informatīvs. Ja Jūsu 
īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes biotops, 
pēc datu kvalitātes pārbaudes 2019. gadā sa-
ņemsiet Dabas aizsardzības pārvaldes rakstis-
ku informāciju.

Aktuālo informāciju var uzzināt www.skai-
tamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv.

Meža īpašniekiem otro gadu 
iespēja piedalīties konkursā 
„Sakoptākais mežs”

Pieteikt dalību konkursā var no šī gada 
15.maija līdz 29.jūnijam. Konkursa mērķis ir ap-
zināt labas mežsaimniecības prakses piemē-
rus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot 
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pieteiku-
mu konkursam par savu vai citu privātā meža 
īpašumu var iesniegt jebkura fi ziska vai juridis-
ka persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs 
vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam 
iesniedz papīra formā vai elektroniski. 

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža 
īpašnieku ieguldījumu produktīvu un notu-
rīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību 
atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža 
infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, 
zinātniski pamatotu metožu izmantošanai 
ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. 

Konkursa nolikums, papildu informācija par 
pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem pieejama 
Latvijas Meža īpašnieku biedrības mājas lapā.  

Tuvākie datumi, kas jāņem vērā
Līdz 31. maijam biškopjiem jāiesniedz LDC 

pārskats par bišu saimju skaitu uz 1. maiju.
Līdz 22. maijam pieteikšanās platību mak-

sājumiem (no 23.05 līdz 15.06 - ar samazināju-
mu).

No 21. maija līdz 21. Jūnijam - LEADER pro-
jektu kārta (uzņēmējdarbība).

Līdz 1. jūnijam - gada ienākumu deklarāci-
ju iesniegšana.

Līdz 1. jūnijam - pieteikšanās jaunā perio-
da dīzeļdegvielai ( esošā perioda degviela jāiz-
ņem līdz 1.jūlijam).

Līdz 1. jūnijam - pieteikšanās LAD biškopī-
bas subsīdijām (> 29 saimes).

Līdz 18. jūnijam - pieteikšanās Jēkabpils 
novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursam.

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t. 26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Visā pasaulē 1. maijs ir Darba svētki, kā arī Strādnieku solidari-
tātes diena. Latvijā 1. maijā atzīmējam arī Latvijas Republikas Sat-
versmes sapulces sasaukšanu. Šajā dienā Leimaņos viesojās E.Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris ar defi lē programmu 
parādi. 

Orķestris dibināts 1953. gadā un ir viens no tiem retajiem jaunie-
šu pūtēju orķestriem Latvijā, kas kopš tā dibināšanas vēl nekad nav 
pārtraucis savu darbību. Šogad orķestris atzīmēja savu 65. jubileju.

Parādi apmeklēja diezgan plašs skatītāju loks, gan no Leimaņu, 
gan citiem pagastiem. Paldies muzikantiem un dejotājiem par svēt-
ku sajūtas radīšanu!

Pasākumu organizēja ūdens relaksācijas centrs "Citrus" sadarbī-
bā ar Leimaņu Tautas namu.

K.Sēlis

Autora foto

Pūtēju orķestra parāde Leimaņos
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19. aprīļa ārkārtas domes sēde:
Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības 

projektam “Ģimeņu iniciatīvu telpas izveide Jē-
kabpils novadā”
Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldī-

bu savienības kongresā un biedru sapulcē

26. aprīļa domes sēde:
Par īres tiesību piešķiršanu (L.D.)
Par īres tiesību piešķiršanu (A.Z.)
Par īres tiesību piešķiršanu (G.G.)
Par īres tiesību piešķiršanu (J.J.)
 Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu 

“Veckrūmiņi – Druviņu Kalnieši”
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 

vienību piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Kalna 

pagastā
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Aldau-

nes iela 3-3 Brodos ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Veld-

res”-9 Vandānos ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda
Par medību tiesību nomu (Biedrība “Med-

nieku klubs – “Leimaņi””)
Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes 

ezerā (P.B.)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu (“Dailes”, Ābeļu pagasts)
 Par fi nansējumu metodiski konsultatīvā 

darba apmaksai
Par papildus fi nansējuma piešķiršanu Jē-

kabpils novada attīstības programmas izstrā-
dei 
Par “Jēkabpils novada 100 sakoptākās vie-

tas” saraksta veidošanu
Par nekustamā īpašuma ņemšanu uzskaitē 
Par Jēkabpils novada pašvaldības fi nanšu 

pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada teritorijas civilās aiz-

sardzības komisijas nolikuma un sastāva ap-
stiprināšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības noteiku-

mu “Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldība 
piešķir atbalstu reliģiskajām organizācijām”  
apstiprināšanu
Par internātu Zasas vidusskolā
Par uzturēšanās maksas Zasas vidusskolas 

internātā apstiprināšanu
Par Sēlijas prasmju muzeja vadītāja iecel-

šanu amatā
Par Jēkabpils novada pašvaldības projekta 

“Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamī-
bas uzlabošana” realizāciju
Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzī-

bas lietošanā
 Par projekta Nr.17-05-A00403-000129 

“Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana 
Jēkabpils novada Dunavas pagastā” tālākām 
darbībām tā realizācijai

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi 
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā iz-
vēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatī-
vie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada aprīļa domes sēdēs skatītie jautājumi

Turpinās akcija 
“Iepazīsti savu novadu”

Akcijā “Iepazīsti savu novadu” ar sev mīļo 
Zasas vidusskolu iespaidos dalās Rubeņu ģi-
mene no Zasas pagasta: "Mums svarīga vieta 
Jēkabpils novadā ir Zasas vidusskola. Tā atrodas 
skaistā vietā līdzās Zasas muižas parkam. Ar šo 
vietu saistās atmiņas par skolas gadiem, te ir 
mācījušies gan vecāki, gan arī vecvecāki." Vai-
rāk par akcijas norisi var lasīt novada mājaslapā 
www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā “Latvijai 100”.

Aicinām ģimenes, pie kurām atrodas akci-
jas karte, pasteigties ar bilžu iesūtīšanu, nodot 
karti tālāk kādai ģimenei no cita pagasta, vai arī 
nodot tuvākajam kultūras namam. Bildē nav 
obligāti jābūt redzamai visai ģimenei, pietiek 
arī ar vienu ģimenes locekli, kas iebildējas ar 
akcijas simbolu sev mīļā vietā.

K.Sēlis

No 23. – 29. aprīlim Latvijā norisinājās Bib-
liotēku nedēļa. Tas parasti ir laiks, kad bibliotē-
kas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitā-
tēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam 
darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Šī 
gada Bibliotēku nedēļas tēma bija “Mainās 
bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Tuvojoties bibliotēku nedēļai, pēc Liepu 
bibiotēkas vadītājas iniciatīvas, Jēkabpils no-
vadā tika veikta aptauja “Es ieteicu bibliotēkai” 
– izveidota interneta veidlapa, kurā anonīmi 
varēja iesniegt dažādus ierosinājumus biblio-
tēku attīstībai novadā.

Tie, kas piedalījās aptaujā, atzina, ka bib-
liotēku apmeklē vismaz reizi nedēļā (puse res-
pondentu). Viena ceturtā daļa jeb 25% aptau-
jas dalībnieku bibliotēku apmeklē vismaz reizi 
mēnesī, pārējie retāk.

44% aptaujas dalībnieku līdzšinējo biblio-
tēku darbu vērtē ļoti labi, 30,6% - labi.

Bibliotēku apmeklētāji dod priekšroku 
patīkamai atmosfērai, vēlas skaistas, izremon-
tētas telpas. Lasītāji labprāt redzētu jaunākas 
grāmatas, arī vairāk izglītojoša satura krāju-
mus. Kalna pagastā cilvēki vēlētos, lai bibliotē-
kā tiek rīkoti datorkursi.

Ir arī apmeklētāji, kas uzskata, ka biblio-

tekāriem īsti nav ko darīt vai arī gribētos, lai 
tiktu izrādīta labāka attieksme pret klientu. 
Citi savukārt bibliotekāru atsaucību vērtē ļoti 
augstu. Tika izteikta arī vēlme bibliotēkās pa-
mazām redzēt ienākam jaunus cilvēkus, kā arī 
rīkot interesantākus, netradicionālus pasāku-
mus.

Kāds cits aptaujas dalībnieks interesējās, 
vai tik mazā novadā vajag tik daudz bibliotēku 
uz pilnu darba laiku? Skolas pamazām slēdz, 
arī dakteris pieņem tik reizi nedēļā.

Vēl kāds izteica viedokli, ka bibliotēkām 
vairāk jāiesaistās kultūras pasākumu organi-
zēšanā un pagastu sabiedriskajā dzīvē, vairāk 
jāizrāda iniciatīva, citādi bibliotēkas vispār ne-
mana. Jāmeklē jauni veidi, kā piesaistīt lasītā-
jus. Šodienas apstākļos bibliotekārs nevar būt 
tikai grāmatu izsniedzējs.

Pozitīvs rādītājs ir tas, ka vairāk kā puse 
aptaujas dalībnieku (52,8%) pilnībā pārzina 
bibliotēku piedāvātos mūsdienīgos pakalpo-
jumus, un pārējie tos pārzina vismaz daļēji.

Ceram, ka veiktā aptauja palīdzēs biblio-
tēkām pilnveidot savu darbību un piesaistīt 
jaunus apmeklētājus, sniedzot tiem piemēro-
tākus pakalpojumus!

K.Sēlis

Noslēgusies aptauja par Jēkabpils novada 
bibliotēku darbu

Jēkabpils novada pašvaldībā bija saņems 
Rubeņu draudzes prāvesta Edvarda Zakša ie-
sniegums ar lūgumu piešķirt fi nansējumu Ru-
beņu Romas katoļu baznīcas fasādes remon-
tam. Šogad baznīca svinēs 125. gadadienu, 
ko plānots atzīmēt 30. septembrī, kad draudzi 
apmeklēs Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards 
Pavlovskis. 

Domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt un 
piešķirt Rubeņu Romas katoļu draudzei fi nan-
sējumu 500 eiro baznīcas fasādes remontam 
no līdzekļiem atbalstam nevalstiskajām orga-
nizācijām, tajā skaitā reliģiskajām organizāci-
jām. Ar draudzi tiks noslēgts līgums par līdzek-
ļu saņemšanu un izlietošanas kārtību.

Jānis Apīnis

Piešķir naudu Rubeņu baznīcas remontam
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Jēkabpils novada domes 26. aprīļa sēdes 
darba kartībā bija iekļauts jautājums par inter-
nātu Zasas vidusskolā un tā uzturēšanas mak-
sām.

Uz domes sēdi bija ieradusies arī Zasas vi-
dusskolas direktore Olita Spēka, kura pastāstī-
ja, ka kopā ar sociālo darbinieku ir apbraukātas 
ģimenes, kur mācās Jēkabpils novada bērni. 
Pamatā tie ir no Biržu pamatskolas, kuri varētu 
būt potenciālie Zasas vidusskolas apmeklētāji. 
Kopā tie būtu 12–13 bērni.

– Mēs satikāmies ar vecākiem un aprunājā-
mies par šādu iespēju, viņi neiebilda, – stāstīja 
direktore. – Bet vai tas arī apstiprināsies jūnija 
sākumā, kad viņi būs pabeiguši mācības, to 
nevar zināt. Apjautāju arī citas kaimiņu skolas 
par iespējām apmeklēt mūsu mācību iestādi. 
Bet norāžu uz to, ka viņiem būtu nepieciešams 
internāts, tomēr nebija. Internātu, protams, at-
ver pašvaldība, bet būtu svarīgi zināt minimālo 
skolēnu skaitu, lai tas darbotos. Ir jau tā, ka sko-
lēnu skaits var būt mazs, bet darbinieku skaits 
ir jānodrošina samērā liels, jo nepieciešamas 
audzinātājas, naktsaukles. Jābūt cilvēkiem, kas 
bērnus ēdina, tāpat papildus klāt nāk elektrības 
izdevumi, veļas mazgāšana u.c. Jāsakārto telpas. 
Var gadīties, ka neatradīsies darbinieki. Turklāt 
ir brīvdienas, kad skolēnu internātā nav, un tas 
saistās ar darbinieku samaksas sistēmu. Gribē-
tos, lai līdz jūnija vidum, kad darbinieki parasti 
dodas atvaļinājumā, jau zinām, ka ir kāds kon-
krēts skaits bērnu, kuri nāks, lai pēc tam, atgrie-
žoties no atvaļinājumiem, varētu turpināt kārtot 
lietas. Jāizstrādā internāta kārtības noteikumi, 
reglaments, līgumi, pienākumu apraksti u. c. Va-
sarā Zasā ir arī nometņu laiks. Šogad pēdējā no-
metne mums beigsies 17. augustā. Bet reizēm 
kāda nometne piesakās arī vēl pēc tam.

Deputāts Juris Ratnieks pastāstīja, ka ir bi-
jusi vecāku sapulce Biržos un interesi par Zasu 

izrādījuši arī vecāki no citiem novadiem. Ar 
šiem cilvēkiem ir jārunā.

Izpilddirektors J. Subatiņš iebilda, ka do-
kumentu lietas tomēr jāsāk kārtot ātrāk par 
augustu, jo var jau vienoties ar bērnu vecākiem 
arī tagad. Vēl tikai nav skaidrs jautājums par 
ēdināšanu. 

Deputāts Gints Audzītis interesējās saistībā 
ar novada attīstības stratēģiju – vai Zasai būs 
kādi piedāvājumi skolas darbībā, lai saglabātu 
un pilnveidotu esošo? O. Spēka atbildēja, ka 
darbs notiek regulāri. Savukārt deputāte Baiba 
Čākure ieteica padomāt par skolas iespēju rek-
lamēšanu.

Internātu atvērs
Jēkabpils novada domes deputāti nolēma 

atvērt Zasas vidusskolā internātu ar 2018. gada 
1. septembri.

Nolikumā tiks norādīts, ka skolā ir izveido-
ta struktūrvienība – pirmsskola, kuras adrese ir 
«Astras», kā arī papildināts ar to, ka nepiecie-
šamības gadījumā skolēniem tiek nodrošinā-
ta uzturēšanās internātā, kas tiek organizēta 
1.–12. klašu skolēniem, pamatojoties uz raks-
tiskiem skolēnu vecāku vai aizbildņu iesniegu-
miem. Skolas internāta darba kārtību nosaka 
tā reglaments. Internāta reglamentu un grozī-
jumus apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas 
pedagoģisko padomi.

Nolikuma labojumi stāsies spēkā ar šī gada 
1. septembri.

Internāta iekārtošanas izdevumus un tā 
uzturēšanu 2018. gadā segs no izglītības iestā-
des budžeta līdzekļiem.

Zasas vidusskolas direktorei Olitai Spēkai 
tiek uzdots veikt nepieciešamās darbības, kas 
saistītas ar internāta atvēršanu, un līdz 2018. 
gada 1. jūnijam iesniegt internāta iekārto-
šanas, uzturēšanas, amatu vienību un citus 

priekšlikumus. Savukārt fi nanšu un ekonomi-
kas nodaļai jāplāno tā iekārtošanas un uzturē-
šanas izdevumi.

Apstiprina izmaksas
Tika spriests arī par internāta uzturēša-

nas  izdevumiem.
Apvienotajā komitejā Zasas vidusskolas 

direktore informēja par prognozētajām uz-
turēšanas izmaksām, veicamajām izmaiņām 
vidusskolas amata vienību sarakstā un citām 
organizatoriskajām darbībām. Pamatojoties uz 
komitejas lēmumu par internāta atvēršanu Za-
sas vidusskolā, noteikta šī pakalpojuma maksa. 
Atbilstoši izmaksu tāmei uzturēšanās izdevumi 
vienam plānotajam Zasas vidusskolas audzēk-
nim lēmuma pieņemšanas brīdī ir 229,10 EUR.

Deputāti nolēma apstiprināt uzturēšanās 
maksu Zasas vidusskolas internātā vienam iz-
glītojamajam atbilstoši izdevumu tāmei 229,10 
eiro, kura precizējama atbilstoši audzēkņu skai-
tam 1. septembrī, un noteikt, ka Jēkabpils no-
vada teritorijā deklarētajiem skolēniem, kā arī 
citu pašvaldību skolēniem, kas sekmīgi mācās 
Zasas vidusskolā un ievēro iekšējās kārtības 
noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas 
internātā ir bezmaksas pakalpojums; atļaut 
Zasas vidusskolas direktorei slēgt līgumus ar 
citās pašvaldībās deklarēto skolēnu vecākiem 
(aizbildņiem) par skolēnu bezmaksas uzturēša-
nos internātā.

Aija Valdmane

Spriež par Zasas vidusskolas internātu

  Esam ceļā uz simtgadi, un dažādi pasā-
kumi, sarīkojumi, akcijas saistās ar šo jubilejas 
gadu. Arī mūsu novadā daudzas aktivitātes vel-
tītas tieši šim notikumam.

 Valsts mēroga pasākumi, kuros iesaistā-
mies - simtgades fi lmu cikls, baltā galdauta 
svētki, simtgades Zaļumballe (100 dienas 
pirms Latvijas dzimšanas dienas - 11. augus-
tā notiks Leimaņu pagastā), izgaismo Latviju 
(pašvaldībās ap Latvijas robežu) - mūsu nova-
dā 21. jūnijā Kalna pagastā ar ugunskura iedeg-
šanu, kā arī lokālie pasākumi pagastos:

17. maijā Kalna pagastā notika “Spēlma-
ņu svētki”, no 3. līdz 5. maijam visās kultūras 
iestādēs Baltā galdauta svētki, 25. maijā Ābeļu 
pagastā notiks J.Akuratera takas atklāšana, 27. 
maijā Rubeņu parkā “Ģimeņu festivāls”, 9. jūnijā 
Kalna pagasta KN tematisks sarīkojums “Sens 
tik sens ir tas stāsts”, atzīmējot kultūras nama 50 
gadu jubileju, augustā Kalna pagastā, A.Grīna 
piemiņas vietā sarīkojums “Dvēseļu putenis - 

stāsts par cīņām uz brīvību”, 21. septembrī  Ru-
beņos tematisks sarīkojums “Simtgades stāsti 
un dziesmas” , Rubenes pagasta Slatē “Ziedu 
rota Latvijai”,  Tadenavā sarīkojums “ Simtga-
des ievērojamākie cilvēki tiekas Raiņa dzimte-
nē”. Novembrī visās kultūras iestādēs gaidāmi 
Lāčplēša dienas pasākumi  un akcija “Gaismas 
ceļš”. 17. novembrī novada Valsts svētku pasā-
kums  “Latvijai -100” notiks Zasā.

Kolektīvi no mūsu novada no 1. līdz 8. 
jūlijam dodas uz Dziesmu un Deju svētkiem 
Rīgā. Svētkos piedalīsies:  novada jauktais koris 
“Putni”, folkloras kopas “Kāre” un “ Dignojīši”, 
JDK “Laude” un “Landi”, VPDK “Rasa”, “Solis” un 
“Deldze”.

Folkloras festivālā “Baltica 2018” un pasā-
kumā “Latvijas Jāņi novados” piedalīsies folklo-
ras kopas “Dignojīši” un “Kāre”.

Sēlijas svētki “Sēlija rotā” šogad notiks Ne-
retā 2. jūnijā, kuros piedalīsies novada jauktais 
koris “Putni”, folkloras kopas “Kāre” un “Dignojīši”, 

JDK “Laude” un “Landi”, VPDK “Rasa” ,  “Solis” un 
“Deldze”, amatierteātri - “Madagurči” “Sateka”, 
Zasas KN amatierteātris, vokālie ansambļi no 
Rubenes pagasta “Ā’re’ un “ Kantilēna”. Izstādē ar 
fotogrāfi jām piedalīsies I.Grauze un K. Sēlis.

Norisinās arī vairākas akcijas - foto stafete 
ģimenēm “Iepazīsti savu novadu”, vēlējumu 
celiņa “Dzīparu varavīksne” veidošana Rubenes 
pagastā (pagasta iedzīvotāju rokdarbi), Kalna 
pagasta iedzīvotāju dāvana - rožu dobes “Sap-
nis par Latviju” izveide.

Latvijas galvenā vērtība ir un būs tās cil-
vēki. Ar saviem darbiem veidojam tagadni un 
kopā ar jauno paaudzi - nākotni.

Lai mums izdodas!
   Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja, koordinatore

“Latvijai – 100” aktivitātes un notikumi Jēkabpils novadā
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Ar šādu tēmu šogad Latvijā noritēja Bib-
liotēku nedēļa. Tas ir laiks, kad bibliotēkas 
ar dažādām norisēm un aktivitātēm pievērš 
uzmanību savam darbam un bibliotēku no-
zīmei sabiedrībā.

Katrai dienai savs vārds. Katram cilvē-
kam savs mūžs. Katram savs liktenis sava 
nolemtā vieta. Saka: laukos vienmuļi, apni-
cīgi, garlaicīgi. Saka: laukos nav iespēju sevi 
apliecināt. Neticiet! 11. maijā Saukas bib-
liotēkā viesojās Liepu bibliotēkas vadītāja 
Ināra Valaine un bibliotēkas lasītāji: zinoši, 
dzīvespriecīgi, dziedoši. Viesošanās biblio-
tēkā, komponista A. Žilinska dzimtajās mā-
jās “Lejas Arendzānos”, Ormaņkalna, Līgo 
kalniņa apmeklējums padarīja dienu par 
svētkiem. Šādus svētkus var radīt cilvēki, kas 
lasa grāmatas, izglītojas visu mūžu. Paldies 
par šo tikšanos!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Mainās bibliotēka, 
mainās sabiedrība

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, 
mums ir iespēja godam, cienīgi un lepni svi-
nēt valsts svētkus, izstāstīt Latvijas stāstu un 
veidot nākotnes Latviju.

Baltā galdauta svētki ir veids kā atzīmēt 
Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR 
dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad 
Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanu.

Tāpat kā visā Latvijā daudzās jo daudzās 
vietās, arī Rubenes pagastā (sadarbībā ar 
Rubeņu pamatskolu un Rubeņu bibliotēku) 
notika pasākums – Baltā galdauta svētki.

Pēcpusdiena sākās ar tikšanos Rube-
nes kultūras namā, kur uzstājās A. Žilinska 
Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes fi liāles 
audzēkņi. Jaunie dziedātāji un pianisti skan-
dēja dziesmas, izpildīja skaņdarbus, veltītus 
Latvijai.

Uz svētkiem bija ieradies novadnieks, 
bijušais Nacionālo bruņoto spēku koman-
dieris Raimonds Graube. Savā apsveikuma 
runā atvaļinātais ģenerālleitnants R.Graube 
pauda gandarījumu par aizsardzības noza-

rē paveikto darbu. Izteica prieku 
par Latviju, par Latvijas valsti un 
cilvēkiem. Aicināja būt lepniem 
par savu valsti un nedomāt, ka 
tā ir maza un neko nevar izdarīt 
plašajā pasaulē. Lepojās ar Latvi-
jas aizstāvjiem, ar viņu spēku un 
izturību, ko mūsu karavīri parāda 
ārvalstu misijās. Stāstījums bija ar 
konkrētiem piemēriem, situācijām 
no karavīru panākumiem, drošsir-

dīgām un pašaizliedzīgām rīcībām.
Pēc pasākuma kultūras namā sekoja 

Latvijas Zemessardzes ekipējuma paraug-
demonstrējumi parka teritorijā. Klātesošie 
varēja izmēģināt roku tiešo trāpījumu pa 
mērķi spēlēs. Veiksmīgākie saņēma pārstei-
guma suvenīrus.

Svētku noslēgumā visi tika aicināti pie 
balti klātā galda. Baltais galdauts ir kā sim-
bols, kas apvieno. Baltajai krāsai jau mūsu 
senču tradīcijās ir īpaša nozīme – tā vienmēr 
ir bijusi godu un svētku galda noformējuma 
sastāvdaļa. Klātesošie svētku dalībnieki tika 
cienāti ar sēļu sētas “Gulbji” saimnieces Ritas 
Skrējānes vārīto īpašo biezputru, ar Rubeņu 
pamatskolas saimnieču cepto pīrāgu.

Vienlaicīgi, bija iespēja aplūkot dāva-
nas Latvijai vēlējumu celiņa “Dzīparu va-
ravīksne” aizsākumu – tas tiek veidots no 
Rubenes pagasta iedzīvotāju darinātajiem 
kvadrātiem adījumu un tamborējumu kvad-
rātiem un rokdarbu pulciņa darbu izstādi.

Benita Pavlovska, Rubeņu pamatskolas 

skolotāja

K.Sēļa foto

Redzēsim Latviju skaistu – 
no šodienas un katru dienu

Mazuļu skoliņai fi liāle 
Zasā

Ar prieku paziņoju, ka Jēkabpils nova-
dā, Zasas pagastā turpmāk būs "Bebulāča" 
fi liāle ar nosaukumu "Jaunie Jaunieši". Bērnu 
vecums no 1,5 - 3 gadiņiem, bet drīkst nākt 
arī mazāki vai lielāki.

Ko mēs tur darīsim? Aktīvi darbosimies, 
griezīsim, plēsīsim, krāsosim, rotaļāsimies. 
Mammītes varēs šis 2 stundas mierīgi at-
pūsties no ikdienas mājas soļa. Nodarbības 
notiks 2 reizes mēnesī no plkst. 10.00 – 12.00 
Zasas pagasta ambulances ēkas 2. stāvā. 
Kopā ar mums būs arī novada jaunatnes lie-
tu speciāliste Jurgita Bareika. Sīkākai infor-
mācijai sekojiet līdzi "Bebulāča" sociālajiem 
tīkliem. Uz tikšanos!

Jolanta Armanoviča

Tel. 20395002
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Pie kapu vārtiem apstājies! 
Apstājies un lūgsnu noskaiti,
Ja sirdi grūtums māc.
Lai vieglāks solis Tev un gaišāks prāts,
Kad kapu vārtus atvērt nāc !
/ V.Kokle-Līviņa /

Paldies visiem, kuri piedalījās talkā 
Staģu kapsētā. Paldies par labo garastā-
vokli, padarīto darbu! Jo mūsu ir vairāk, 
jo arī darbs veicas un varam to paveikt 
ātrāk un kvalitatīvāk. Lai visiem ir jauka 
un saulaina vasara, un tiksimies atkal tal-
kā rudenī!

I.Grauze

Autores arhīva foto

Talka Staģu kapos

28. aprīlī visā Latvijā notika ikgadējā Lie-
lā talka.

Ābeļu pagastā tika sakopta Brodu ciema 
teritorija, Anemones mežs un Ābeļu pamat-
skolas apkārtne. 30. aprīlī uz zirgu staļļa ap-
kārtnes sakopšanas talku aicināja biedrība 
“Ūsiņš”.

Dignājas pagastā tika kopts Dignājas 
skolas parks un veselības taka, Meņķa kapu 
teritorija un Vandānu ciema centrs. 21. aprīlī 
notika talka Dignājas kapos.

Dunavas pagastā, kopā ar novada ad-
ministrācijas darbiniekiem, turpinājās lab-
iekārtošanas darbi atpūtas vietā “Pie Eglai-
nītes” Tadenavā, tika kopta jauniešu atpūtas 
vieta pie vecās Dunavas skolas un muižas 
parks Sudrabkalnā.

Kalna pagastā tika kopta bērzu birztala 

pie daudzdzīvokļu mājām un Kalna kultū-
ras nama apkārtne Dubultos, Minsteru kapi 
un Vidsalas ciems. 21. aprīlī talka notika arī 
Ūdenānu kapos.

Leimaņu pagastā tika sakopti Skrīveru 
ezera krasti un pie lielceļa esošā kara upuru 
piemiņas vieta, teritorija ap Leimaņu pagas-
ta pārvaldi Mežgalē un kādreizējā Pormaļa 
veikala apkārtne Leimaņu ciemā.

Rubenes pagastā tika kopts Slates cie-
ma centrs, Rubeņu pamatskolas dīķis un 
birztala, ceļmalas ap Rubeņu sporta lauku-
mu, Kaldabruņas skolas apkārtne un Kal-
dabruņas pilskalns.

Zasas pagastā sakopšanas darbi notika 
Staģu kapsētā, Zasas muižas parkā, Liepu 
ciema centrā un pie Zasas baznīcas. Pirms 
tam talka tika rīkota arī Zasas parka vecās 

estrādes vietā.
Pašvaldības vārdā vēlamies 

teikt milzīgu PALDIES visiem par 
ieguldītajām pūlēm, enerģiju un laiku nova-
da sakopšanā un labiekārtošanā. Liels pār-
steigums un prieks, ka pat bargie laikapstākļi 
nav bijis šķērslis iedzīvotāju vēlmei darboties 
un sakārtot apkārtējo vidi. Īpašs prieks par 
lielo jauniešu aktivitāti. Kopā mēs spējam 
daudz, un tik tiešām ir gandarījums par pa-
veikto! Uz tikšanos arī citās talkās! Milzīgs 
paldies visiem, kas atvēlēja savu brīvo laiku 
apkārtējās vides sakopšanai, un padarīja to 
drošu un acij tīkamu. Kopīgi rūpēsimies arī 
par to, lai šīs vietas arī turpmāk paliek sakop-
tas un tīras! Uz tikšanos nākamajā talkā jau 
šoruden – 15. septembrī!

Jēkabpils novada pašvaldība

Aizvadīta Lielā Talka

Sestdien, 21. aprīlī notika lapu grābšanas talka Dignājas kapsētā, uz kuru aicināja Dignā-
jas pagasta pārvalde un biedrība “Cirkuži”. Laika apstākļi bija pateicīgi, lai varētu strādāt un 
kopīgiem spēkiem izdevās sakopt lielu daļu no kapsētas teritorijas. Kopīgi attīrījām kapsētas 
teritoriju no atkritumiem un rudens lapām. Gribam pateikt lielu paldies visiem, kuri atrada 
laiku un piedalījās kapu sakopšanā!

Biedrības Cirkuži pārstāves Inga Stūrmane un Dzidra Nartiša

Foto: Dz.Nartiša, K.Sēlis

Pavasara talka Dignājas kapos Atkal, zeme, tava velēna 
vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz 
galam izdziedāta.

Pieminēsim Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Ārija Gaide
23.07.1932. – 31.03.2018.

Ivans Vorobjovs
23.09.1951. – 02.04.2018.

Maigonis Siliņš
26.12.1931. – 04.04.2018.

Aigars Deksnis
21.05.1963. – 31.03.2018.

Pelageja Truša
06.10.1940. – 11.04.2018.

Marija Daģe
13.08.1928. – 15.04.2018.

Mirdza Liepiņa
21.03.1933. – 19.04.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!
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“Dzīparu varavīksne” 
turpinās

Esam sākuši darināt vēlējumu celiņu 
un veidot albumu ar foto par katru darbi-
ņu un klāt pievienoto vēlējumu, kas paliks 
kā vēsturiska liecība nākotnē un glabāsies 
kultūras namā. Dzīparu varavīksne izman-
tota valsts svētkos un nozīmīgos pasāku-
mos kā atmiņas par aizvadīto simtgadi.

Šajā darbā mēs ieliekam savas labās 
domas par nākotnes Latviju, par savu pa-
gastu, novadu un Sēliju.

Gaidām turpinājumu Dzīparu vara-
vīksnei! Paldies visiem par atsaucību, uz 
sadarbību!

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama 

vadītāja 

K.Sēļa foto

Aprīlis jau izsenis ir joku 
jeb smieklu mēnesis. Par ap-
rīļa jokiem ir dažādas versijas 
– viena no tām, ka joku jeb 
smieklu diena ir saistīta ar pa-
vasara iestāšanos dabā, kad 
ir mainīgi laikapstākļi, vienu 
dienu spīd saule, bet nākoša-
jā dienā jau snieg sniegs.

Tieši tā arī notika 25. ap-
rīlī, kad Dignājas bibliotēkā 
notika “Smieklu dienas” 
pasākums bērniem, tikai 
sniega vietā uzlija lietu-
tiņš. Kopā ar bērniem līdzi 
jautrojās arī klauns Pindzele, kura vadībā 
tika spēlētas jautras spēles, stāstītas anek-
dotes, kā arī notika lielo burbuļu pūšana 
pagalmā pie bibliotēkas. Pasākums norisi-
nājās jautrā gaisotnē, tā noslēgumā notika 

arī cienāšanās ar da-
žādiem gardumiem.

Dignājas bibliotēkas vadītāja 

D. Grigorjeva

Foto: A. Alkšāre

“Smieklu dienas” pasākums 
Dignājas bibliotēkā

17. aprīlī Jēkabpils novada jaunieši pārstāvēja novadu Latvijas Ģene-
rāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības ceļojošā kausa izcīņas pirmajā 
posmā, Aknīstes novadā. Jaunieši sacentās trīs disciplīnās - galda tenisā, 
novusā un badmintonā. Kopumā izcīnīta 5. vieta. Paldies jauniešiem par 
dalību un atbalstu. Tiekamies jau nākošajā posmā Krustpils novadā!

Jurgita Bareika

Ģenerāļu kausa 1. posms AknīstēĢenerāļu kausa 1. posms Aknīstē
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No 9. aprīļa līdz 13. aprīlim Ābeļu pamat-
skolas skolā norisinājās Dabaszinību nedēļa. 
Pirmdien skolotāja G.Bičole bija sagatavojusi 
viktorīnu dabaszinībās 5. – 9. klašu skolēniem.

Vislabākās zināšanas parādīja 9. klases 
skolēni iegūstot vidēji 23 punktus no iespē-
jamajiem 40. Vislabākos rezultātus uzrādīja 
K.Goišiks, no 6. klases – K.Bokāne, no 7. klases 
– A.Petrovskis, no 8. klases – R.Stūrmanis, no 5. 
klases – K.Eņģevīrs.

10. aprīlī 8. klases kopa ar skolotājām 
G.Bičoli un G.Klaužu devās uz Lielvārdes mā-
cību centu, kur skolotājas izvēlējās mācību lī-
dzekļus, bet skolēniem tika novadīta praktiskā 
nodarbība tēmā “Elektrība”. Skolēnu domas par 
šo stundu:” Patika tas, ka mēs visu mācējām 
saslēgt, patika nodarbības vadītājs, viņš spēja 
atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem, bija ļoti 
interesanti, patika ātrā vērtēšana ar pultīm. 
Labprāt vēl apmeklētu kādu nodarbību šajā “ 
Arī skolotājām bija gandarījums no nodarbības 
vadītāja dzirdēt labas atsauksmes par mūsu 
skolēnu veikumu.

11.aprīlī katras klases 2 dabas zālīšu zinātā-
ji sacentās nosakot kaltētos augus. Visviedākie 
izrādījās 5.klases Kristaps un Linda, kā arī 7. kla-
ses Undīne, arī pasi mazākie no sagatavošanas 
grupiņas ir labi zālīšu pazinēji. Nosakot skolotā-
jas S.Zepas savāktās 12 zālītes skolas teritorijā, 
raisījās arī saruna par to pielietošanu.

12. aprīlī skolotājas I.Pūcītes vadībā risinā-
jās Dabaszinību viktorīna 1. – 4. klasēm. Viktorī-
nai bija sagatavoti 8 uzdevumi, kuros jāparāda 
erudīcija dzīvās dabas pazīšanā, informācijas 
sameklēšana atlantā un protams, neizpalika arī 
“āķīgie“ uzdevumi.

13.aprīlī visi skolēni būvēja augstāko un 
izturīgāko torni no koka iesmiņiem, plastalīna 

un līmlentas, pēc pašu izdomāta koncepta, ko 
atainoja zīmējumā un pamatojumā. Bija izvei-
dots gan Kaupres pilskalna skatu tornis (3.kla-
se), gan Ābeļu skolas dežurantu tornis ar savu 
WiFi antenu (9. klase), gan pašiem savs Pizas 
tornis (4.klase), gan ugunsdzēsēju tornis mežā 
(2 klase), kā arī daudzi baznīcu torņi. Visintere-
santākā koncepcija bija draudzīgajai 7.klase, 
kas skaistā procesijā skolas zālē ienesa pama-
tīgu celtni par godu Latvijas 100-gadei – ar 
domu, ka katrā Latvijas jubilejā viens stāvs tiks 
piebūvēts klāt. Par godu šai idejai pārpalikušos 
kociņus visas klases atdeva 7.klasei. lai viņu ide-

ja spētu tapt!
Pirmdien skolēni par čaklo darbu Dabaszi-

nību nedēļā saņēma skaistus skolotājas Vinetas 
veidotus un skolotājas Ingas laminētus diplo-
mus, saldumus, pildspalvas, zīmuļus, dzēšgu-
mijas. Jaunākajām klasēm pirmo vietu dala 2. 
un 3. klases, vecāko klašu grupā 1.vieta 9.klase, 
2.-7.klase, 3.- 5.klasei.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem 
par izdomu, radošumu un darbošanos Dabas-
zinību nedēļā!

Organizatore Silva Zepa

Skolas arhīva foto

Dabaszinību nedēļa Ābeļu skolā

9. maijā Zasas kultūras namā 
norisinājās draudzīgs pasākums 
“Mūsdienu deju un teātra virpu-
lī”. Pasākums tapa, Zasas vidus-
skolai sadarbojoties ar Zasas kul-

tūras namu. Uz pasākumu bija 
sabraukuši deju un teātra draugi 
no tuvām un tālākām vietām.

No Aknīstes BJC – deju gru-
pa “Karstgalvji”, no Biržu tautas 

nama – deju grupas “Mango” un 
“Dancītis”, no Lones tautas nama 
– deju grupas “LTNdance” un 
“LTNjuniordance”, no Jēkabpils 
– Jēkabpils BJC teātra pulciņš. 

No Zasas uzstājās Zasas kultūras 
nama teātra pulciņš “Maskas” un 
Zasas vidusskolas deju grupas 
“Just do it” un “Selfi e girls”.

Deju virpulī bija redzami 
smaidi, enerģija, prieks un aiz-
rautība. Pēc pasākuma visi da-
lībnieki vienojās kopīgā dejā un 
atrakcijās, dejoja diskotēkā.

Runā, ka ir daži īsākie ceļi uz 
laimi, un deja ir viens no tiem. 
Patiess prieks par mazajiem 
māksliniekiem, kuri dejojot un 
spēlējot teātri ne vien paši ir 
laimīgi, bet sagādā arī prieku 
citiem.

Paldies par draudzīgo pa-
sākumu ikvienam, kurš pielika 
pirkstu tā tapšanā!

Zasas vidusskolas skolotāja 

Anda Jurgeviča

Skolas arhīva foto

Aizvadīts mūsdienu deju grupu sadancis Zasā
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Jēkabpils novada 2018. gada Zolītes 
čempionāta 6. posms Dunavā

Zolītes čempionāta pēdējais - 6. posms, kas norisinājās 20. aprīlī 
Dunavas pagastā, pulcēja 65 dalībniekus.

„Lielākā Zolmaņa” balvu izcīnīja Armands Stanks (Kalna pagasts) 
ar 5 uzvarētām zolēm. Individuālajā vērtējumā dāmu konkurencē 
šoreiz vislabāk veicās Dinai Brīvulei (Birži). 11. maijā Dignājas pagastā 
tiks apbalvoti arī kopvērtējuma 6 labākie zolmaņi, kā arī ir zināmi la-
bākie 32 dalībnieki, kas tikuši fi nālā.
Individuālais vērtējums Top-6 Dunavas pagastā:

Kopvērtējuma Top-6 individuālajā vērtējumā:

Pagastu ieskaite:
Pēdējais posms izšķīra intrigu, kas iegūs šī gada „Labākā pagas-

ta” pirmo ceļojošo kausu. Trešajā vietā palika Ābeļu pagasts, otro 
izcīnīja Rubeņu un Slates komanda, savukārt visveiksmīgāk Dunavā 
veicās mūsu viesu komandai Biržiem. Kopvērtējumā augsto trešo 
vietu izcīnīja Dignājas komanda, ko pārstāvēja pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis Raubiška, otrā vieta tika Rubeņu/Slates komandai, kam 
pēdējos trijos posmos ir ļoti labi veicies un pirmo vietu izdevās no-
sargāt Zasas komandai.

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

1 Nauris Nazarovs Kalna 30 120

2 Ainis Čāmāns Rubeņi 29 76

3 Juris Ozoliņš Zasa 29 73

4 Jānis Bojārs Ābeļi 27 48

5 Guntis Kurnosenko Birži 28 96

6 Gundars Gremze Rubeņi 28 54

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

Vietu 

summa

1 Modris Dzenis Dunava 106 237 20

2 Mārtiņš Zinters Zasa 111 313 22

3 Oskars Babris Leimaņi 101 220 27

4 Valdis Norekārklis Rubeņi 102 215 37

5 Viesturs Mikulāns Dignāja 97 209 40

6 Guntis Vītols Birži 98 165 42

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta fi nāls

11. maijā Dignājas pa-
matskolā norisinājās 2018.
gada Zolītes čempionāta 
fi nāls, kur savā starpā spē-
kojās 32 šī gada veiksmī-
gākie zolmaņi. Pirms sākās 
spēle, fi nālu dalībniekiem 
bija iespēja nobalsot par 
nākamā gada gaitu un 
izmaiņas patiešām ir gai-
dāmas nozīmīgas. Dalībnieku vairākums nobalsoja, ka nākamajā 
sezonā papildus tiks izspēlēta arī mazā zole, kā arī katrā posmā tiks 
ņemti vērā kārtu rezultāti, un labākie spēlētāji cīnīsies ar labākajiem. 
Šajā posmā turpinājām godināt „lielākā zolmaņa” titulu, un fi nāls lika 
par sevi manīt, jo spēlētāji nebija naski riskēt ar zaudētām zolēm un 
atdot vērtīgos punktus pretiniekiem, tāpēc, uzvarot vien 4 zoles, šis 
tituls tika Jānim Kokinam (Zasa). 
Finālā top -6:  

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

1 Jānis Kokins Zasa 31 88

2 Kristaps Vanags Leimaņi 30 63

3 Artūrs Zaharevskis Leimaņi 28 48

4 Guntis Kurnosenko Birži 26 65

5 Aivars Mazurevičs Dignāja 26 64

6 Jānis Baltmanis Rubeņi 26 24

Jau pēdējā posmā uzzinājām, ka šī gada „Labākā pagasta” pir-
mo ceļojošo kausu izcīnīja Zasas pagasta komanda, un fi nālā zasieši, 
ar skaļām ovācijām pavadot, tika pie varenā kausa. Zasas komanda 
solīja, ka kausu varēs aplūkot Zasas vidusskolas sporta zālē, kur tas 
atradīsies līdz nākamā gada Zolītes čempionāta fi nālam. Paldies da-
lībniekiem par izturību un tiekamies Daugavas svētkos 26. maijā, kur 
Jēkabpils novada sporta svētku ietvaros uzrīkosim „mazo zolītes tur-
nīru” svaigā gaisā. Sākam spēlēt jau plkst. 11.00!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Baiba Čākure
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Zasa 1 1 2 4 3 5 16 1

Rubeņi/Slate 5 3 5 2 1 2 18 2

Dignāja 4 2 3 1 5 6 21 3

Birži 6 7 1 6 4 1 25 4

Ābeļu pagasts 2 4 7 5 7 3 28 5

Leimaņi 3 6 4 8 2 7 30 6

Kalna pagasts 8 5 8 7 6 4 38 7

Dunava 7 8 6 3 8 8 40 8

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests izsaka 
pateicību Rubenes pagasta 
iedzīvotājam IVARAM KANCĀNAM 
par atsaucību un palīdzību, 
pārvarot neizbraucamos lauku 
ceļus un palīdzot glābt cilvēka 
dzīvību!
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests
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2018. gada maijā
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kultūras un sporta kultūras un sporta 
sarīkojumisarīkojumi

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
25.05. plkst. 16.00 pie Ābeļu pagasta 
pārvaldes ēkas Jāņa Akuratera daiļ-
rades takas atklāšana. Koncerts “Kad 
Ābeļos baltas ābeles zied…”.

Dignājas pagasts
26.05. Dignājā Daugavas un sporta 
svētki. Plkst. 10.00 Dignājas pa-
matskolas sporta laukumā Jēkabpils 
novada Sporta svētki. Disciplīnas 
komandām. Reģistrācija komandu 
sporta veidiem no plkst. 9.00. Indivi-
duālās disciplīnas bez iepriekšējas pie-
teikšanās. Būs arī disciplīnas bērniem 
un radošās darbnīcas. Makšķerēšana 
no plkst. 6.45 – 13.00. Pieteikšanās 
no plkst. 6.00 Dalība sporta svētkos 
– bez maksas. Plkst. 20.00 Dignājas 
brīvdabas estrādē Dagavas svētku 
koncerts “Daugava vieno”. Piedalās 
Jēkabpils novada amatierkolektīvi. 
Ieeja koncertā – bez maksas.
Plkst. 22.00 balle, spēlē ”Ballīšu 
orķestris”. Ieeja: EUR 4,00.

Dunavas pagasts
26.05. Raiņa muzejā Tadenava DIRTY 
DEAL TEATRO izrāde pirmsskolas 
vecuma bērniem “Pielipīgie vārdi”. 
Režisore P.Pļavniece, mūzikas autors 
K.Kazāks.

Leimaņu pagasts
26.05. plkst. 18.00 – 19.30 Leimaņu 
Tautas namā lekcija topošajiem un 
jaunajiem vecākiem par uzturu grūt-
niecības periodā, kā arī bērnu uzturu 
pirmajos gados. Lekcija bez maksas.

Rubenes pagasts
27.05. Rubeņu parkā ģimeņu festivāls 
“Mēs Latvijai”: 
no plkst. 11.30 – 14.00 parkā dar-
bosies spēļu ciems, radošais ciems, 
sporta ciems, pozitīvo sajūtu foto 
automāts. Vizināšanās zirga mugurā. 
Plkst.14.00 estrādē Svētku koncerts 
“Zem zilajām debesīm”. Lielo burbuļu 
brīvdabas perfomance.

Izstādes:
08.05. – 31.05. Kalna bibliotēkā rok-
darbnieču pulciņa darbu izstāde.
Maijā Kalna bibliotēkā skatāms 
fotogrāfi ju krājums „Jēkabpils novada 
pagastu sakoptības skate 2017”.

Informāciju par kultūras sarīkoju-

miem apkopoja 

Inta Tomāne

Lūdzam Jēkabpils novada draudzes 
jau laicīgi plānot un 

IESNIEGT INFORMĀCIJU PAR 
GAIDĀMAJIEM KAPUSVĒTKIEM 

JĒKABPILS NOVADĀ ŠOGAD. 
Informāciju sniegt pa tel. 26167960 

vai uz e-pastu: 
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv .

ZASAS PAGASTA SOCIĀLAIS 
DARBINIEKS 

turpmāk būs pieejams ēkas 
"Ambulance-aptieka" (Zaļā iela 10) 1. stāvā, 

3. kabinetā, Zasā, Zasas pagastā.
Jēkabpils novada sociālais dienests


