
Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 
17. janvārī saņēma SIA “Vidusdaugavas SPA-
AO” vēstuli par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu. Tajā aicināts pašvaldību pieņemt 
lēmumu par līguma, kas piešķirtu SIA pakal-
pojumu sniegšanas tiesības novada terito-
rijā, noslēgšanu uz nākamajiem septiņiem 
gadiem. Vēstulē norādīts, ka SIA “Vidusdau-
gavas SPAAO” nodrošina sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pilna cikla pakalpojuma 
sniegšanu, jo ir gan atkritumu savācējs, gan 
atkritumu šķirotājs, gan atkritumu apglabā-
tājs.

Par šo vēstuli vispirms tika lemts novada 
domes apvienotajā komitejā. Domes sēdē 
juriste Gita Loča informēja par pakalpojuma 
līguma veidošanu, pušu saistībām un atbildī-
bu.

Jēkabpils novada pašvaldība ir SIA “Vidus-
daugavas SPAAO” dalībniece ar 1056 kapitāla 
daļām, kur vienas daļas nominālvērtība ir 1 
eiro.

2011. gada 23. novembrī Jēkabpils nova-
da pašvaldība ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 
ir noslēgusi līgumu par pakalpojumu sniegša-
nu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligo-

nā “Dziļā vāda” ar darbības termiņu līdz 2021. 
gada 23. novembrim, bet 2012. gada 27. sep-
tembrī pašvaldība ar SIA “Jēkabpils pakalpo-
jumi” noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Jēkabpils novadā ar darbī-
bas termiņu uz 5 gadiem. 

Ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā gro-
zījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, 
kuri paredz, ka pašvaldībai ar lēmumu jānosa-
ka maksa tikai par sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos noteiktajām dar-
bībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komi-
sija apstiprina tarifu par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonos. Mainoties 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komi-
sijas apstiprinātajam tarifam vai dabas resursu 
nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, 
pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par 
atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Pērn ar domes lēmumu maksa par vienu 
m3 tikai noteikta 18,79 eiro.

Pašreizējais SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 
tarifs par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu 
ir 32,16 eiro bez PVN. Par sadzīves un ražošanas 

atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem 
atkritumiem, apglabāšanu dabas resursu no-
dokļa likme laikā no šī gada 1. janvāra līdz 31. 
decembrim par vienu tonnu noteikta 35 eiro 
bez PVN. Tādējādi kopējais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā 
par vienu tonnu ir 67,16 eiro bez PVN.

Domes sēdē nolēma noslēgt līgumu ar 
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novadā, 
nosakot līguma darbības termiņu – septiņi 
gadi no līguma spēkā stāšanās brīža.

Noteica, ka Jēkabpils novada pašvaldībā 
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāci-
ju) maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai 
valdītājam novada teritorijā par vienu m3 ir 
8,37 eiro bez PVN.

Šajā lēmumā noteiktā maksa par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu stāsies spēkā ar 
2018. gada 1. jūniju.

Aija Valdmane

Mainīsies atkritumu apsaimniekotājs Jēkabpils novadā

Uz grants autoceļiem visā valsts teri-
torijā ir iestājies šķīdonis. Lai nestspēju 
zaudējušie autoceļi netiktu neatgrieze-
niski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti auto-
transporta masas ierobežojumi – tiek 
liegta pārvietošanās transportam, kas 
smagāks par 10 tonnām, uz atsevišķiem 
pašvaldības grants autoceļiem – jau no 7 
tonnām.

Transporta masas ierobežojumi tiek 

ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā 
ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bo-
jājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija 
par ieviestajiem ierobežojumiem ir ie-
vietota  VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mā-
jaslapā: https://lvceli.lv/informacija – un 
– dati/#masas – ierobezojumi. Aicinām 
autopārvadātājus rēķināties ar šiem pa-
gaidu ierobežojumiem un ievērot tos.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus 

šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uz-
braucot ar smago tehniku uz pārmitri-
nāta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks 
sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa 
stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un 
atguvis nestspēju.

Atgādinām, ka  atļaujas kravu izve-
šanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas.  Šo 
satiksmes ierobežojumu ievērošanu pa-
stiprināti kontrolē LVC reģionālo noda-
ļu speciālisti sadarbībā ar Valsts polici-
ju. Šķīdonī bez ierobežojumiem atļauts 
braukt operatīvajam un sabiedriskajam 
transportam, svaigpiena pārvadātājiem, 
kā arī transportam, kas izved kritušus lo-
pus.

Diennakts bezmaksas uzziņas par 
visu, kas attiecas uz valsts autoceļu tīk-
lu ir pieejamas pa tālruni  8000 5555. Par 
pašvaldības ceļu stāvokli aicinām ziņot 
attiecīgajai pagasta pārvaldei.

VAS Latvijas Valsts ceļi , Jēkabpils 

novada pašvaldība

Aicina kravas automašīnām nebojāt grants ceļus šķīdoņa laikā
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21. martā notiks 
sanāksme Zasas 
pagasta iedzīvotājiem

Zasas pagasta pārvalde informē, ka 21. 
martā plkst. 15.00 Zasas kultūras namā no-
tiks iedzīvotāju sanāksme. Dienas kārtībā 
dažādi aktuāli jautājumi un informācija par 
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā no 
2018. gada 1. jūnija.

Zasas pagasta pārvalde

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 
15. februārī ir saņēmusi VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” atbildes vēstuli par iespējamo valsts ceļu 
stāvokļa uzlabošanu Jēkabpils novadā:

VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālisti ir iepa-
zinušies ar Jūsu [Jēkabpils novada pašvaldī-
bas] vēstuli par valsts reģionālo autoceļu P72 
Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6 – 51.7 
un valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils – 
Dignāja – Ilūkste posmā km 14.3 – 42.0.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu prog-
rammu izstrādāšana tiek veikta balstoties uz 
autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem 
un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, 
kā arī tiek izvērtēti dati par skolu reformu, 
iedzīvotāju izvietojumu, elektroenerģijas pa-
tēriņu u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts 
autoceļi, bet programmās tiek iekļauti au-
toceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku 
satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot 
iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skai-
tam labākus braukšanas apstākļus.

Informējam, ka 2018. gadā plānots veikt 
divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanu 
valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dig-

nāja – Ilūkste posmā km 14.3 – 20.8, bet 2020. 
gadā plānots divkārtu virsmas apstrādes se-
gumu ieklāt šī autoceļa posmā km 20.8 – 26.5.

Pašlaik autoceļu nozarei pieejamā fi nan-
sējuma ietvaros valsts reģionālā autoceļa P72 
Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6 – 51.7 
un valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – 
Dignāja – Ilūkste posmā km 26.5 – 42.0 re-
montdarbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts 
autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 
2019. – 2021. gadam, izvērtēsim iespējas ta-
jās iekļaut divkārtu virsmas apstrādes segu-
ma ieklāšanas darbus autoceļu P72 Ilūkste-
Bebrene-Birži posmā km 31.6 – 51.7 un V783 
Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste posmā km 26.5 
– 42.0.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts auto-
ceļu P72 Ilūkste-Bebrene-Birži posmā km 31.6 
– 51.7 un V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste 
posmā km 14.3 – 42.0 stāvokli tiks nodroši-
nāta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas 
uzturēšana klasei.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes 

priekšsēdētājs J.Lange

Par valsts autoceļu stāvokli Jēkabpils novadā

Projekta Nr. 17 – 05 – A00702 – 000095 
“Ceļa Nr. 1 – 11 “Āres – Lindiņi” pārbūve Jē-
kabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros 

2017. gada 6. decembrī Jēkabpils novada 
pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma re-
zultātiem, noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA 
“Ošukalns” par Ābeļu pagasta ceļa Nr.1 – 11 
“Āres –Lindiņi” pārbūves darbiem ceļa pos-
mam 2,7 km garumā. Kopējā līgumcena par 
darbu izpildi sastāda EUR 212885,05.

Būvuzraudzību veic individuālais komer-
sants “CB TESTS”, ar kuru Jēkabpils novada 
pašvaldība 2017. gada 7. decembrī noslēdza 
līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu 
veikšanu ceļa Nr. 1 – 11 “Āres – Lindiņi” pārbū-
ves darbiem. Saskaņā ar līguma noteikumiem 
būvuzraugam ir pienākums veikt būvuzrau-
dzību objektā atbilstoši būvniecību un būvuz-
raudzību reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem, par kopējo līgumcenu EUR 2299,00.

Plānotie būvdarbi tiek īstenoti saskaņā 

ar izstrādāto būvprojektu un atbilstoši sa-
stādītajam laika grafi kam. 2017. gada nogalē 
tika uzsākti darbi pie ceļa nomaļu apaugu-
ma noņemšanas un notekgrāvju izveido-
šanas. Izrakto grunti transportē uz netālo 
pagasta pārvaldes ierādīto pašvaldības īpa-
šumā esošo zemes gabalu, kur pēc nobērša-
nas veiks tās izlīdzināšanu un sakārtošanu. 
Būvuzņēmējs veic arī krūmu izciršanu un 
zaru šķeldošanu.

2018. gada janvāra vidū iestājās vēsāks 
laiks, kad gaisa temperatūra vairākas dienas 
bija – 5 C0, kā rezultātā sasala zemes virskār-
ta. Līdz ar to tika pārtraukti pārbūves darbi, 
un tika nolemts tos turpināt, līdzko būs atbil-
stoši meteoroloģiskie laika apstākļi. 

Projekta vadītājs

Raimonds Jaudzems

Paveiktie darbi Ābeļu pagasta ceļa “Āres – Lindiņi” pārbūvē

Jēkabpils novada pašvaldība 2018. gada 
9. februārī saņēma Rubenes pagasta pārval-
des vadītājas Intras Kurmes iesniegumu par 
papildus fi nansējuma piešķiršanu projekta 
“Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rube-
nes kultūras nama Rubenes pagastā” realizā-
cijai.

Projekts tiek realizēts atbilstoši Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmai 2014. 
– 2020. gadam. Dome to atbalstījusi ar 2017. 
gada 23. februāra lēmumu Nr.62. 2017. gada 
8.jūnijā projekts apstiprināts arī Lauku atbal-

sta dienestā. Tā kopējās izmaksas ir 40088,79 
EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastā-
da EUR 30000 un publiskais fi nansējums 90 
% – EUR 27000.

Projektā plānots veikt publiskās ārtelpas 
labiekārtošanas darbus pie Rubenes kultūras 
nama – rekonstruēt teritorijas apgaismoju-
mu, izbūvēt gājēju celiņu, uzstādīt labiekārto-
juma elementus, uzstādīt energosaudzējošus 
apgaismes ķermeņus, atjaunot mūra sienu, 
iekļaujot tautisko raksta motīvu no Kaldabru-
ņas Māras jostas, uzstādīt karoga mastus.

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma pra-

sībām, par uzvarētāju tika atzīts SIA “Legāts” 
(reģistrēta Engures novadā) piedāvājums, 
par kopējo summu EUR 43049,37 ar PVN, bet 
2018. gada budžetā plānotais fi nansējums 
būvdarbu veikšanai ir EUR 38439. Lai nodro-
šinātu projekta “Publiskās ārtelpas labiekār-
tošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes 
pagastā” realizāciju nolīgtajos termiņos un 
plānotajos apjomos, bija nepieciešams pa-
pildus fi nansējums 4611 EUR, un 2018. gada 
22. februāra sēdē Jēkabpils novada dome šo 
fi nansējumu piešķīra.

K.Sēlis

Piešķirts papildus fi nansējums projektam “Publiskās ārtelpas labiekārtošana 
pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā”
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Jēkabpils novada pašvaldība turpina īs-
tenot projektus ELFLA fi nansēta pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” ietvaros. Jēkabpils no-
vada Dignājas pagastā projekta Nr.17 – 05 
– A00702 – 000098 „Ceļa Nr. 2 – 2 „Kaļvāres 
purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada 
Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt 

pašvaldības ceļa Nr.2 – 2 „ Kaļvāres purvs – 
Meņķis” pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta 
kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, projektu 
plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novem-
brim.

2017. gada 6. decembrī Jēkabpils nova-
da pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma 
rezultātiem, noslēdza būvdarbu līgumu ar 
SIA „Ošukalns” par ceļa Nr. 2 – 2 „Kaļvāres 
purvs – Meņķis” pārbūvi Jēkabpils novada 
Dignājas pagastā. Būvuzraudzību veic SIA „K 
– RDB” – būvuzraugs Arturs Ivbulis.

2017. gada decembrī jau tika uzsākti dar-
bi pie ceļa pārbūves. Uz ceļa izvietotas ceļa 
zīmes, notiek grāvju rakšana, caurteku no-
maiņa un nobrauktuvju izbūve.

Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un 
jāievēro noteiktie satiksmes ierobežojumi 
autoceļa pārbūves laikā.

Projekta vadītājs Jānis Raubiška

Projekta “Ceļa Nr.2 – 2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”” pārbūve 
Jēkabpils novada Dignājas pagastā” aktualitātes

2017. gada nogalē Jēkabpils novada Lei-
maņu pagastā tika uzsākta pašvaldības ceļa 
Nr. 6 – 2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve projekta 
Nr. 17 – 05 – A00702 – 000099 “Ceļa Nr. 6 – 2 
“Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada 
Leimaņu pagastā” ietvaros. Visa ceļa garums 
ir 6,3 km. Pārbūve norit 3,378 km garumā.

Pārbūves darbi tiek veikti pateicoties 
projektam, kura kopējās izmaksas sastāda 
255681,06 EUR, no kurām pašvaldības līdz-
fi nansējums ir 25568,10 EUR. Ceļa pārbūves 
darbu veikšana, iepirkumam noslēdzoties, 
uzticēta SIA “Ošukalns”. Darbu būvuzraudzī-
bu objektā veic IK “CB TESTS” – J.Birkavs. Šī 
gada marta mēnesī tika parakstīts akts par 
izpildītajiem darbiem par 44480.96 EUR. 
Pamatā veikta ceļamalu krūmu izciršana, 
apauguma noņemšana 1271 m³ apjomā, 
grāvju rakšana 6528 m³ apjomā. Ceļa posmā 
iebūvētas caurtekas ar kopējo garumu 130 

m. Paaugstinoties āra temperatūrai, darbi 
atjaunojas ar jaunu sparu.

Projekta vadītājs, Leimaņu pagasta 

pārvaldes vadītājs A.Tropiks

Leimaņu pagastā tiek veikti pārbūves darbi 
pašvaldības ceļa posmam

Paveiktie darbi Rubenes 
pagasta ceļa “Alkšņi – 
Muktāni” pārbūvē

Jēkabpils novada Rubenes pagastā projek-
ta Nr.17 – 05 – A00702 – 000096 „Ceļa Nr. 4 – 11 
„Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada 
Rubenes pagastā” ietvaros paredzēts veikt paš-
valdības ceļa Nr.4 – 11 „Alkšņi – Muktāni” pār-
būvi 5,745 km garumā. Projekta kopējās izmak-
sas ir 611122,33 EUR, projektu plānots realizēt 
līdz 2018. gada 30. novembrim.

2017. gada 5.decembrī Jēkabpils novada 
pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma rezultā-
tiem, noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „Mikor” 
par ceļa Nr. 4 – 11 „Alkšņi – Muktāni ”pārbūvi 
Jēkabpils novada Rubenes pagastā. Būvuzrau-
dzību veic SIA „K – RDB” – būvuzraugs Arturs 
Ivbulis.

2017.gada decembrī tika uzsākti darbi pie 
ceļa pārbūves. Līdz 2018. gada martam   tika 
izcirsti krūmi grāvmalās, nozāģēti koki, izrakti 
celmi, kas atradās ceļa joslā un traucēja grāv-
ju rakšanu. Turpinās darbs pie grāvju rakša-
nas, nobrauktuvju izveidošanas un caurteku 
nomaiņas. Pašreiz darbus apgrūtina sasalusī 
zeme un lielais aukstums, būvdarbi intensīvi 
atsāksies, kad to atļaus meteoroloģiskie laika 
apstākļi un atkusīs zemes virskārta.

Aicinu iedzīvotājus un autovadītājus iztu-
rēties ar sapratni pret satiksmes ierobežoju-
miem un neērtībām pašvaldības ceļa pārbūves 
darbu laikā!

Projekta vadītāja Intra Kurme

Dabas aizsardzības pārvalde un SIA 
“Reģionālie projekti” aicina interesentus 
piedalīties informatīvā sanāksmē par dabas 
parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanu, kas notiks 21. 
martā plkst. 13.00 Bebrenes vispārizglīto-
jošās un profesionālās vidusskolas telpās, 
Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes nova-
dā.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir 

saskaņot dabas aizsardzības, dabas resur-
su izmantošanas, reģiona attīstības un ie-
dzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas 
unikālās teritorijas dabas vērtības. Esošā 
aizsardzības plāna termiņš beidzas 2019. 
gada 31.decembrī, tāpēc šobrīd tiek uz-
sākta jauna plāna izstrāde, kuras laikā tiks 
aktualizēta informācija par teritorijas dabas 
vērtībām un izstrādāti ieteikumi turpmāka-
jai apsaimniekošanai, uzklausot visas iein-

Aicina piedalīties sanāksmē par dabas parka “Dvietes paliene” 
dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
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2017. gada 2. novembrī Jēkabpils novada 
pašvaldība, pamatojoties uz iepirkuma re-
zultātiem, noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA 
“Ošukalns Celtniecība” par tribīņu izbūvi Ābeļu 
pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā, 
Jēkabpils novadā projekta Nr. 17 – 05 – AL24 
– A019.2202 – 000005 “Tribīņu izbūve Ābeļu 
pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā” 
ietvaros. Kopējā līgumcena par darbu izpildi 
sastāda EUR 61423,13.

Būvuzraudzību veic Sabiedrība ar ierobežo-
tu atbildību “ERBAUER GROUP”, ar kuru Jēkab-
pils novada pašvaldība 2017. gada 15. novembrī 
noslēdza līgumu par būvuzraudzības veikšanu 
būvdarbiem “Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas 
sporta laukumā Ābeļu pagastā”. Saskaņā ar līgu-
ma noteikumiem būvuzraugam ir pienākums 
veikt būvuzraudzību objektā atbilstoši būvnie-

cību regulējošiem normatīvajiem aktiem par 
kopējo līgumcenu EUR 1210,00.

2017. gada decembrī Ābeļu pamatskolas 
sporta laukumā uzsākti darbi pie zemes grunts 
virskārtas noņemšanas, lai varētu turpināt dar-
bus pie saplākšņu veidņu izveides pakāpie-
niem. Līdz 2018. gada janvāra vidum celtnieki 
paspēja izveidot saplākšņu sastatņu vairogus 
ar metāla armējuma stiprinājumu, kurus piepil-
dīja ar betona javu. Janvāra vidū iestājās vēsāks 
laiks, kad gaisa temperatūra vairākas dienas 
bija – 5 C0, kā rezultātā sasala zemes virskārta 
un nevarēja t urpināt atlikušo veidņu izveidi, 
betonēšanas darbu turpināšanai. Būvdarbi 
atsāksies, kad to atļaus meteoroloģiskie laika 
apstākļi un atkusīs zemes virskārta.

Projekta vadītājs

Raimonds Jaudzems

Tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā

Projektā Nr. LLI – 199 “Travel smart – vis-
it Lithuania and Latvia” (“Travel Smart”) kā 
viens no būtiskākajiem rezultātiem ir plā-
nota kopīga tūrisma maršruta interaktīvās 
kartes izveide, kurā būs iekļauti 10 katrā 
projekta partnera: Anikšču dabas parka, Bir-
žai dabas parka, Krekenavas dabas parka, 
Ilūkstes novada, Jēkabpils novada, Viesītes 
novada un Salas novada teritorijās esošie 
nozīmīgākie tūrisma objekti. Lai sasniegtu 

plānoto rezultātu, pašvaldība ir uzsākusi Jē-
kabpils novada tūrisma objektu izvērtēšanu 
iekļaušanai vienotā tūrisma maršrutā.

Lai izvirzītie objekti būtu pievilcīgi un 
tūristu vajadzībām atbilstoši, projektā ko-
pumā ir plānots investīciju ieguldījums in-
frastruktūrā, aprīkojumā un citās kopīgās 
aktivitātēs. Jēkabpils novada pašvaldība 
projekta ietvaros tūristiem un vietējiem ie-
dzīvotājiem dabas liegumā “Eglone” pie Ta-
denavas bibliotēkas 2017. gadā ir izveidojusi 
atpūtas vietu “Pie Eglainītes”, kuru kā vienu 
no objektiem plāno iekļaut kopīgajā tūris-
ma maršrutā. Tāpat ir plānots iegādāties 
aprīkojumu tūrisma objektu apskatei, kurš 
būs pieejams tūristiem un vietējiem iedzī-
votājiem Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju 
muzejā”.

Projekta kopējais mērķis ir radīt harmo-
nisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, 

lai ieviestu projekta modeli, kurš parāda re-
ģiona potenciālu, kuru prasmīgi izmantojot, 
var sasniegt ievērojamus rezultātus. Projek-
tā plānotās aktivitātes ilgs līdz 2019. gada 
30. aprīlim. Jēkabpils novada pašvaldībai 
projekta kopējās izmaksas ir 52412,20 EUR, 
no kurām 44550,37 EUR ir ERAF līdzfi nansē-
jums, 5241,22 EUR pašvaldības un 2620,61 
EUR valsts budžeta līdzfi nansējums.

Projekta koordinatore Agnese Kalniņa

“Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-
vienības fi nansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 

saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldī-
ba, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par 

Eiropas Savienības ofi ciālo nostāju.”

Pašvaldība izvērtē tūrisma objektus iekļaušanai vienotā maršrutā

teresētās puses.
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie 

tiks iepazīstināti par dabas parka “Dvietes 
paliene” izveidošanas mērķiem un dabas 
vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrā-
des procedūru, termiņiem, iesaistītajiem 
ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un ie-
spēju piedalīties dabas aizsardzības plāna 
izstrādē.

Dabas parks atrodas Ilūkstes novada 
Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastā un 
Jēkabpils novada Rubenes pagastā, tā ko-
pējā platība – 4989 ha. Dibināts 2004.gadā, 
lai aizsargātu izcilas regulāri applūstošas 
palieņu pļavas Dvietes un Ilūkstes upes 
ietekā Daugavā, kas ir viena no daudzvei-
dīgākajām un bagātākajām putnu vietām 
Latvijā. Šī ir regulāra un ļoti nozīmīga caur-
ceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pa-
vasarī – ik sezonu šeit uzturas vairāki tūk-

stoši zosu un pīļu, svarīga ligzdošanas vieta 
griezei.

Sanāksmē piedalīsies arī Lauku atbalsta 
dienesta pārstāvis, kurš informēs par kār-
tību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem 
par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu 
zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 
mežu kompensācijas maksājumiem.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, 
apsaimniekotājus un komersantus iesaistī-
ties un piedalīties, lai uzzinātu priekšliku-
mus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli 
par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekoša-
nu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevu-
mā dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA 
“Reģionālie projekti”, biroja adrese: Rūpnie-
cības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045, tālr.: 
67320809, www.rp.lv. 

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus 

par turpmāko dabas parka attīstības vīziju 
aicinām klātienē sanāksmes laikā vai raks-
tiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai: 
Laine Veinberga, tālr. 67320809, e-pasts: 
laine@rp.lv līdz 2018. gada 11. aprīlim.

Plāna izstrādes gaitā arī turpmāk plāno-
tas sanāksmes, lūdzam sekot informācijai 
Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.jekabpilsnovads.lv, Ilūkstes nova-
da pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.
lv un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa 
vietnē www.daba.gov.lv. 

Izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda īstenotā projekta «Priekš-
nosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā» Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ie-
tvaros.

Dz.Nartiša

Foto: manabebrene.lv
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Biedrība „Augšzemes lauku NVO apvienī-
ba” vairākkārt ir pievērsusies vides jautājumu 
risināšanai un viens no tiem ir dižkoku apzi-
nāšana un saglabāšanas veicināšana. Biedrība 
izmantoja iespēju, un startēja Latvijas vides 
aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā 
„Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šana un aizsardzība” aktivitāte-„Vietējās vides 
iniciatīvas”, iesniedzot projektu “Jēkabpils no-
vada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un 
sabiedrības izglītošana”. Projekta īstenošanas 
mērķis – Dabas vērtību saglabāšana un sabied-
rības izglītošana par dižkoku nozīmību.

Projekta gaitā SIA "LABIE KOKI eksperti" – 
veica Jēkabpils novada teritorijā esošo 65 diž-
koku vērtēšanu (inventarizāciju), identifi cējot 
bīstamos kokus un nosakot nepieciešamos 
koku kopšanas pasākumus. Dižkoku novērtē-
šanas anketas nosūtījām zemju īpašniekiem 
un pašvaldībai, lai sniegtu informāciju par diž-
koku stāvokli. No apsekotajiem 65 dižkokiem 
kopšanas darbi akūti nepieciešami 16 dižko-
kiem. Divi dižkoki ir gājuši bojā un 4 koki vairs 
neatbilst dižkoku statusam, jo ir atlūzuši lielie 

zari. Zināšanas par dižkoku kopšanu, saglabā-
šanu un nozīmību varēja iegūt, apmeklējot iz-
glītojošo semināru Zasas kultūras namā, kā arī 
praktiski darbojoties Zasas muižas parkā, kā arī 
iepazīstoties ar izdoto Praktisko padomu buk-
letu koku kopšanā. Praktisko padomu bukletu 
esam izplatījuši gan iedzīvotājiem, gan pagas-
tu pārvalžu darbiniekiem, ar to var iepazīties arī 
novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Lai vieglāk būtu atpazīt dižkokus, pie 28 
dižkokiem tika izvietotas informatīvās plāk-
snes. Pie labajiem projekta darbiem var pie-
skaitīt arī notikušo vides sakopšanas talku 
Dunavas pagasta Sudrabkalna parkā. Talkā no 
apauguma atbrīvojām 3 dižkokus.

Ļoti ceram, ka projektā paveiktais sekmēs 
dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm!

Biedrības „Augšzemes lauku NVO 

apvienība” valdes locekle Dzidra Nartiša

Foto: K.Sēlis

Kas paveikts projektā “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – 
saglabāšana un sabiedrības izglītošana”

No 2018. gada 1. janvāra stājusies spē-
kā MK noteikumu Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosa-
ka virkni izmaiņu, lai ģimene vai  atsevišķi 
dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu.

Sociālo palīdzību sniedz pamatojoties 
uz ģimenes (personas) materiālo resursu 
– ienākumu un īpašuma novērtējumu,  in-
dividuāli paredzot katra klienta līdzdarbī-
bu. Materiālo resursu novērtējums paredz 
noteikt ģimenes (personas) atbilstību trū-
cīgas vai maznodrošinātas ģimenes statu-
sam.

  Trūcīgas ģimenes (personas) statusu 
var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie 
ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomak-
sas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 
128.06 euro, ka arī ir ievēroti citi nosacīju-
mi, lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam izvērtē analoģiski 
trūcīgās ģimenes statusam un piešķir pēc 
iepriekš minētas kartības, ja:

– atsevišķi dzīvojošam vecuma pen-
sijas, invaliditātes pensijas vai sociālā no-
drošinājuma pabalsta saņēmējiem, kuriem 
ir Civillikumā noteiktie likumīgie apgād-
nieki un atsevišķi dzīvojošam vientuļam 
personām darbspējīgā vecumā; vientu-
ļam pensionāram vai vientuļas personai 
ar invaliditāti ienākumi mēnesī uz vienu 
personu nepārsniedz EUR 270 (divi simti 
septiņdesmit euro);

– ģimenēm ar bērniem   ienākumi 
uz vienu personu ģimenē nepārsniedz 
EUR 200 (divi simti euro);

– ģimenēm un personām   ienākumi 
mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 
EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

Ja esat nolēmis vērsties Sociālajā die-
nestā pēc sociālas palīdzības, lūgums:

1. sagatavot un līdzi ņemt bankas kon-
ta vai VAS “Latvijas pasts” konta pārskatu 
par pēdējo trīs kalendāro mēnešu perio-
du. Konta pārskats  iesniedz no VISIEM at-
vērtajiem kontiem;

2. ja strādājat algotu darbu, tad līdzi jā-
ņem izziņa no darba devēja par darba sa-
maksu. Izziņā jābūt norādītai informācijai 
par darba samaksu pēdējo trīs kalendāro 
mēnešu periodā;

3. ja esat saimnieciskās darbības vei-
cējs, tad kopā ar saimnieciskās darbības 
deklarāciju Sociālajā dienestā jāiesniedz 
izziņa par ienākumiem no saimnieciskās 
darbības (izziņa aizpildāma sociālajā die-
nestā klātienē).

4. iesniedzot Sociālajā dienesta iesnie-
gumu, pilngadīgie ģimenes locekļi piln-
varo vienu līdziesniedzēju, kurš veiks ne-
pieciešamās darbības ģimenes materiālās 
situācijas novērtēšanai.

Vēršoties pēc sociālās palīdzības, so-
ciālajā dienestā būs jāaizpilda noteikta pa-
rauga iztikas līdzekļu DEKLARĀCIJA, atro-
dama šeit: https://likumi.lv/ta/id/207462 
(Pielikums Nr. 1).

No 2018. gada palielinājies   materiālo 
pabalstu apmērs Jēkabpils novada pašval-
dībā! 

– Pabalsts vecākiem sakarā ar bērna 
piedzimšanu   EUR 150 apmērā, ja vismaz 
vienam no jaundzimušā vecākiem ne ma-
zāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzim-
šanas un bērnam pamata dzīvesvieta dek-
larēta Jēkabpils novada administratīvajā 
teritorijā.

– Pabalsts  vecākiem, kuriem bērns uz-
sāk mācības 1. klasi Jēkabpils novada paš-
valdības mācību iestādē EUR 50 apmēra 
piešķir ģimenēm, kuras savu pamata dzī-
vesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

– Pabalsts Černobiļas AES seku likvidē-
tājiem EUR 75 apmērā tiek izmaksāts vienu 
reizi kalendārā gadā.

– Pabalsts represētām personām un 
nacionālās pretošanās kustības dalībnie-
kiem EUR 50.00 apmērā tiek izmaksāts vie-
nu reizi kalendārā gadā.

– Vienreizējs pabalsts personām, kuras 
atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas 
EUR 30.00 apmērā.

Lai nodrošinātu iespēju sniegt pašval-
dības palīdzību Jēkabpils novada iedzīvo-
tājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā sais-
tošos noteikumos apstiprināts Pabalsts 
krīzes situācijā. Pabalsts krīzes situācijā 
tiek piešķirts līdz EUR 300 personai (ģi-
menei) situācijā, kurā ģimene (persona) 
katastrofas vai citu no ģimenes (personas) 

Jēkabpils novada Sociālais dienests informē par jaunumiem un 
izmaiņām sociālo pabalstu apmēra un saņemšanas kārtībā
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Kas ir Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupa?

Sadarbības grupa ir konsultatīva kole-
ģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un 
tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai 
republikas pilsētas administratīvā teritorija. 
Vienā novadā vai republikas pilsētā var izvei-
dot vairākas sadarbības grupas vai vairākas 
pašvaldības var izveidot vienu kopīgu sadar-
bības grupu. Šādos gadījumos nosakāma 
katras sabiedrības grupas darbības teritorija.

Kādi ir Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas darba uzdevumi?

1. izskatīt individuālus gadījumus sais-
tībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpu-
miem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vai-
rāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos 
situāciju nav iespējams atrisināt vienas insti-
tūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt 
ilgstošā laikposmā;

2. analizē situāciju bērnu tiesību aizsar-
dzības jomā un sniedz pašvaldībai priekšli-
kumus novada vai republikas pilsētas bērnu 
tiesību aizsardzības programmas izstrādei, 
tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem 
institūciju sadarbības programmas izstrādei, 
tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem 
institūciju sadarbības sistēmas pilnveidoša-
nai un saskaņotai un koordinētai institūciju 
sadarbībai;

3. sniedz Labklājības ministrijai priekš-
likumus normatīvo aktu pilnveidei un sa-
darbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsar-
dzības jomā. Labklājības ministrija minētos 
priekšlikumus virza izskatīšanai Bērnu lietu 
sadarbības padomē;

4. informē sabiedrību par aktuālajiem 
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Kādas ir Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas tiesības?

1. ierosināt jautājuma izskatīšanu, ja ir 
informācija par bērnu tiesību pārkāpumiem;

2. pieprasīt un saņemt no valsts, pašval-
dības un citām institūcijām sadarbības gru-
pas darbam nepieciešamo informāciju;

3. uz sadarbības grupas sanāksmi pie-
aicināt pārstāvjus no: izglītības iestādēm, 
bērnu aprūpes iestādēm; ieslodzījuma vie-
tām, pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 
komisijas, Valsts probācijas dienesta, Valsts 
policijas, nevalstiskajām organizācijām u.c. 
speciālistus;

4. saņemt no Valsts bērnu tiesību aizsar-
dzības inspekcijas konsultācijas un metodis-
ko palīdzību.

Kādi normatīvie akti regulē Bērnu 
tiesību aizsardzības sadarbības grupas 
darbību?

2017. gada 12. septembra Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.545 ,,Noteikumi par insti-
tūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 
un citi saistošie normatīvie akti, bērnu inte-
rešu aizsardzības jomā.

Kādi ir Bērnu tiesību aizsardzības 
sadarbības grupas darba principi?

1. pirmo sadarbības grupas sanāksmi 
sasauc pašvaldības domes priekšsēdētāja 
norīkota amatpersona;

2. pirmajā sadarbības grupas sanāksmē 
sadarbības grupas pārstāvji no sava vidus uz 
gadu ievēlē sadarbības grupas vadītāju;

3. sadarbības grupa darbojas saskaņā ar 
pašvaldības domes izstrādāto sadarbības 
grupas nolikumu;

4. sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet 
ne retāk kā četras reizes gadā;

5. sanāksmes sasauc attiecīgās sadarbī-
bas grupas vadītājs;

6. sadarbības grupas vadītājs vada sa-
darbības grupas darbu, tai skaitā apstiprina 
grupas sanāksmju darba kārtību un vada 
grupas sanāksmes;

7. sadarbības grupas sanāksmes darba 
kārtībā paredzētos jautājumu var izskatīt, ja 
sanāksmē piedalās vismaz puse no sadarbī-
bas grupas pārstāvjiem;

8. sadarbības grupas darbu materiālteh-
niski nodrošina attiecīgās pašvaldības no-
rīkota amatpersona (sekretārs) – protokolē 
sanāksmes, sagatavo izskatāmos materiālus, 

kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp 
sadarbības grupas pārstāvjiem.

Jēkabpils novada dome 2017. gada 

26. oktobrī apstiprināja Jēkabpils nova-

da Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 

grupas nolikumu, Jēkabpils novada domes 
(26.10.2017.) sēdes lēmums Nr.255 (protokols 
Nr.14).

Sēdē tika apstiprināta arī sadarbības 
grupa Bērnu tiesību aizsardzības jomā šādā 
sastāvā:

1. Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsē-
dētāja – Ina Gusāre;

2. Valsts policijas Zemgales reģionālās 
pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības polici-
jas nodaļas inspektors – Sergejs Ostrovskis;

3. Jēkabpils novada sociālā dienesta va-
dītāja – Larisa Zeltiņa;

4. Jēkabpils novada sociālā darbiniece dar-
ba ar ģimenēm ar bērniem – Eva Zeipe-Mača;

5. Jēkabpils novada izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja – Anda Ķiploka.

Jēkabpils novada pašvaldības sekretāre-
arhivāre Aļona Semeiko ar Jēkabpils novada 
domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmu-
mu norīkota protokolēt sadarbības grupas 
sanāksmes, sagatavot izskatāmos materiā-
lus, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu 
starp sadarbības grupas locekļiem, ievērojot 
normatīvo aktu regulējumu fi zisko personu 
datu aizsardzības jomā.

2017. gada 4. decembrī tika sasaukta Bēr-
nu tiesību aizsardzības sadarbības grupas 
pirmā sanāksme. Sadarbības grupas sanāk-
smē tika ievēlēta Jēkabpils novada pašvaldī-
bas sadarbības grupas vadītāja – Ina Gusāre 
un vadītājas vietniece-Eva Zeipe-Mača.

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupa savu darbību turpina arī 2018. gadā 
jau izskatot individuālus gadījumus, ana-
lizējot konkrētu bērnu tiesību ievērošanas 
problēmas.

Jēkabpils novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, Bērnu tiesību 

aizsardzības sadarbības grupas vadītāja

Ina Gusāre

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa 
Jēkabpils novadā

gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamat-
vajadzības un tai ir nepieciešama psihoso-
ciāla vai materiāla palīdzība) nonākušām 
personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspē-
jīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā.

Palielināts vienreizējs pabalsts patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem in-
valīdiem kopš bērnības, kuri sasnieguši 
pilngadību, līdz divu valsts sociālā nodro-
šinājuma pabalstu invalīdiem kopš bērnī-

bas apmērā.    
Palielināts pabalsts izglītības iegūša-

nai paredzēts ikmēneša izdevumiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem invalīdiem kopš bērnības, kuri sa-
snieguši pilngadību, līdz   viena valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem 
kopš bērnības apmērā.

Saskaņā ar jauniem saistošiem notei-
kumiem “Par pašvaldības palīdzību au-
džuģimenei un personai, kura izvērtēta 
un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai 
ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepie-
ciešamās spējas un īpašības”, kuri stāsies 

spēkā 2018. gada martā, būtiski tiks palie-
lināts atbalsts audžuģimenēm.

Ar visiem pašvaldības nodrošināta-
jiem sociālajiem pabalstiem un pakalpoju-
miem, to apjomu un saņemšanas kārtību 
var iepazīties Jēkabpils novada pašval-
dības mājas lapā: jekabpilsnovads.lv – > 
Sociālais dienests – > Normatīvie akti un 
dokumenti.

Tāpat esiet laipni gaidīti Sociālajā die-
nestā, lai saņemtu izsmeļošu informāciju 
un atbildes uz neskaidriem jautājumiem.
Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa

Tālr.65220735. 29344335



2018. gada 20. marts 7NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

15. februāra domes sēdē skatītie 
jautājumi:

• Par projekta “Radošie ciemi: tradicionā-
lie festivāli, amatniecība un tautas māksla” 
izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014 – 2020 gadam izsludinātajā atklātā 
projektu konkursā

• Par projekta “Drošas kaimiņattiecības 
– drošības līmeņa palielināšana sabiedrī-
bai lauku teritorijās” izstrādi un iesniegšanu 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2014 – 2020 gadam 
izsludinātajā atklātā projektu konkursā

• Par projekta “Sociālo pakalpojumu 
pievilcības, pieejamības un kvalitātes pa-
augstināšana, izmantojot jaunas metodes” 
izstrādi un iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības program-
mas 2014 – 2020 gadam izsludinātajā atklātā 
projektu konkursā

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

22. februāra domes sēdē skatītie 
jautājumi:

• Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nas pakalpojuma sniegšanas tiesību nodoša-

nu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, līguma par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no-
slēgšanu un maksas par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu noteikšanu

• Par zemes vienības sadalīšanu (Leima-
ņu pagastā)

• Par meža cirsmu 8 nogabalu nekusta-
majā īpašumā Rubenes pagastā pārdošanu 
izsolē

• Par īres tiesību piešķiršanu (A.L.), (I.B.)
• Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības (Brodos, Ābeļu pa-
gastā)

• Par zemes domājamās daļas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības (Zasā, Zasas pagastā)

• Par atļaujas izsniegšanu zvejai Dauga-
vā ar murdu (D.K.), (M.B.), (R.V.), (V.M.), (E.V.), 
(V.V.)

• Par papildus fi nansējumu projektam 
“Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Ru-
benes kultūras nama Rubenes pagastā”

• Par fi nansējumu biedrībai “Sporta 
klubs “Slīterāni”” 2018. gada motosporta se-
zonai

• Par fi nansējumu biedrībai “Sporta 
klubs “Slīterāni”” inventāra iegādei

• Par fi nansiālo atbalstu biedrībai “Taut-
saimnieks” 

• Par “Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018. gadam” aktualizētā 
Investīciju plāna apstiprināšanu

• Par 2017.gada 28.decembra saisto-
šo noteikumu Nr.14/2017 “Par pašvaldības 
palīdzību audžuģimenei un personai, kura 
izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, 
ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai 
nepieciešamās spējas un īpašības“ precizē-
šanu

• Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jē-
kabpils pilsētas pašvaldību

• Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-
šanu (Zasas pagastā)

• Par grozījumiem Iepirkuma komisijas 
nolikumā un komisijas sastāvā

• Par debitoru parādu norakstīšanu Du-
navas pagastā

• Par derīgo izrakteņu atļaujas anulēša-
nu (SIA “Baltijas Grants”)

• Par izmaiņām Jēkabpils novada domes 
24.08.2017. lēmumā Nr.226 un 28.09.2017. 
lēmumā Nr.250

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

K.Sēlis

Jēkabpils novada februāra domes sēdēs skatītie jautājumi

Saņem palīdzību deklarāciju 
iesniegšanā un e-pakalpojumos 
klientu centrā Rubeņos

Ja nepieciešama palīdzība ar deklarāciju 
iesniegšanu vai ir grūtības piekļūt e-pakal-
pojumiem, aicinām izmantot arī Jēkabpils 
novada Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra Rubeņos sniegtās 
iespējas un speciālistu padomus.

Adrese: “Svīres” Rubeņi, Rubenes pa-
gasts, Jēkabpils novads, LV – 5229

Tālrunis: 66954865
E-pasts: rubeni@pakalpojumucentri.lv
VPVKAC darba laiks:
P. – C. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
S., Sv. BRĪVS
Lai saņemtu pakalpojumu klientu centrā, 

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Lai 
saņemtu e-pakalpojumu, personai nepiecie-
šams autentifi cēties ar savu internetbanku, ar 
eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

K.Sēlis

23. februārī LLU Valdekas pilī tika piešķir-
tas Gada balvas konkursa “Uzņēmējs nākot-
nei 2017” laureātiem. Klātesot universitātes 
mācībspēkiem, zinātniekiem un vadībai, tika 
godināti astoņi uzņēmēji, kuri 2017. gadā, sa-
darbojoties ar LLU, snieguši būtisku ieguldī-
jumu zinātnē vai atbalstījuši studiju procesu.

Gada balvas pasākumā tika pasniegtas 
trīs nominācijās: “Gada ieguldījums biozināt-
nēs”, “Gada ieguldījums inženierzinātnēs” un 
“Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs”.

Nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās 
zinātnēs 2017” tika nominēta viena organizā-
cija – biedrība “Ūdenszīmes”, kura arī kļuva 
par galvenās balvas ieguvēju. Balvu biedrības 
vadītājai Ievai Jātniecei pasniedza Ekonomi-
kas un sabiedrības attīstības fakultātes dekā-
ne Andra Zvirbule, atzīmējot, ka vasaras skolā, 
kas norisinājās sadarbībā ar biedrību “Ūdens-
zīmes” Kaldabruņā, ekonomikas, socioloģijas 
un vadības zinātņu studenti apguva ne vien 
dažādu sociālo izpētes metožu pielietojumu, 
bet arī iepazina lauku vidi un tās cilvēkus. 
“Visa pamatā ir cilvēki. Ja nav cilvēku, tad nav 
arī vietas, jo tā attīstās, pateicoties cilvēkiem, 
kuri “iezīmē” šo vietu kartē. Katram uzņēmu-
mam un katram cilvēkam ir sava vieta,” teica 
Ekonomikas un sabiedrības fakultātes de-
kāne A. Zvirbule. “Šodien mēs secinājām, ka 
mūsu galvenais uzņēmējdarbības produkts ir 

tieši cilvēciskais siltums un pārliecība par to, 
ka dzīvot jēgpilni un labi var jebkurā vietā un 
vecumā. Šis produkts vienmēr būs pasaulē 
pieprasīts,” teica biedrības “Ūdenszīmes” va-
dītāja Ieva Jātniece.

Katrs nominants saņēma Goda rakstu 
un piemiņas veltes, savukārt Gada balvas ie-
guvēji – mākslinieces, LLU lektores Ivandas 
Spulles – Meieres veidoto statueti.

Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei” mērķis 
ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmēj-
darbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU 
zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecī-
bā un studijās, veicinot attīstību un inovāci-
ju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas 
konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspē-
jīgu un integrējošu izaugsmi.

Informācijas avots: 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

mājaslapa

Biedrība “Ūdenszīmes” saņem Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes gada balvu 
“Uzņēmējs nākotnei”
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Mainītas mežziņu apgaitu teritorijas
Jēkabpils 
nodaļa

Leimaņi, 
daļa Kalna p. 
(Vārzgūne)

Vec.mežzinis Andris Sēlis 29467702

Daļa Kalna p. Mežzinis Guntis 
Baumanis

29334714

Dunava, daļa 
Rubenes p.

Mežzinis Zintis 
Vucenlazdāns

29179722

Daļa Rubenes p. Mežzinis Elīna Levinska 28301583
Krustpils
nodaļa

Daļa Ābeļi, Zasa, 
Dignāja

Mežzinis Armands 
Zalāns

26355613

Daļa Ābeļu pag. Mežzinis Inga Miezīte 26644688

Traktortehnikas skates
Ābeļu 04.04. 10:30 03.05. 10:30 “Augškalni"
Dignājas 04.04. 12:00 03.05. 12:00 Vandāni, “Sprīdītis"
Dunavas 04.04. 13:00 03.05. 13:00 Sudrabkalns, “Klēts"
Rubenes 20.04. 11:30 18.05. 11:30 Kaldabruņa, “Darbnīcas"

20.04. 10:00 18.05. 10:00 Rubeņi, “Pasta nodaļa"
20.04. 09:00 18.05. 09:00 Slate, “Vairogi"

Zasas 13.04. 10:00 07.05. 13:00 Zasa, “Stabiņi"
Leimaņu 13.04. 13.04. 07.05. 14:00 Mežgale, “Celmenieki"

13.04. 11:00 07.05. 11:30 Leimaņi, “Leimaņu tautas nams"
Kalna 13.04. 09:00 07.05. 10:30 Vidsala, “Silāres"

27.04. 09:00 25.05. 09:00 Dubulti, “Straumītes"

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kate-
gorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija 
par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakal-
pojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksā-
jumu.

Tālrunis 29127108, 25639642, www.vtua.gov.lv

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atvieglo 
prasības marķētās dīzeļdegvielas iegādei (ZM 
informācija)

Ņemot vērā to, ka aizvadītā gada sliktie laikapstākļi atstās ne-
gatīvu ietekmi ne tikai uz lauksaimnieku 2017. gada ieņēmumiem, 
bet arī vismaz vēl divus nākamos gadus, izmaiņas MK noteikumos 
paredz līdz 2020. gada 30. jūnijam ieviest atvieglotu minimālo ie-
ņēmumu kritērija vērtēšanu. Personas ieņēmumi no lauksaimnie-
ciskās ražošanas tiks vērtēti atbilstoši Valsts ieņēmumu dienes-
tā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada 
pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu vai par taksācijas gadu 
pirms iepriekšējā taksācijas gada. Tas nozīmē, ka tiks ņemta vērā 
tā personas deklarācija, kurā ieņēmumi no lauksaimnieciskās ra-
žošanas būs lielāki.

Tā kā līdz 2020. gada 30. jūnijam tiks vērtēti personas ieņē-
mumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējos divos noslēgtajos 
taksācijas gados, noteikumos tiek precizēts nosacījums, ka divus 
gadus netiks vērtēts minimālo ieņēmumu kritērijs par tām ze-
mes platībām, ar kurām lauksaimnieks paplašina savu ražošanu, 
un jaunajiem lauksaimniekiem, kas uzsākuši lauksaimniecisko 

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
ražošanu. Prasība par ieņēmumiem netiks piemērota tai zemes 
platībai, kuru lauksaimnieks būs deklarējis papildus pirmajā tās 
deklarēšanas gadā un nākamajā gadā pēc tā. Arī lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotājam, kas pirmoreiz piesakās marķētas dī-
zeļdegvielas saņemšanai, prasība par ieņēmumiem netiks piemē-
rota gadā, kad viņš piesakās pirmoreiz un nākamajā gadā pēc tā.

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācības 
apliecības iegūšanai no jauna

Pamatapmācība 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu 
profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai notiks 27., 28.un 29. martā. 
plkst. 9.00 LLKC Jēkabpils KB, Bebru iela 108.

Apmācību veicējs – LLKC. Pieteikties pie Anitas Putkas, tel. 
26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

Gaļas ganāmpulku pārraugiem
Tuvākā mēneša laikā plānots uzsākt darbu liellopu gaļas pārrau-

dzības datu uzskaites sistēmā CILDA.
Lai tas notiktu sekmīgi un pēc tam nebūtu dažādu neskaidrī-

bu un pārpratumu, lūgums līdz 20.03.2018. atsūtīt LDC neiesūtī-
tās kontroles lapas, kurās ir svērumi par 2017.gadu un līdz šī gada 
20.martam. Ja kontroles lapas ir iesūtītas datu centrā, atkārtoti tās 
nav jāsūta! Ja kontroles lapas netiks iesūtītas, jaunajā sistēmā šos 
datus nevarēs pievienot! Tuvāko divu nedēļu laikā LDC nosūtīs uz e-
pastiem un publicēs mājas lapā pamācību darbam ar liellopu gaļas 
pārraudzības datu uzskaites sistēmu CILDA. Telefons informācijai: 
67095053, 67095054.

Gada ienākumu deklarācijas
Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas VID jāiesniedz līdz 1. jū-

nijam.
VID konti:

Reģistrācijas numurs 90000050138
Saņēmēja iestāde VALSTS KASE
Banks kods BIC kods TRELLV22
Privātpersonām – iedz.
ienākuma nodoklis

konta numurs LV91TREL1060000110000

Valsts soc.apdrošin. obligātās 
iemaksas

konta numurs LV37TREL1060000220000

Tuvākie datumi, kas jāievēro
Līdz 3. aprīlim jāsamaksā nekustamā īpašuma nodoklis.
Līdz 3. aprīlim LAD lauku bloku kartēs var pievienot no jauna sa-

koptās platības.
No 1. marta sākusies gada ienākumu deklarāciju iesniegšana.
Līdz 5. aprīlim – mežu projektu iesniegšana ( pēdējā kārta).
Līdz 5. aprīlim – LEADER projektu iesniegšana.
Aprīļa sākumā – atskaites un maksājumi VID par 1. ceturksni ie-

dzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Ja peļņa kādā mēnesī bi-
jusi 430 eiro, jāsamaksā sociālais nodoklis par šo mēnesi. Ja peļņa no 
gada sākuma sasniegusi 50 eiro, nelauksaimniekiem turpmāk katru 
mēnesi jārēķina 5% nodoklis pensiju apdrošināšanai, maksāšana no-
tiek reizi ceturksnī. 
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Sabiedrības un dzīvnieku veselība (LLKC bezmaksas mācības)

Datums
Norises 

vieta
Mācību tematika
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1. diena
05.04.18

Leimaņu 
Tautas 
nams

Higiēnas prasības svaigpienam. 10:00 12:15 3 Anita 
Miltiņa

1.diena
05.04.18

Biodrošības pasākumi dzīvnieku 
ganāmpulkā. 12:15 13:00 1 Anita 

Miltiņa
Pusdienas 13:00 13:30

1.diena
05.04.18

Leimaņu 
Tautas 
nams

Dokumentu aprite dzīvnieku 
saslimšanas gadījumā. 13:30 15:00 2 Anita 

Miltiņa
1.diena

05.04.18
Barības nekaitīguma prasības. 15:00 16:30 2 Ziedīte 

Bimšteine
2.diena

11.04.18
Infekcijas slimības 10:00 11:30 2 Dainis 

Arbidāns
2.diena

11.04.18
Dzīvnieku ganāmpulku ve-
selības plāns un tā izstrādes 
principi.

11:30 13:00 2
Dainis 

Arbidāns

Pusdienas 13:00 13:30
2.diena

11.04.18
ZS Līvas, 
Leimaņu 
pag.

Dzīvnieku ganāmpulku ve-
selības plāns un tā izstrādes 
principi.

13:30 15:00 2
Dainis 

Arbidāns

2.diena
11.04.18

Dzīvnieku veselības plāna ievie-
šana saimniecībā 15:00 16:30 2 Dainis 

Arbidāns
3.diena

13.04.18
ZS Eglītes, 
Ošupes 
pag., Mado-
nas nov.

Svaigpiena ieguve, pirmapstrāde. 
Tesmeņa veselības novērtējums 
slaucamajām govīm.

09:30 11:00 2
Ziedīte 

Bimšteine

3.diena
13.04.18

Barības aprite saimniecībā. 11:00 11:45 1 Ziedīte 
Bimšteine

3.diena
13.04.18

ZS Sābri, Mur-
mastienes 
pag., Varakļā-
nu nov.

Lopbarības sagatavošanas, 
uzglabāšanas un izēdināšanas 
organizācija saimniecībā. 12:15 13:45 2

Ziedīte 
Bimšteine

Pusdienas 13:45 14:30
3.diena

13.04.18
ZS Laduži, 
Murmastie-
nes pag., 
Varakļānu 
nov.

Barības aprite saimniecībā. 14:30 15:15 1 Ziedīte 
Bimšteine

3.diena
13.04.18

Biodrošības pasākumi dzīvnie-
ku ganāmpulkā. 15:15 16:45 2

Ziedīte 
Bimšteine

Kopā
12 12

24

Pieteikties pie Z.Bimšteines, tel. 28361750, vai I.Sēles. 
Uz Madonas novada saimniecībām būs autobuss.
Šo mācību laikā iespējama arī C sistēmas pārraudzības apliecību nomaiņa uz B sistēmu. 

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante, mob.t.26312414

Nacionālais veselības dienests aicina 
iedzīvotājus E-veselības sistēmā norādīt 
kontaktpersonas, ar kurām ārstniecības 
personāls var sazināties neatliekamā ga-
dījumā.

Kontaktpersonas informācijas pieeja-
mība ir svarīga, ja iedzīvotājs ir nokļuvis 
slimnīcā ar zaudētām saziņas spējām, at-

miņas zudumu, atrodoties traucētas ap-
ziņas vai bezsamaņas stāvoklī. Nepiecie-
šamības gadījumā ārstniecības personas 
var operatīvi sazināties ar pacienta tuvi-
niekiem, lai informētu par pacienta atraša-
nās vietu, veselības stāvokli vai precizētu 
informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un 
pacientam piemērotākās ārstēšanas no-
drošināšanai.

Lai E-veselības sistēmā norādītu kon-
taktpersonu, portālā www.eveseliba.gov.
lv jāautorizējas ar kādu no drošas piekļu-

ves līdzekļiem – internetbankas piekļuves 
datiem, elektronisko parakstu vai per-
sonas apliecību (eID). Kontaktpersonas 
informācija ir jānorāda sadaļā “Kontakt-
personas”. Kontaktpersonas informācijas 
ievadīšana sistēmā kopumā neaizņem vai-
rāk kā piecas minutes.

Ja iedzīvotājs neizmanto internetu, in-
formāciju par kontaktpersonu vizītes laikā 
var lūgt norādīt ārstam.

Agnese Jasenoviča,

Nacionālais veselības dienests

E-veselībā aicina norādīt kontaktpersonas saziņai neatliekamos gadījumos

Top Tradīciju burtnīca 
“Zaļumballe”

Lai saglabātu brīnišķīgo zaļumbaļļu 
tradīciju un līksmi atzīmētu Latvijas valsts 
simtgades gadu, 2018. gada 11. augustā 
visā Latvijā un pasaulē notiks Simtgades 
zaļumballe (Jēkabpils novadā tā notiks 
Leimaņos, Latvju zīmju parkā un estrādē 
pie Leimaņu tautas nama).

Sagaidot šo notikumu, Starpnozaru 
mākslas grupa “SERDE” šobrīd sagatavo iz-
devumu “Zaļumballe”, kas nāks klajā sērijā 
“Tradīciju burtnīca”. Lai tradīciju burtnīca 
“Zaļumballe” taptu iespējami bagātīga un 
daudzveidīga, aicinām ikvienu ATSAUK-
TIES un SADARBOTIES izdevuma satura 
veidošanā!

Uz zemāk norādītajām e-pasta adre-
sēm līdz 2018. gada 7. aprīlim gaidīsim 
Jūsu novada iedzīvotāju zaļumbaļļu stās-
tus, fotogrāfijas, afišas, arīdzan zaļumbaļļu 
muzikantu, dancotāju, rīkotāju kontaktus 
un citu ar zaļumballēm saistītu informāci-
ju!

Ieva Vītola (vitola.ieva@gmail.com; 

tel. 29144800)

Signe Pucena (pucena@gmail.com; 

tel. 29817180)

K.Sēļa foto
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12. martā Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA) atklāja otro pieteikšanās kārtu ES 
fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodar-
bināto personu profesionālās kompetences 
pilnveide". Šoreiz strādājošie un pašnodarbi-
nātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties pa-
augstināt savu profesionālo kompetenci un 
konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības 
nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 
68 izglītības iestādēs visā Latvijā, tostarp 7 no-
zarēs un 7 izglītības iestādēs Jēkabpilī.

Mācīties var vienu reizi
“Pieteikšanās notiek, iesniedzot doku-

mentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada 
jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un 
mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā 
pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu 
reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglī-
tības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības 
programmas saturu, iepazīties ar plānoto no-
darbību grafi ku, pasniedzējiem un noskaidrot, 
vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas 
priekšzināšanas,” aicina VIAA Profesionālās 
izglītības projekta departamenta Pieaugušo 
izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus 
Zitmanis.

Otrajā pieteikšanās kārtā Jēkabpilī ir pie-
ejama 31 izglītības programma. Jēkabpils un 
tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mā-
cīties arī citās Latvijas pilsētās vai novados, ja 
var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā 
vai novadā.

Mācības Jēkabpilī pieejamas tādās no-
zarēs kā kokrūpniecība (8 programmas), 
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības 
(7 programmas), transports un loģistika (6 
programmas), elektronisko un optisko iekār-
tu ražošana, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas (5 programmas), būvniecība (2 
programmas), tekstilizstrādājumu, apģērbu 
un ādas izstrādājumu ražošana  (2 program-
mas) un ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (1 
programma). Tāpat Jēkabpilī ar projekta starp-
niecību var pārkvalifi cēties, iegūstot metālap-

strādes speciālista profesiju.
Jēkabpilī mācības piedāvā Jēkabpils Ag-

robiznesa koledža, Jēkabpils Tālākizglītības un 
informācijas tehnoloģiju centrs, mācību centrs 
“BUTS”, SIA “01 Autoskola Impērija”, SIA “Latga-
les mācību centrs”, SIA “Mācību centrs PLUS” 
un SIA “VILLAS D”.

 
Mācību klāsts saskaņots ar darba 
devējiem 

Mācībām var pieteikties strādājoši un paš-
nodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem 
ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamat-
izglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās 
mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.

Šajā projektā piedāvātās mācības pie-
augušajiem ir viena no iniciatīvām, kas risina 
Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pa-
stāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu 
ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka 
novecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir sa-
skaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu 
padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītī-
bas pārvaldības padomē, savukārt augsta pie-
teikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības 
uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 
gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju grupās.

 
Pieejams fi nansiāls un konsultatīvs 
atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz Eiropas 
Savienības (ES) fondi un valsts, savukārt ie-
dzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, 
kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformā-
lajās izglītības programmās iedzīvotāja mak-
sājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt 
citās programmās tas var būt arī vairāki simti 
eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācī-
bas ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts 
reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu 
kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācī-
bu laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu 

kompensāciju.
Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu 

ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības 
sistēmu, projekta partneri ir Latvijas pašval-
dības, tostarp Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
kurā darbojas un nepieciešamības gadījumā 
strādājošajiem informatīvas konsultācijas par 
projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā 
un novadā sniedz pieaugušo izglītības koor-
dinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami 
saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas 
darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlē-
ties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences atzīšanu, nokārto-
jot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem 
vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis 
pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvali-
tātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā saraks-
tā norādītajās profesionālajās kvalifi kācijās 
kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez 
noteikta pieteikšanās termiņa.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītī-
bas iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, 
dokumenti un cita praktiska informācija pie-
ejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

 
Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” mērķis 
ir pilnveidot nodarbināto personu profesionā-
lo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifi kācijas neatbilstību darba tirgus piepra-
sījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju 
un darba produktivitātes pieaugumu. To fi -
nansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, 
sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim 
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Papildu informācija:
Arita Sila, 29623240, arita.sila@prae.lv

Kristīne Keiča, 67785461, 28628088, 

kristine.keica@viaa.gov.lv

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

2018. gada 23. februārī plkst. 19.00 Jē-
kabpils Tautas namā notika vokālo ansambļu 
skate, kuru rīkoja Jēkabpils novada izglītības 
un kultūras pārvalde sadarbībā ar Jēkabpils 
Tautas namu.

Skates mērķis – nodrošināt vokālo an-
sambļu muzicēšanas tradīcijas saglabāšanu, 
apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo 
sastāvu, veicināt kolektīvu māksliniecisko un 
profesionālo izaugsmi, īpaši sekmējot izpildī-
jumu a capella manierē.

Vokālie ansambļi uzstājās trijās kategorijās: 
senioru vokālais ansamblis, sieviešu vokālais an-
samblis, jauktais vokālais ansamblis. No Jēkab-
pils novada skatē piedalījās 4 vokālie ansambļi.

Žūrijas sastāvā: Skaidrīte Pugača – kompo-

niste, mūzikas maģistre, senioru kora “Atvasa-
ra” diriģente, Aigars Godiņš – komponists, mū-
ziķis, Oskars Elksnis   – mūziķis. Vērtējot katra 
kolektīva sniegumu žūrija balstījās uz šādiem 
kritērijiem – mākslinieciskais sniegums, teh-
niskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un 
ansambļa kopiespaids. Katru kritēriju vērtēja 
atsevišķi, piešķirot punktus.

III pakāpes diplomus ieguva: Rubenes kul-
tūras nama jauktais vokālais ansamblis “Āre” 
(vadītāja Sandra Radiņa), Ābeļu tautas nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” un jauk-
tais vokālais ansamblis “Tomēr” (vadītāja Anita 
Gavare).

II pakāpes diplomu ieguva Rubenes kultū-
ras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kantilē-

na” (vadītāja Sandra Radiņa).
Uz 2. kārtas skati žūrija izvirzīja I un augstā-

kās pakāpes ieguvējus.
Inta Tomāne, Jēkabpils novada izglītības 

un kultūras pārvaldes speciālistes p.i.

Vokālo ansambļu skate Jēkabpilī
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2018. gada 9. martā Viesītes Kultūras pilī 
notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” un 
koncerta “Vēl simts gadi dejai” Jēkabpils ap-
riņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes un 
dalībnieku atlases skate.

Žūrijas sastāvā bija Zanda Mūrniece-ho-
reogrāfe, Dejas nozares konsultatīvās pado-
mes vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās 
padomes locekle, deju svētku virsvadītāja; 
Jānis Purviņš – horeogrāfs, deju lieluzvedu-
ma “Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, 
deju svētku virsvadītājs, Liepājas deju apriņ-
ķa virsvadītājs; Jānis Ērglis – horeogrāfs, deju 
lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskais 
vadītājs, deju svētku virsvadītājs; Maruta Alpa 
– Latvijas Nacionālā kultūras centra skatuvis-
kās tautas dejas eksperte, deju lieluzveduma 
“Māras zeme” projekta vadītāja; Gunta Bāliņa 
– Kultūras akadēmijas asociētā profesore; Ilze 
Mažāne-horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja; 
Gunta Skuja – horeogrāfe, deju svētku virsva-
dītāja, koncerta “Vēl simts gadi dejai” māksli-
nieciskā vadītāja.

Jēkabpils novadu skatē C grupā pārstāvēja:
• Rubenes kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvs “Laude” (vadītāja Sandra Vaitkeviča), 
dejojot dejas “Saimes galds” un “Visi ciema suņi 
rēja”;

• Zasas kultūras nama jauniešu deju kolek-
tīvs “Landi” (vadītāja Daiga Ģeidāne) – ar dejām 
“Saimes galds” un “Vanags un irbe rotājās”;

D grupā:
• Zasas kultūras nama vidējās paaudzes 

deju kolektīvs “Solis” (vadītāja Daiga Ģeidāne) 
– “Pats par savu naudu dzēru” un “Lielais rits”;

E grupā:
• Ābeļu tautas nama vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “Kaupre” (vadītāja Inita Gādmane) 
– “Es mācēju danci vest” un “Meitenes pielūg-
sme”;

• Leimaņu tautas nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Deldze” (vadītāja Daiga Ģeidā-
ne) – “Es mācēju danci vest” un “Es meitiņa kā 
rozīte”;

• Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Rasa” (vadītāja Inta Tomāne) – 
“Es meitiņa kā rozīte” un “Es mācēju danci vest”.

Žūrijai rūpīgi pētot gan dejotāju sniegu-

mu, gan sarūpētos tautastērpus, rezultātā 
diplomu par piedalīšanos saņēma Ābeļu tau-
tas nama VPDK “Kaupre” (iegūts nepietiekams 
punktu skaits un līdz ar to, diemžēl, zaudēta arī 
iespēja piedalīties Deju svētkos Rīgā), 2. pakā-
pi ieguva Rubenes kultūras nama JDK “Laude” 
(37,2 punkti) un VPDK “Rasa” (38,5 punkti), 1. 
pakāpi – Leimaņu tautas nama VPDK “Deldze” 
(40,5 punkti), Zasas kultūras nama JDK “Landi” 
(42,7 punkti) un VPDK “Solis” (51,1 punkts).

Paldies dejotājiem un kolektīvu vadītājiem 
par ieguldīto darbu visa gada garumā, lai patī-
kamām emocijām bagāta vasara!

K.Sēlis

Autora foto

No Jēkabpils novada uz Deju svētkiem Rīgā tiek 5 kolektīvi

“Es piedzimu, uzaugu, dzīvot man ļauts.
Šai novadā skaistā, par Sēļu zemi ko sauc.”
/Velta Muša/

3. martā Leimaņu bibliotēkā skanēja dzies-
mas un dzeja, jo radi, draugi, dzejas mīļotāji 
pulcējās uz pagasta iedzīvotājas Veltas Mušas 
dzejas lasījumiem „Atmiņu dzīparus kamolā ti-
not”. Pasākumu organizēja Leimaņu bibliotēka 

un Tautas nams.
Viena no Veltas mīļākajām nodarbēm ir 

dzeja, gan dzejas lasīšana, gan dzejas rakstīša-
na. Gadu gaitā pamazām ir sakrājies liels skaits 
dzejoļu.. Viņas pūrā ir daudz sirsnīgu rindu par 
dažādām tēmām, (par skolu, par nacionāla-
jiem partizāniem, dabu, norisēm sabiedrībā 
u.c.), uzmundrinoši vārdi par mums pašiem 
aicinot cīnīties par Latviju. Velta ir rakstījusi 

arī esejas, viena no tādām – par cilvēka mūžu, 
kurš līdzīgs gadalaikiem. Viņas dzejoļi publicē-
ti žurnālos “Pavards” un “Zintnieks”.

Uz pasākumu tika aicināti bibliotēkas la-
sītāji, aprūpes nama “Mežvijas” iemītnieki, 
draugi un radi, visi, kas Veltu pazīst un ciena. 
Mazmeita Lāsma mūs iepazīstināja ar Veltas 
dzīves gājumu, ar vaļaspriekiem. Klausījāmies 
dzejas rindas gan Veltas lasījumā, gan dzejas 
cienītāju sagatavotajos lasījumos. Pasākumā 
kopīgi dziedājām dziesmas, apskatījām Veltas 
rokdarbus, albumu ar otru lielāko vaļasprieku 
– krāšņajām dālijām. Velta bija iekopusi vairāk 
kā 130 dāliju šķirņu, kuras iemūžinātas viņas 
izveidotajā albumā.

Veltu šajā skaistajā dzīves mirklī sveica gan 
radi, gan draugi, gan biedrības „Akācija Plus” 
dalībnieces, gan pansijas „Mežvijas” dzejas 
draugi.

Pasākums bija sirsnīgs, dzeja un dziesmas 
skāra ikvienu klātesošo.

Sakām paldies Veltai Mušai par iespēju ie-
klausīties viņas dzejas pūrā!

Līga Lācīte,

Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas arhīva foto

Veltas Mušas dzejas lasījumu pēcpusdiena Leimaņu bibliotēkā
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“Kas tur notiek? Kas tur strādā?”

“Izziņas un radošo tehnoloģiju diena mazajiem” Ābeļu pamatskolā un 
Zasas vidusskolā

23. februārī Zasas vidusskolas skolēniem 
tika dota iespēja braukt mācību ekskursijā un 
Rīgu. Brauciens tika daļēji fi nansēts no projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs”.

Ekskursija sākās ar izstādes “Skola 2018” 
apmeklējumu. Tajā skolēniem bija iespēja ie-
pazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību 
programmām Latvijā un ārvalstīs, tikties ar iz-
glītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem, uzzināt visu 
par studiju kredītiem, vērot prezentācijas, pie-

dalīties aktivitātēs un konkursos, uzzināt vairāk 
par, interešu izglītību, iemēģināt roku dažādās 
profesijās, kā arī vērot paraugdemonstrējumus 
un labi pavadīt laiku. Vairāki skolēni atzina, ka 
izstādē uzzinātais noteikti ietekmēs tālākos 
mācību plānus. Kādam līdz šim prātā esošā 
profesija pēc izstādes apmeklējuma vairs ne-
šķita saistoša, bet vēl kādam jau izvēlētā nākot-
nes profesija sāka likties vēl aizraujošāka.

Kopā ar skolēniem tālāk devāmies uz starp-
tautisko lidostu “Rīga”. Iepazināmies ar lidostas 
vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršru-

tiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju. 
Cits sapņoja par ceļošanu, bet cits aizsapņojās 
par pilota vai stjuartes profesiju.

Kā pēdējā mācību ekskursijas pieturvieta 
tika izvēlēts Rīgas Jūgendstila muzejs. Rīgas 
Jūgendstila muzejs ir viens no jaunākajiem 
muzejiem Rīgā. Tas atrodas dzīvoklī, kurā līdz 
1907. gadam dzīvojis un strādājis izcilais latvie-
šu arhitekts Konstantīns Pēkšēns. Apskatījām 
pilnībā rekonstruēto jūgendstila laikam rakstu-
rīgo dzīvokli. Pēc tam pielaikojām Jūgendsti-
lam raksturīgās greznās cepures, iemūžinājām 
piedzīvotos mirkļus foto.

Paldies skolēniem par atsaucību un aizrau-
tību ekskursijas garumā, vecākiem par atbalstu 
un modināšanu rīta agrumā. Paldies Jēkabpils 
novada pašvaldībai un skolas vadībai par doto 
iespēju braukt un redzēt. Jo katrs izbrauciens, 
katra mācību ekskursija aicina skolēnus domāt 
plašāk, domāt par savu nākotni un plāniem tās 
virzienā.

21. februārī Ābeļu pamatskolā un Zasas 
vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Kar-
jeras atbalsts vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” ietvaros viesojās pasniedzē-
ji no “Mazās brīnumzemes” centra Siguldā.

1. – 3. klašu skolēni no Zasas vidusskolas, 
Dignājas pamatskolas, Dunavas pamatskolas 
un Ābeļu pamatskolas 2 stundu garas nodar-
bības laikā iepazina darba pasaules un mazā 
biznesa pasaules iespējas un izaicinājumus. 
Nodarbībā skolēni gan klausījās pasniedzējos 
par arhitektūras, mākslas, programmēšanas, 
modelisma, animatorikas u.c. jomu profesi-

jām, gan arī radoši darbojās, lai gūtu priekš-
statu.

Katram skolēnam tika dota iespēja iejus-
ties darbinieka lomā – darbnīcā viņi apguva 
maketu būves iemaņas un izveidoja savu 
mazās pasaules gabaliņu. Piedzīvojuma no-
slēgumā visi darbi tika savienoti kopā, lai 
redzētu, cik daudzveidīga un interesanta ir 
pašu radītā pasaule. Dodoties mājup, izvei-
dotos maketus dalībnieki paņēma līdzi – sava 
pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, 
prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

Zasas vidusskolēnu mācību ekskursija uz Rīgu

2. un 3. martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ietvaros, Zasas vi-
dusskolas, Dignājas pamatskolas, Dunavas 
pamatskolas un Ābeļu pamatskolas 7. līdz 9. 
klases skolēni brauca uz Jēkabpili, lai iepazī-
tu divus lielus uzņēmumus – SIA “Sedumi” 
dārzniecība un SIA “Margret”.

SIA “Sedumi” dārzniecība siltumnīcās 
mūs sagaidīja ne vien dažādu profesiju pār-
stāvji, bet arī pavasaris. Te jau ziedēja pava-

sara ziedi, priecējot mūs. Skolēni uzzināja, 
kas notiek uzņēmuma teritorijā. Skolēniem 
interesanti likās, ka uzņēmumā strādā arī 
cilvēki, kuri atnākuši uz uzņēmumu praksē 
kā studenti, un pateicoties savam darbam, ir 
ieguvuši šeit patstāvīgu darbu. Pārsteidzošs 
fakts likās, ka ziedi, kurus var nopirkt liel-
veikalos “Rimi” un “Maxima”, ir audzēti tieši 
šajā uzņēmumā, nevis ievesti no ārzemēm. 
Te iepazinām vairākas profesijas: agronoms, 
inženieris, loģistikas speciālists, pārdevējs, 

grāmatvedis, veikala vadītājs, dārznieks, ķī-
miķis.

SIA “Margret” skolēni vēroja tur strā-
dājošos profesionāļus darbībā. Redzējām, 
kā top mākslinieciskās tortes, kā tiek ie-
pakota gaļa vakuumā, kā tiek gatavotas 
un ceptas smalkmaizītes, kā strādā kondi-
torejas un gaļas pārstrādes ceha vadītāji, 
pavāri, sanitāri. Mums pastāstīja arī par ci-
tām uzņēmumā darbojošajām profesijām: 
virtuves strādniekiem, picu cepējiem, grā-
matvežiem, pārdevējiem, miesniekiem, 
mārketinga speciālistiem. Te arī tika dota 
iespēja nogaršot uzņēmuma produkciju. 
Skolēniem visvairāk patika uzzināt, kā tiek 
gatavotas dažādas desas, kā izskatās kūpi-
nātava.

Tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem bija 
iedvesmojošas, pamācošas un noteikti lika 
skolēniem aizdomāties par savu vietu nā-
kotnē. Par izglītību, par sekmību skolas solā.



2018. gada 20. marts 13NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Ēnu diena 2018. gadā norisinājās 14. feb-
ruārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un 
atzīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras 
laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 
vēro interesējošās profesijas pārstāvja dar-
ba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīsti-
nāt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru 
prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties 
profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tir-
gum.

Arī Jēkabpils novada skolu jaunieši bija 

aktīvi ēnotāji. Skolēni no Zasas vidussko-
las, Dignājas pamatskolas un Ābeļu pa-
matskolas bija izvēlējušies ēnot dažādu 
profesiju pārstāvjus – ugunsdzēsējs, poli-
cists, kinologs, ārsta palīgs, elektriķis, SPA 
speciālists, farmaceits, uzņēmējs, frizieris, 
apģērba dizaineris, automehāniķis, dator-
speciālists, ceļojumu konsultants, karavīrs, 
virsmežniecības inženieris, pavārs, trene-
ris, multimēdiju speciālists, jaunatnes lietu 
speciālists, sporta koordinators, pašvaldī-
bas izpilddirektors, sabiedrisko attiecību 
speciālists.

Skolēni bija drosmīgi un ēnot devās uz 
dažādām Latvijas vietām. Lielākā daļa sko-
lēnu devās pie ēnu devējiem Jēkabpilī, Zasā 
un Aknīstē – SIA “Marteks”, laikraksts “Brīvā 
Daugava”, Jēkabpils cietums, Valsts polici-
ja, SIA “Latvija Tours”, Sēlijas virsmežniecī-
ba, SIA “Jēkabpils Vecpilsētas aptieka”, A/S 
“Sadales tīkls”, “A fi tness”, SIA “Brimela”, SIA 
“VI&K”, SIA “Oāze”, SIA “Tērē mazāk”, Jēkab-
pils novada pašvaldība un Krustpils novada 

pašvaldība. Tālāku ceļu pie ēnu devējiem 
skolēni mēroja uz Līvānu Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestu, Lielvārdes gaisa 
spēku aviācijas bāzi un pat uz Rīgu, SIA “Taka 
Spa”.

Kopā ar skolēniem sakām milzīgu pal-
dies ikvienam ēnu devējam par doto iespē-
ju iepazīt profesiju, uzzināt par to vairāk un 
ielūkoties profesionāļa ikdienā, “pielaikot to” 
Paldies par atsaucību!

Anda Jurgeviča, 

Jēkabpils novada pedagoģe-karjeras 

konsultante

Eiropas Savienību fondu darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 

specifi skā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārē-

jās un profesionālās izglītības iestādēs

Ēnu diena Jēkabpils novada skolās

14. februārī skolēni no Jēkabpils novada 
kā arī citiem novadiem iepazinās ar Jēkab-
pils novada administrāciju, kļūstot par ēno-
tāju kādam no novada speciālistiem.

Šogad jaunieši vislielāko interesi izrādīja 
par Jēkabpils novada pašvaldības izpilddi-
rektora, sabiedrisko attiecību speciālista, 
sporta pasākuma koordinatora un jaunatnes 
lietu speciālista profesiju. Pēdējo gadu laikā 
jauniešu interese par ēnu dienu un Jēkabpils 
novada pašvaldību ir augusi, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu ēnotāju skaits, kuri ir izvē-
lējušies ēnot kādu no Jēkabpils novada paš-
valdības speciālistiem ir divreiz lielāks.

Ēnotājus uzrunāja pašvaldības izpild-
direktors Jānis Subatiņš, iepazīstinot ar no-
vada pārvaldes struktūru un darbību. Klāt-
esošajiem bija iespēja nelielā video iepazīt 
arī pašu novadu un apskatīt tā nozīmīgākos 
objektus. Pēc tam tiem jauniešiem, kuriem 

bija interese, varēja doties iepazīties ar ad-
ministrāciju un darbiniekiem, un viņu gal-
venajiem pienākumiem, bet citi jau uzreiz 
devās sīkāk iepazīt tieši savu ēnojamo darba 
pienākumus.

Tie jaunieši, kuri izvēlējās ēnot sporta 
pasākumu koordinatoru, sabiedrisko attiecī-
bu speciālistu un jaunatnes lietu speciālistu 
savu dienu pavadīja Zasas pagastā, iepazīs-
tot izvēlēto profesiju pārstāvju ikdienu. Jau-
nieši visas dienas garumā risināja dažādus 
speciālistu sagatavotos uzdevumus, piemē-
ram, jaunieši kopā ar jaunatnes lietu spe-
ciālisti izstrādāja idejas Jauniešu forumam, 
kuras jau tuvākajā laikā īstenos.

Dienas noslēgumā, speciālisti bija saga-
tavojuši kopīgu uzdevumu, kurā jauniešiem 
bija jāsagatavo aktivitātes konkrēta pasāku-
ma ietvaros, noteiktai auditorijai, un grupu 
ietvaros jāprezentē pārējiem.

Paldies aktīvajiem jauniešiem par inicia-
tīvu un interesi! Novēlam veiksmi, izturību 
un pacietību sev piemērotākās profesijas 
meklējumos!

Jēkabpils novada jaunatnes lietu 

speciāliste

Jurgita Bareika

Skolēni Ēnu dienā iepazīst Jēkabpils novada administrāciju

Uzsākot 2018. gadu, Jēkabpils novada 
jaunieši, sadarbībā ar Sēlijas novadu ap-
vienības Jauniešu padomi “SēJa”, uzsāka 
jaunu tradīciju, aicinot visus uz ikmēneša 
stāstu vakariem, kuros iepazīstam un tie-
kamies ar mūsu novada cilvēkiem, kuri ie-
dvesmo.

23. februārī Zasā, Ambulances ēkas 
2. stāvā ikviens bija aicināts uz stāstu va-
karu “No idejas līdz rezultātam”, kur savā 
pieredzē par uzņēmējdarbības uzsākšanu 
dalījās SIA “SAIMNIECĪBA VISTIŅAS” dibi-
nātāji – Artūrs Iskorostenskis un Mārtiņš 
Skujiņš, stāstot par to, kā no mazumiņa iz-

veidot savu biznesu un pierādīt, ka laukos 
var strādāt tāpat kā lielpilsētā.

Iepazināmies ar jauno uzņēmēju pie-
redzi biznesa uzsākšanā, komunicēšanā ar 
klientiem, nākotnes iecerēm Zasā, kā arī, 
ar virtuālās realitātes starpniecību, iepazi-
nām pašu saimniecību. Kā atzīst paši jau-
nieši – mūsdienās iespējams ir viss, vajag 
tikai labu ideju, datoru un internetu, un tu 
vari apkalpot klientus visā pasaulē pat ne-
izejot no mājām! Tāpat, atpūšoties no dar-
ba, vienmēr var pastaigāties turpat, svaigā 
gaisā, neviena netraucēts, kas lielpilsētās 
ir diezgan grūti. 

Paldies puišiem par interesanto stāstī-
jumu, un uz tikšanos jau nākamajā stāstu 
vakarā!
 Jurgita Bareika

Stāstu vakars “No idejas līdz rezultātam”
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14. februārī Ēnu dienā piedalījās arī Ru-
beņu pamatskolas skolēni.

8. klases meitenes Līga un Sintija ēnoja 
Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību spe-
ciālistu. Vispirms viņas iepazinās ar Jēkabpils 
novada administrāciju. Turpmāko dienas 
daļu meitenes pavadīja Zasā, iepazīstot iz-
vēlētās profesijas pārstāvja ikdienu. Sabied-
risko attiecību speciālistam nākas saskarties 
ar dažāda rakstura cilvēkiem. Ar katru no 
tiem jāspēj komunicēt, jābūt pacietīgam. 

Protams, jāzina svešvalodas.
Iepazīstot šo profesiju tuvāk, meitenes 

saprot, ka viņām trūkst nepieciešamo iema-
ņu, lai varētu uzstāties cilvēku priekšā, saru-
nāties ar tiem.

6. klases skolēni Armīns un Dāvids izvē-
lējās ēnot automehāniķa profesiju. Autome-
hāniķim ir saspringta darba diena. Liela nozī-
me ir praksei pie zinošiem cilvēkiem. Arī zēni 
secina, ka nākotnē vēlas darīt kaut ko citu.

Evelīna, Elīna un Diāna ēnoja biedrībā 
“Ūdenszīmes”. Meitenes pašas atrada sev, 
ko ēnot. Viņas iepazinās ar grafi skā dizainera 
profesiju, koka izstrādājumu gatavošanu ar 
lāzergriezēju, kā arī stikla rotu veidošanu.

Par piedzīvoto Kaldabruņas skolā stāsta 
Diāna: “Man patika viss, bet visvairāk patika 
veidot stikla kuloniņus un veikt bilžu apstrā-
di datorprogrammā Photoshop. Apstrādāt 
attēlus datorprogrammā ir ļoti interesanti.

Solvita mums pastāstīja, kā taisa plakā-
tus, kā tiek veidota skolas avīze, kā notiek 
bilžu apstrāde. Protams, tikām informētas 
par drošību internetā un autortiesībām. Tas 

nemaz nav tik viegli kā izskatās. Nevar ņemt 
jebkuru bildi no interneta, tikai no tādam 
vietām, kur ir atļauts.

Mēs mēģinājām izveidot logo dator-
programmā. Tālāk ar izveidoto skici devā-
mies uz lāzergriešanas telpu, lai ar lāzera pa-
līdzību izgrieztu savu izveidoto priekšmetu.

Pēc tam mēs taisījām kuloniņus. Taisot 
tos, mani pārņēma miera sajūta. Tur bija ļoti 
laba atmosfēra, ļoti jauki cilvēki. Man patika 
meklēt pareizos toņus, kurus salikt kopā, lai 
izskatītos ideāli. Manuprāt, man ar draudze-
nēm izdevās ļoti labi.

Man šķiet, ka šī Ēnu diena mums bija vis-
labākā. Tāpēc ir jāpieņem risks un jāriskē!”

Ēnu diena noteikti palīdz tiem, kas mē-
ģina noskaidrot savus talantus un dotumus, 
kas mēģina iepazīties ar profesijas aizkuli-
sēm. Ēnu dienai ir divi iznākumi – vai nu pro-
fesija iepatīkas vēl vairāk, vai arī tā ir citādāka 
nekā bija iztēlota. Abi iznākumi ir ļoti labi, jo 
skolēnam ir iespēja izdarīt secinājumus un 
retāk kļūdīties savā karjeras izvēlē.

Elga Kukle

Ēnu diena Rubeņu pamatskolā

23. februārī Ābeļu skolas novadpētnieki 
viesojās Ābeļu pagastmājā. Pirmais uzdevums 
– Jāņa Akuratera dzīves un darba stendu aplū-
kojums, stendu foto. Skolēni ar lielu aizrautību 
to veica, neraugoties uz auksto, ziemīgo laiku.

Mēs ar skolotāju Silvu Zepu apmeklējām 
pagasta bibliotēku, tikāmies ar Inetu Survillo – 
pagasta bibliotekāri. Bijām patīkami pārsteigti 
par jauninājumiem – ir interneta lietotāju stū-
rītis, kā arī mazo lasītāju stūrītis. Bibliotēkas 
telpas gaumīgi un mājīgi iekārtotas, tā vien 
gribējās paņemt kādu grāmatu un pašķirstīt 
bērnu stūrītī.

Tad mēs tikāmies ar Ābeļu novadpēt-
nieku – entuziastu Arnoldu Jakubovski, kurš 
sadarbībā ar Inetu Survillo bija sagatavojis 
pagastmājas foajē visiem pieejamu foto izstā-
di “Latvijai – 100” un izvietojis to 100 simbolā 

un 4 mapēs. Izstādi veido 3 posmi: “No 1917. 
– 1940. gadam”, “No 1941. – 1990. gadam” un 
“No 1990. – mūsdienām”. Katrā posma izvēlēti 
30 foto materiāli, kas atspoguļo pagasta dzīvi, 
ievērojamākos notikumus, dabu, ēkas, celtnie-
cību šinī laika periodā. 10 foto tiek veltīti ievē-
rojamiem cilvēkiem, kas dzīvojuši un strādājuši 
Ābeļu pagastā. Stāstot par izvēli, Arnolds Jaku-
bovskis tomēr uzsvēra arī daļēji subjektīvo vie-
dokli šo cilvēku izvēlē. Tas ir vērtīgs materiāls, 
kas pagātnē var aizvest jebkuru Ābeļu pagasta 
iedzīvotāju, jo arī mūs ieinteresēja agrāk atvei-
dotās skolas bildes.

Arnolds Jakubovskis sarunu ar skolēniem 
turpināja pagasta muzeja telpā, kur pastāstīja 
par pagasta sporta dzīvi, uzsverot no Ābeļu 
pagasta nākošās leģendas, kā arī atbildēja 
uz skolēnus interesējošiem jautājumiem, gan 

Akuratera dzimtu, gan kaklasaišu kolekciju, 
gan vecajiem darba rīkiem un apģērbiem. 
Skolēni mācījās ieskenēt pieejamos, viņus in-
teresējošos materiālus, sevišķi, kas attiecas uz 
skolas dzīvi. Paldies Arnoldam Jakubovskim 
par darbaprieku, dzīvesprieku un atsaucību 
mūs uzņemot! Novēlam vēl ilgus darba gadus, 
pētot un atainojot mūsu pagasta vēsturi!

Skolēnu atsauksmes par ekskursiju:
Zēnus sajūsmināja apkārtne pie pagast-

mājas, kā arī jaunā  Jāņa Akuratera  dzīves un 
darba taka. Meiteņu uzmanību piesaistīja 
muzeja materiāli par sportu un jaunās skolas 
sporta zāles, stadiona, estrādes celtniecības 
materiāli. Visus sajūsmināja kaklasaišu daudz-
veidība, kā arī interesantie Arnolda Jakubovs-
ka komentāri.

R.Kazanovs

Ābeļu skolas novadpētnieki viesojas Ābeļu pagastmājā

2018. gada 10. martā Ādažu novada Kul-
tūras centrā notika Pašvaldību apvienības 
“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) aizva-
dītās sezonas noslēguma pasākums, kurā 
tika sumināti projektu īstenotāji no tām paš-

valdībām, kas ir SDL dalībnieki, un tika apbal-
voti 2017. gada veiksmīgākie projekti. 

Kategorijā “Iedzīvotāji veido savu vidi” 
Zemgales plānošanas reģiona veicināšanas 
balvu saņēma biedrība “Cirkuži” par 2017. 
gadā īstenoto un Jēkabpils novada paš-
valdības atbalstīto projektu “Sakopta vide-
Vandānu ciema vizītkarte”, kura ietvaros tika 
sakopta bijušās Vandānu ciema naftas bāzes 
teritorija un ciema centrā ierīkota skaista at-
pūtas vieta. Uz pasākumu balvu saņemt bija 
ieradusies biedrības “Cirkuži” vadītāja Inga 
Stūrmane.

Plašāk par biedrības īstenoto projektu: 

http://jekabpilsnovads.lv/

K.Sēlis

Biedrība “Cirkuži” saņem ZPR veicināšanas balvu
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Beidzot zemi mīļi un saudzīgi ietinusi snie-
ga baltā sega. Daba ir sagaidījusi savu ziemas 
dāvanu. Arī 10. februārī Dignājas pamatskolas 
zāle bij ietinusies krāšņos ziedos. Tā gaidīja 
mūsu pagasta skaisto, apaļo jubilāru sanākša-
nu uz ikgadējo “Ziedu balli”, kad klātienē tika 
sveikti gaviļnieki. Šādu jubilāru,  kas svinēja 
savas apaļās jubileja, pagājušajā gadā pagastā 
bija 44.

Jubilārus sveica folkloras kopa “Dignōjīši” 
un kapella “Digna”, veltot katram jubilāram 
savu dziesmu. Bērnu folkloras grupa jubilārus 
iepazīstināja ar Dignājas tautastērpa vēsturi un 
tā izgatavošanu. Šajā jaukajā, saulainajā dienā 
jubilāri saņēma ziedus un daudz mīļa un laba 
vēlējumus, kas varbūt ikdienā izpaliek.

Arī es novēlu ikkatram no viņiem katru die-
nu pa sapņiem, pa cerībai, pa smaidam, siltam 
vārdam un sirsnīgam prieka brītiņam!

Ginta Saviča

Dignājas sabiedriskā centra vadītāja

Dignājas pagasta 
Ziedu balleMeteņdienu svin 7 nedēļas pirms Liel-

dienām.
Šajā dienā liela uzmanība veltīta bēr-

niem un dažādām jautrām, mazliet pat bēr-
nišķīgām izdarībām. Tas tāpēc, ka ne tikai cil-
vēku dzīve sākas no mazotnes un bērnības, 
arī dabā gada sākums ir laiks, kad drīzi jo 
drīz dienas kļūs garākas, daba pēc garā zie-
mas miega modīsies un no jauna veiks jaunu 
auglības ciklu gada garumā.

Un te nu dabai steidzās palīgā cilvēks – 
ar domām un maģiskiem, auglību veicino-
šiem rituāliem, tā palīdzot Saulei sākt sildīt 
spožāk un ilgāk.

Meteņdienas galvenās tradīcijas, ko kād-
reiz piekopuši mūsu senči un kas saglabāju-
šās līdz mūsdienām ir šādas:

1) Meteņos kā labas ražas priekšnotei-
kums bija laišanās ar ragaviņām no kalna – jo 
tālāk, jo labāk.

2) Meteņos vēl pēdējo reizi devās ķekatās 
no mājas uz māju – tā veicinot auglību katrā 
sētā, kur tās iegriezās. Maskas bija tās pašas 
tradicionālās – čigāns, dzērve, lācis, āzis, na-
bags, žīds, sievietes pārģērbjas par vīriešiem 
un vīrieši par sievietēm (izteiktākas bija tieši 
tās, kur mainās lomām un kažoku met uz otru 
pusi – tā simbolizējot gada un laiku maiņu). 
Maskoto ļaužu galvenā funkcija bija ar dzie-
dāšanu un dejošanu nodrošināt auglību un ar 
maģiskām darbībām padzīt ļaunumu;

3) Meteņos svarīga tradīcija bija arī labi 
klāts galds;

4) Meteņos svarīga bija arī laika pareģo-
šana;

5) Un, protams, neizpalika arī dziesmas 
un rotaļas.

Dignājas pamatskolas skolēni svinēja 
Meteņdienu 13. februārī. Ievērojot un seko-
jot senču paražām bērni laidās ar ragaviņām 
no kalna, gāja jautrās rotaļās, minēja mīklas 
un dziedāja dziesmas. Bērni bija sagatavoju-
šies jautrajam pasākumam un daudzi iera-
dās maskās. Bija gan lapsa, gan ragana, kaķis 
un citi tēli. Tika kurināts arī ugunskurs par 
kuru parūpējas lielāko klašu zēni!

Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar 
pankūkām un siltu tēju.

Novēlam lai visiem šis gads ir ražens 
(kam pilna soma desmitnieku, kam rāceņi 
un kāļi pagrabā) un bagāts ar saulīti!

Autors: B.Daģe

Foto no S.Jurgevičas un L.Mīkules 

personīgā arhīva

Meteņdiena Dignājas parkā

10. marts pulcēja dažādus ziemas spor-
ta veidu cienītājus Rubeņos, lai mērotos 
spēkiem hokejā, kērlingā, kā arī citās akti-
vitātēs ārpus telpām.

Hokejam temperatūra diemžēl bija pā-
rāk silta, tāpēc vienojāmies ar komandām, 
ka izspēlēsim spēles bez slidām. Trešo vietu 
izcīnīja komanda „Rasa” (Dāvis Zālītis, Mod-
ris Zālītis, Toms Zālītis, Raivis Romanovskis, 
Nauris Pudans, Ritvars Rubiķis), otrā vieta 
tika komandai „Rubeņi” (Ralfs Valainis, El-
mārs Timofejevs, Edgars Ošāns, Valentīns 
Ņikitovs, Intars Liepiņš) un vislabāk hokejā 
veicās komandai „CCM” (Dmitrijs Ņikitovs, 
Aleksejs Ņikitovs, Mareks Petenko, Dāvis 

Rossinskis, Mairis Rubiķis).
Pēc hokeja dalībnieki un skatītāji sa-

centās „Precīzajā sitienā vārtos”, kur treša-
jā vietā palika Ritvars Rubiķis, otrajā – Re-
nārs Leiskins, savukārt pirmo vietu izcīnīja 
Ralfs Valainis.

Sacensību organizatori šogad bija iz-
veidojuši „kamaniņu trasi”, kur izveicīgākās 
sieviešu konkurencē un trešā vieta – Lindai 
Mīkulei, otrajā vietā ar skaļām ovācijām 
palika Kristīine Rubiķe, savkārt pirmajā 

vietā un vistālāk ar kamaniņām tika Ingrīda 
Pavlovska. Vīrišu konkurencē trešā vieta – 
Valentīns Ņikotovs, otrā – Intars Liepiņš un 
godpilno pirmo vietu izcīnīja Mairis Rubi-
ķis.

„Kērlingā” savā starpā sacentās piecas 
komandas un trešo vietu ieguva komanda 
„Sportsmen” (Daniels Pavlovičs, Valentīns 
Ņikitovs, Intars Liepiņš, Ralfs Valainis), ot-
rajā vietā komanda „Slidenie” (Airisa Gei-
dāne, Linda Mīkule, Ingrīda Pavlovska un 
Dāvis Rossinskis), un kērlinga 2018. gada 
čempioni – „Čāmīši” (Digmārs Eliass Čā-
māns, Dinārs Tomass Čāmāns, Aigars Čā-
māns un Evija Daģe).

Visas dienas garumā pasākuma apmek-
lētāji veidoja sniega skulptūras, kā arī pēc 
apbalvošanas rubeņu saimnieces cienāja 
viesus ar gardu zupu un kliņģeri. Šis pa-
sākums nebūtu izdevies bez hokeja kluba 
„Rubeņi” biedriem un atbalstītājiem, kā arī 
pagasta pārvaldes atsaucības, un ar nepa-
cietību gaidīsim nākamo gadu, lai baudītu 
ziemas priekus kopā!

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Hokeja turnīrs Rubeņos
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Lai gan Phjončhanas ziemas olimpis-
kās spēles jau ir beigušās, bet Rubeņu pa-
matskolā tās sākās 6. martā.

Pēc ceturtās mācību stundas visi pulcē-
jās skolas pagalmā, lai iepazītos ar sacensī-
bu norisi. Bruņojušies ar labu garastāvokli 
un atbilstošiem sacensību piederumiem, 
dalībnieki varēja sākt ziemas spēles.

1. – 5. klašu skolēni vispirms izmēģinā-
ja ledus trasi. Katrs varēja izvēlēties savu 
sporta veidu, vai tas būs kaut kas līdzīgs 
kamaniņu sporta veidam, vai skeletonam. 
Visu noteica veids, kā dalībnieki slīdēja lejā 
pa ledus trasi. Bērniem patika viss. Viņus 
pārņēma prieks, līksmība un azarts. Un nav 
svarīgi, kurš aizslīdēja tālāk, kurš tuvāk.

Savukārt 6. – 9. klašu skolēni piedalījās 
kērlingā. Sadalījušies pa komandām, nu 
katrs varēja rādīt ko prot. Un atkal atskanē-
ja smiekli, gaviles, padomi. Gaisotne bija 
ļoti sportiska.

Šādās spēlēs skolēni sadarbojas cie-
šāk, ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Kopā ar 
skolēniem startēja arī skolotāji un skolas 
darbinieki. Tas arī bija tas jautrākais visas 
dienas garumā, jo visur valdīja līksmība un 
draudzība.

Lai sacensību dalībnieki nenosal-
tu, tika gādāts par siltu tēju, desiņām un 
ugunskuru. Kad visi bija sasildījušies, kla-
šu grupas mainījās vietām. Šļūkt pa ledus 
kalniņu patika arī vecāko klašu skolēniem. 
Tāpat savas prasmes kērlingā parādīja sā-
kumskolas skolēni.

Saulainā un sportiskā ziemas diena tika 
aizvadīta labā noskaņojumā. Galvenais jau 
nebija iegūtās vietas, bet gan labi pavadīts 
laiks visiem kopā.

Elga Kukle

Skolas arhīva foto

Sniega un ledus 
diena Rubeņu 
pamatskolā

2018. gada 25. februārī, spītējot aukstu-
mam, Priekulānu ezerā tika sarīkotas nu jau par 
tradīciju kļuvušās makšķerēšanas sacensības, 
ko organizē Jēkabpils novada pašvaldība sa-
darbībā ar makšķerēšanas biedrību „Bancāns”.

Pirmais sacensību posms pulcēja 23 da-
lībniekus. Sacensības norisinājās 6 stundas no 
plkst.9.00 – 15.00, šajās sacensībās kopējais 
makšķernieku loms sastādīja aptuveni 25 kilo-
gramus, un lai gan svētdien nevienam neizde-
vās izvilkt līdaku dalībniekiem izdevās noķert 
pa kādam vērā ņemamam lomam.
1. posma top – 3 vīru konkurencē: 

Vi
et

a

Vārds, Uzvārds Pagasts/pilsēta Loms/
kg

3. Andris Ločmelis Salas novads 2,54
3. Ingars Ūdris Kalsnava 2,54
2. Jurģis Turkopolis Jēkabpils 2,62
1. Ingus Rutkis Druvas 2,94

Top – 3 dāmu konkurencē:

Vi
et

a

Vārds, Uzvārds Pagasts/pilsēta Loms/
kg

3. Lāsma Turkopole Jēkabpils 0,640
2. Ilze Barūkle Ļaudona 1,114
1. Ļubova Pavlova Jēkabpils 1,18

Jauniešu konkurencē:

Vi
et

a

Vārds, Uzvārds Pagasts/pilsēta Loms/
kg

2. Gustavs Liepkalns Kalna pagasts 0,09
1. Artis Arsabs Līvāni 0,1

Papildus balvas tika „lielākās zivs” īpaš-
niekam Ingusam Rutkim, kam izdevās no-
ķert 730 g smagu asari, savukārt pie „mazāka 
loma” titula tika Leimaņu pagasta pārstāvis 
Lauris Lūsis. Šogad dalībniekiem bija iespēja 
veidot komandas un tādējādi tikt pie garda 
kliņģera un labākā pagasta vai pilsētas titu-
la, kas pirmajā posmā tika komandai „Nāk 
miegs” no Jēkabpils.

Īpašs paldies Klaucānu ezera atpūtas na-
miņa īpašniekiem par viesmīlību. Tiekamies 
nākamajos Jēkabpils novada sporta pasāku-
mos!

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore

Baiba Čākure

Ziemas makšķerēšanas sacensības 
Priekulānu ezerā

24. februāris Zasas vidusskolas sporta zālē 
pulcēja 6 vīriešu volejbola komandas, kas sa-
centās tradicionālajā Jēkabpils „Ziemas volej-
bola” turnīrā.

Komandas tika salozētas 2 grupās un 
1.grupā savā starpā cīnījās: „Fantastiskais se-
šinieks” (Ogre), „Ābeļi” un „Nereta”, savukārt 2. 
grupā – „Valts ponijā” (Zasa), „Aure” (Jēkabpils) 
un „Ļaudona” , abās grupās pirmās vietas izcīnī-
ja komandas „Valts ponijā” un „Ābeļi”. Apakšgru-
pu pēdējās komandas „Fantastiskais sešinieks” 
un „Ļaudona” sacentās par 5. un 6. vietu, kur 3 
setos Ļaudonas vidusskolas komanda piekā-
pās „Fantastiskajam sešiniekam”. 

Par godalgotajām vietām, kā jau ierasts 
izvērtās spraigas cīņas, un 3. vietu pārlieci-
noši ar 2 setu uzvaru izcīnīja mājinieku ko-
manda „Valts ponijā” (Sandis Gremze, Uģis 
Vasiļivs, Raivis Vasiļivs, Lauris Dombrovskis, 
Valts Pēterāns, Dagnis Mucenieks, Mareks 

Geižāns) pārspējot Jēkabpils puišus „Aure”. 
Fināla spēles norisinājās punkts punktā – pir-
majā setā „Nereta” (Jānis Ūsāns, Jānis Kārtiņš, 
Jānis Bitenieks, Raivis Pauniņš, Valdis Kār-
tiņš, Juris Ignativs, Andris Grīnvalds, Imants 
Silovs) uzvarēja ar punktu skaitu (30:28), ot-
rajā setā pārliecinošāki bija komanda „Ābe-
ļi” (25:20) un tikai 3.setā ar (15:12) uzvarēja 
Jēkabpils novada pārstāvji „Ābeļi” (Jānis Sils, 
Raivo Vilks, Edijs Sovetovs, Raimonds Klau-
cāns, Andrejs Ivanovs, Džeralds Kalniņš, 
Modris Jakubovskis). 

Papildus volejbolam skatītāji un dalībnieki 
sacentās šautriņās, kur precīzākais bija Modris 
Jakubovskis, savukārt makšķerēšanas disciplī-
nā vislabāk veicās Sandim Gremzei.

Paldies Zasas vidusskolas kolektīvam par 
turnīra organizēšanu.

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore Baiba Čākure

Jēkabpils novada Ziemas Volejbola turnīrs
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16. februāra 3. posms Leimaņos pulcē-
ja šī gada lielāko zolmaņu skaitu, šajā reizē 
piedalījās 68 dalībnieki no mūsu un viesu 
pagastiem.

3.posma „Lielākā Zolmaņa” titulu iz-
cīnīja rubenietis Normunds Radzobs ar 7 
uzvarētām zolēm. Individuālajā vērtējumā 
dāmu konkurencē šoreiz vislabāk veicās Ai-
nai Brīvulei (Birži), kas kopvērtējumā izcīnīja 
augsto 7. vietu. Pēc pirmajiem 3 posmiem, 
ņemot vērā iegūtos punktus tabulas augš-
galā atrodas Zasas, Leimaņu un Biržu pa-
gastu dalībnieki tālu neatpaliekot arī pārējo 
pagastu zolmaņiem.
Individuālais vērtējums Top – 6 Leimaņu 

pagastā:

Vārds, Uzvārds Pagasts/ 
Pilsēta Li

el
ie

M
az

ie

1 Aivars Mazurevičs Dignāja 30 77

2 Modris Dzenis Dunava 29 81

3 Guntis Kurnosenko Birži 28 55

4 Miervaldis Vavers Birži 27 76

5 Oskars Babris Leimaņi 26 69

6 Uldis Strēlnieks Dunava 26 61

Pagastu ieskaite:

1.
po

sm
s 

Ā
be

ļi

2.
po

sm
s 

Ka
ln

a 
pa

g.

3.
po

sm
s 

Le
im

aņ
i

Pu
nk

ti 
ko

pā

Ābeļu pagasts 2 4 7 13

Kalna pagasts 8 5 8 21

Leimaņi 3 6 4 13

Zasa 1 1 2 4

Rubeņi/Slate 5 3 5 13

Dunava 7 8 6 21

Dignāja 4 2 3 9

Birži 6 7 1 14

Trešais posms šoreiz bija īpaši veik-
smīgs mūsu viesu komandai no Biržiem, 
kas Leimaņos bija arī viens no plašāk pār-
stāvētajiem. Biržu komanda izcīnīja 1 vie-
tu atstājot aiz sevis tabulas kopvērtējuma 
veiksmīgāko Zasas pagastu un turpat uz 
papēžiem minošos dignājiešus. Leimaņos 
arī pierādījās, ka viskuplāk pārstāvētajiem 
pagastiem ir priekšrocība – Dunavas pa-
gasta zolmaņiem, neskatoties uz aug-
stajām vietām, 3. posma kopvērtējumā 
kliņģeris aizgāja gar degunu, jo tiek ņemti 
vērā 4 labākie pagastu pārstāvju rezultāti. 

Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore Baiba Čākure

Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 3. posms Leimaņos

Sveiki, Jēkabpils novadnieki!
Jau kādu laiku Jēkabpils novada teri-

torijā darbojas biedrība “Palīdzēsim viens 
otram”, kuras  Jēkabpils koordinatori ir Ilze 
Briška (Jēkabpils) un arī mūsu novadniece 
Jolanta Armanoviča, kuras, tāpat kā pārē-
jie komandas koordinatori, iesaistās aktīvā 
ikdienas brīvprātīgajā darbā. Brīvprātīgie 
ir gan Latvijā, gan aiz valsts robežām dzī-
vojošie tautieši, kurus vieno kopīgs mērķis 
– nesavtīgi sniegt palīdzīgu roku ikvie-
nam, kuram tas ir nepieciešams.

Biedrība “Palīdzēsim viens otram” pa-
stāv jau 4 gadus, no kuriem jau vairāk kā 
gadu ieguvusi oficiālu biedrības statusu. 
Šo 4 gadu laikā ir sniegts atbalsts vairā-
kiem tūkstošiem ģimeņu visā Latvijā.

Viens no biedrības dibinātājiem Edijs 
Pipars nācis no trūcīgas ģimenes, un labi 
izprot trūkumcietēju situāciju. Pieredzē-
tais iemācījis no sirds just līdzi katram, 
kuru piemeklējusi lielāka vai mazāka bēda.

Kopā ar Ediju aktīvi darbojas vairāk 
nekā četrdesmit palīgu, kas veic darbu no-
liktavā un koordinē atbalsta sniegšanu un 
saņemšanu.

Palīdzēts tiek ne tikai ar pārtiku, medi-
kamentiem vai apģērbu, bet sadarbībā ar 
ģimeni notiek dažādu sadzīves situāciju 
risināšana, tai skaitā juridiskajos jautāju-

mos. Brīvprātīgie palīdz sagatavot korektu 
CV darba meklēšanas iespējām, analizējot 
ģimenes izdevumus, māca plānot savu bu-
džetu, jo galvenais mērķis ir iedot vairākus 
risinājuma pavedienus.

Uz doto brīdi biedrībai ik gadu ir divi 
lielie projekti – “Skolas soma” pirms sep-
tembra, kas palīdz trūcīgo ģimeņu bērnus 
sagatavot jaunajam mācību gadam, un 
“Ziemassvētku projekts”, kura ietvaros cil-
vēki ir aicināti sagatavot un nogādāt dāva-
nas tiem, kuri pašu spēkiem nevar ieprieci-
nāt savus bērnus ar svētku dāvanām.

Jaunums Jēkabpilī būs mantu nolikta-
va, kas sadarbībā ar Jēkabpils  pašvaldību 
tiks atvērta jau tuvākajā laikā (Brīvības 
iela 258a). Tad ne tikai pilsētnieki, bet arī 
mūsu novadnieki tiks aicināti ziedot sev 
par liekām kļuvušās mantas un apģērbu, 
lai tiem, kuriem tas būtu nepieciešams, 
varētu palīdzību saņemt operatīvāk tepat 
uz vietas. Par visiem jaunumiem, kas sais-
tās ar noliktavu, varēsiet jautāt Jēkabpils 
koordinatorēm. Situācijās, kad nepiecie-
šamās lietas nebūs pieejamas Jēkabpils 
noliktavā, tās tiks lūgtas Rīgas nolikta-
vai, kura ir biedrības centrālā noliktava. 
Biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar 
Jēkabpils novada sociālajiem dienestiem, 
un sadarbībā ar tiem jau sniegta palīdzība 

vairākām ģimenēm.
Lai sazinātos ar 

koordinatorēm Jēkab-
pilī, lūgums rakstīt e-
pastu uz   koordinators.pvo@gmail.com ar 
norādi “Jēkabpils”.

Tāpat arī aicinam līdzcilvēkus nepalikt 
vienaldzīgiem un rakstīt mums, ja ziniet 
kādu kuram neiet viegli, un kuram mēs 
varētu sniegt palīdzīgu roku. Ja vēlaties 
par mums uzzināt vairāk, apmeklējiet Fa-
cebook domu biedru grupu “Palīdzēsim 
viens otram”. Biedrības “palīdzēsim viens 
otram” centrālais e-pasts ir: palidzesim.
viens.otram@gmail.com

Palīdzēt var arī attālināti, ziedojot:
Palīdzēsim viens otram (ir sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss)
Reģ. Nr: 40008260372
AS Swedbank LV06HABA0551043090995
PayPal: palidzesim.viens.otram@gmail.
com

Tikai kopā mēs varam darīt lielas lietas 
un vairot labo!

Jolanta Armanoviča,

biedrības “Palīdzēsim viens otram” 

koordinatore Jēkabpils novadā

Arī Jēkabpils novadā pieejama biedrības 
“Palīdzēsim viens otram” sniegtā palīdzība
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Jau septīto gadu Aizkrauklē notika 
pārnovadu uzņēmēju dienas. Otrajā 
dienā, 17. martā, Aizkraukles Sporta 
centrā, noritēja   “Izstāde-gadatirgus 
2018", kurā  piedalījās  uzņēmēji, amat-
nieki, lauksaimnieki, NVO, Tūrisma 
informācijas centri, skolēnu mācību 
uzņēmumi un pašvaldības no visas 
Latvijas un projekta “Uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlie-
tuvā» partneri. Dienas gaitā dalībnieki tika aicināti prezentēt savus produk-
tus  un pakalpojumus, sniegt konsultācijas, organizēt konkursus, loterijas, 
degustācijas un produkcijas tirdzniecību. Jēkabpils novadu pasākumā 
pārstāvēja biedrība ,,Ūdenszīmes’’ ar savām jaunajām rotu kolekcijām un 
gaismas koka darbnīcas izstrādājumiem, biedrība ,,Pavadiņa’’ – ar jostām 
un adījumiem, z/s ,,Dzilnas’’ – ar medu un vaska svecēm, Baiba Čākure-ar 
sapņu ķērājiem, Santa Nagle-ar unikālām bērnu sedziņām, Inga Jumīte-
ar darbiem no trušu vilnas, Liene Dāboliņa – ar matu rotām.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante

Jēkabpils novads izstādē – gadatirgū 
Aizkrauklē

Spriežot par cilvēku, atceries viņa dāvātos līksmības brīžus! Dzīvo tā, 
it kā katra diena būtu pirmā un pēdējā! Nāves ieslēgti, nezinām, kad tā 
mūs pieņems savā varā. Vairosim prieku!

Mūsu gadsimta slimība ir piemeklējusi gaišu, labu cilvēku – muzikan-
tu Jāni T., “Sieru”, kura dziesmu pavadībā ballītēs jauki esam pavadījuši sa-
vus jaunības (un ne tikai) gadus. Nu ir laiks palīdzēt Jānim! Viņš nezina, kas 
sagaida. Mēs arī ne.

Tāpēc visi, visi, kas Lieldienās nebrauc uz Kanāriju salām u.tml., no 
rīta kaulējamies mājās, bet 1. aprīlī plkst. 13.00 dodamies uz Zasas 
,,Rūmi” – zaļumballi, veltītu visu laiku foršākajam Sieram. No šodienas 
atliekam krājkasītē kaut pa 1 euro.  Ziedosim, palīdzēsim! Slatiešiem jā-
būt visiem, arī tiem, kas dzīvo citās pilsētās! Atbildīgā – Līga, ja vajadzēs 
transportu, nodrošināšu. Zasieši sarosās! Klasesbiedri un skolasbiedri arī! 
Muzikanti, Jums būs jāspēlē! Apskaņošanu garantēju, ēdamo, dzeramo 
arī! Pārējie ierodas ar groziņiem un kaut nelielu naudiņu! Ļoti ceru uz at-
balstu. Rakstiet, zvaniet! Tel. 28343155.

Tiekamies Lieldienās! bērniem būs dažādas aktivitātes, pieauguša-
jiem arī. Lūdzu, neesiet vienaldzīgi!

Inga Bartuseviča

Piedalies un esi līdzcietīgs!

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils 

novada domes 28.12.2017. sē-

des lēmumu Nr. 327 (protokols 

Nr. 17, 28. punkts). APSTIPRI-

NĀTI Jaunā redakcijā ar Jēkab-

pils novada domes 25.01.2018. 

sēdes lēmumu Nr.30 (protokols 

Nr.1, 30.punkts). PRECIZĒTI 

ar Jēkabpils novada domes 

22.02.2018. sēdes lēmumu Nr. 

56 (protokols Nr. 3, 19. punkts). 

IZDOTI saskaņā ar likuma ”Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo 

daļu Ministru kabineta 2006. 

gada 19. decembra noteikumu 

Nr. 1036 “Audžuģimenes notei-

kumi” 43. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) nosaka 
Jēkabpils novada pašvaldības 
pabalsta bērnu uzturam, pabal-
sta apģērba, mīkstā inventāra, 
individuālo mācību piederumu 
iegādei, ēdināšanai izglītības 
iestādē un profesionālās ievir-
zes programmas dalības maksas 
segšanai, (turpmāk – pabalstu) 
un atlīdzības par audžuģimenes 
un personas, kura izvērtēta un 
atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka 
viņai ir aizbildņa pienākumu pil-
dīšanai nepieciešamās spējas un 
īpašības, pienākumu veikšanu 
(turpmāk – atlīdzības) apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtī-
bu. 

2. Noteikumu izpratnē au-
džuģimene ir ģimene vai perso-

na, kura ieguvusi audžuģimenes 
statusu un kurā ar Jēkabpils no-
vada bāriņtiesas lēmumu ir ie-
vietots bērns.

1. 3. Līgumu par bērna ievie-
tošanu audžuģimenē ar attiecī-
go ģimeni slēdz Jēkabpils nova-
da sociālais dienests (turpmāk 
– Sociālais dienests).   

4. Pabalstus un atlīdzību pie-
šķir, neizvērtējot audžuģimenes 
ienākumus un materiālo stāvok-
li.

2. 5. Lēmumu par pabalstu 
vai atlīdzības piešķiršanu vai at-
teikumu to piešķirt pieņem So-
ciālais dienests.

3. 6. Sociālais dienests lēmu-
mu par pabalstu vai atlīdzību 
audžuģimenei piešķiršanu vai 
atteikumu tos piešķirt, pieņem 
10 (desmit) darbdienu laikā, kad 
saņemti  visi nepieciešamie do-
kumenti

4. 7. Jēkabpils novada paš-
valdība izmaksā pabalstus un 
atlīdzību audžuvecākam iesnie-
gumā norādītajā kredītiestādes 
kontā līdz kārtējā mēneša 25. 
datumam, saskaņā ar noslēgto 
līgumu, ja šajos noteikumos nav 
noteikta cita izmaksas kārtība.

II. Pabalstu apmērs, 
piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

8. Pabalsti tiek piešķirti au-
džuģimenei, saskaņā ar Jēkab-
pils novada bāriņtiesas lēmumu 
par bērna(u) ievietošanu attie-

cīgā ģimenē ar kuru ir noslēgts 
līgums par bērna (u) uzturēšanu:

8.1. pabalsts bērna uzturam 
60% apmērā no Ministru kabine-
ta noteiktās minimālās mēneša 
darba algas mēnesī vienam bēr-
nam. Bērnam ar invaliditāti tiek 
piešķirts pabalsts 80% apmērā 
no Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
mēnesī vienam bērnam; 

8.2. pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei 50 euro 
(piecdesmit euro) apmērā mē-
nesī vienam bērnam. Pašvaldība 
ir tiesīga izsniegt pabalstu ap-
ģērba un mīkstā inventāra iegā-
dei mantiskā veidā;

8.3. pabalsts bērna ārpus-
skolas interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības 
nodrošināšanai līdz 70 euro (sep-
tiņdesmit euro) mēnesī vienam 
ar Jēkabpils novada bāriņtiesas 
lēmumu ievietotam bērnam au-
džuģimenē, kura ir deklarējusi 
savu dzīvesvietu un faktiski dzī-
vo Jēkabpils novadā, izvērtējot 
audžuģimenes izdevumus inte-
rešu izglītībai un transportsm;

9. Vienreizēju pabalstu katru 
gadu bērnam, kas ievietots, au-
džuģimenē :

9.1. 150 euro (viens simts 
piecdesmit euro) apmērā vie-
nam bērnam; 

9.2. 200 euro (divi simti euro) 
apmērā vienam bērnam, kurš iz-
glītību iegūst Jēkabpils novada 
izglītības iestādēs; 

9.3. 250 euro (divi simti piec-
desmit euro) apmērā bērnam, 
kurš izglītību iegūst Jēkabpils 
novada izglītības iestādēs un ir 
ievietots Jēkabpils novada au-
džuģimenē. 

10. Pašvaldība izmaksā, sa-
skaņā ar Sociālā dienesta pie-
ņemto lēmumu, pabalstu bērna 
uzturam un apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei audžuģimenei 
vai personai, kura ir izvērtēta un 
atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka 
viņai ir aizbildņa pienākumu pil-
dīšanai nepieciešamās spējas un 
īpašības 26 euro (divdesmit seši 
euro) dienā par katru bērnu, kurš 
tiek nogādāts audžuģimenes vai 
personas uzraudzībā, pamatojo-
ties uz to, ja bērna dzīves apstāk-
ļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka 
bērns atrodas veselībai vai dzī-
vībai bīstamos apstākļos, kā arī 
tad, ja bērna turpmākā atrašanās 
ģimenē var apdraudēt viņa ve-
selību vai dzīvību un bāriņtiesa ir 
pieņēmusi vienpersonisko lēmu-
mu par bērna aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam vai vecā-
kiem. Pabalsts tiek piešķirts uz 
laiku, kad bērns faktiski atrodas 
Jēkabpils novada audžuģimenē 
vai pie personas, kura ir izvērtēta 
un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, 
ka viņai ir aizbildņa pienākumu 
pildīšanai nepieciešamās spējas 
un īpašības, bet ne ilgāk kā 15 
kalendārās dienas no vienper-
soniskā lēmuma pieņemšanas 
brīža. Citus šajos Noteikumos 

Jēkabpils novada domes 2017. gada 28. decembra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2017 
“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 
lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”
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noteiktos pabalstus, minēto 15 
(piecpadsmit) kalendāro dienu 
laikā, audžuģimene no pašvaldī-
bas nav tiesīga saņemt. Pabalsts 
ir izmaksājams 15 (piecpadsmit) 
kalendāro dienu laikā pēc bērna 
vai bērnu nogādāšanas audžu-
ģimenē vai pie personas, kura ir 
izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 
lēmumu, ka viņai ir aizbildņa 
pienākumu pildīšanai nepiecie-
šamās spējas un īpašības.

11. Ja bērns pārtrauc uztu-
rēties audžuģimenē, par paš-
valdības līdzekļiem iegādātais: 
apģērbs, apavi, rotaļlietas, mā-
cību līdzekļi, mīkstais inventārs, 
mēbeles un citas mantas, kā arī 
lietas, kuras bērns paņēmis līdzi 
no iepriekšējās dzīvesvietas, pa-
liek bērna lietošanā.

12. Par nepilnu mēnesi pa-
balstu apmērs tiek noteikts pro-
porcionāli dienu skaitam.

5. 13. Lai saņemtu pabalstu, 
viens no audžuvecākiem, uzrā-
dot personu apliecinošu doku-
mentu, iesniedz Sociālajam die-
nestam iesniegumu par minēto 
pabalstu piešķiršanu.

6. 14. Pabalsta izmaksu pār-
trauc, ja beidzas līgumā noteik-
tais termiņš vai ar dienu, kad ar 
Jēkabpils novada bāriņtiesas 
lēmumu tiek pārtraukta bērna 
uzturēšanās audžuģimenē.

III. Atlīdzības par 
audžuģimenes pienākumu 
veikšanu apmērs, 

piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

15. Pašvaldība izmaksā au-
džuģimenei (vienai personai, kas 
ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils 
novada pašvaldību par bēr-
na ievietošanu audžuģimenē, 
deklarējusi savu dzīvesvietu un 
faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) 
atlīdzību par audžuģimenes pie-
nākumu veikšanu mēnesī 100 
euro (simts euro) apmērā par 
vienu bērnu, bet par katru nāka-
mo ievietoto bērnu audžuģime-
nē – papildus 10 euro (desmit 
euro) mēnesī par katru bērnu. 

16. Ja bērnu ievieto audžu-
ģimenē uz laiku, kas ir īsāks par 
mēnesi, Pašvaldība papildus 
noteikumu 15.punktā noteikta-
jai atlīdzībai audžuģimenei par 
audžuģimenes pienākumu veik-
šanu, izmaksā atlīdzību par pie-
nākumu veikšanu, kuras apmēru 
nosaka proporcionāli dienu skai-
tam, par pamatu ņemot norma-
tīvajos aktos par atlīdzību audžu-

ģimenēm noteikto apmēru. 
7. 17. Lai saņemtu atlīdzību 

par audžuģimenes pienākumu 
veikšanu, ja bērni (bērns) audžu-
ģimenē ievietoti uz laiku, kas ir 
īsāks par vienu mēnesi, audžu-
vecāks, uzrādot personu aplie-
cinošu dokumentu, iesniedz So-
ciālajam dienestam iesniegumu 
par atlīdzības par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu piešķirša-
nu. 

 IV. Lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība

18. Sociālā dienesta pieņem-
to lēmumu var apstrīdēt Jēkab-
pils novada domē.

19. Jēkabpils novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsū-
dzēt Administratīvā tiesā Admi-
nistratīvā procesa likuma noteik-
tajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi 
20. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.

21. Saistošo noteikumu 
8.1.apakšpunkts piemērojams ar 
2018.gada 1.janvāri.

22. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos spēku zaudē Jē-
kabpils novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr.13/2015 “Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā” VIII nodaļa.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamī-

bas pamatojums 

Saistošie noteikumi nepie-
ciešami, lai nodrošinātu palī-
dzību audžuģimenēm bērnu 
audzināšanā. Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 36.panta 
otrā daļa nosaka, ka pašvaldība 
palīdz audžuģimenēm bērnu 
audzināšanā un nodrošina ne-
pieciešamos sociālos pakalpoju-
mus.

2. Īss projekta satura iz-

klāsts 

Saistošie noteikumi 
Nr.14/2017 “Par pašvaldības pa-
līdzību audžuģimenei un per-
sonai, kura izvērtēta un atzīta 
ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai 
ir aizbildņa pienākumu pildī-
šanai nepieciešamās spējas un 
īpašības” pabalsta bērnu uztu-
ram, pabalsta apģērba, mīkstā 
inventāra, individuālo mācību 
piederumu iegādei, ēdināšanai 

izglītības iestādē un profesionā-
lās ievirzes programmas dalības 
maksas segšanai, un atlīdzības 
par audžuģimenes un perso-
nas, kura izvērtēta un atzīta ar 
bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir 
aizbildņa pienākumu pildīšanai 
nepieciešamās spējas un īpa-
šības, pienākumu veikšanu ap-
mēru, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu 

Saistošie noteikumi ietekmē 
pašvaldības budžetu, jo pabalsti 
un atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu tiek maksā-
ti no pašvaldības budžeta.

2018.gadā pašvaldības bu-
džetā būs nepieciešams pare-
dzēt 3940 EUR.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā 

Nav attiecināms.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks 
radītas un esošo institūciju funk-
cijas netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā privāt-
persona var vērsties saistošo no-
teikumu piemērošanā, ir Jēkab-
pils novada Sociālais dienests.

5.3.Normatīvais akts tiks 
publicēts pašvaldības informatī-
vajā izdevumā “Ļaudis un Darbi” 
un Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu iz-
strādes procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas, jo 
grozījumi nepasliktina  sociālās 

palīdzības saņemšanu pašval-
dībā. Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā pa-
skaidrojuma raksta izskatīšanas 
domes pastāvīgās komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldī-
bas mājaslapā internetā www.
jekabpilsnovads.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu ap-
kopošanas, būtiskākos no tiem 
(izvērtējot lietderības apsvēru-
mus) paredzēts iekļaut saistoša-
jos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības 
līdzdalības veids – informācijas 
publicēšana pašvaldības mā-
jaslapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

6.3. Saistošo noteikumu 
izstrādes procesā iedzīvotāju 
priekšlikumi netika saņemti.

 A.Vanags

24. martā notiks akcija “Zemes stunda”
Arī šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra pak aicina pieda-

līties lielākajā videi veltītajā akcijā – Zemes stunda, kura šogad norisi-
nāsies 24.03. no 20:30-21:30. Akcijas mērķis ir vienoties ar visu pasauli 
rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas izvēles gan 
katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. Tāpēc šajā Zemes stundā aici-
nām: Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai! Kā to izdarīt?

1. Tā pat kā visus gadus, laikā no 20:30 līdz 21:30 izslēgt novadā eso-
šo ēku ārējo apgaismojumu un, aicināt visus novada iedzīvotājus sim-
boliski uz stundu izslēgt gaismu. Un šajā laikā:

2. Dalīties sociālajos tīklos ar bildi, kur Tu esi dabā, liekot klāt mir-
kļa birku #zemesstunda, tādā veidā parādot, ka piedalies akcijā Zemes 
stunda un pieslēdzies dabai un Tev rūp tās saglabāšana.

3. Aicinām atzīmēt Zemes stundu, rīkojot dažādus kopīgus pasāku-
mus.

Sarmīte Kolāte, Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja

E-pasts: skolate@pdf.lv , Tālr.: 26528198



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.
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Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.
(P. Priede.)

Pieminēsim Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Ivans Mališevs
02.07.1931. – 09.02.2018.

Nikolajs Stepanovs
04.09.1937. – 11.02.2018.

Veneranda Kondrāte
01.04.1934. – 12.02.2018.

Mirdza Zubricka
22.09.1932. – 17.02.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

Ābeļu pagasts
23.03. plkst. 12.00 Ābeļu tautas namā 
Jēkabpils novada politiski represēto 
atceres pasākums.
28.03. plkst.16.00 Bērnu dienas centrā 
Brodos radošās darbnīcas bērniem par 
Lieldienu tēmu.
01.04. plkst. 13.00 Brodos, laukumā pie 
šūpolēm (sliktos laika apstākļos Ābeļu 
Tautas nama 1. stāva foajē) Lieldienu 
pasākums bērniem un ģimenēm ar 
bērniem “Krāsainās Lieldieniņas;
plkst. 22.00 Ābeļu tautas namā Lieldienu 
ballīte jautrās noskaņas kopā ar populāro 
un atraktīvo mūziķi Rikardionu (Rihardu 
Milleru).
13.04. plkst. 18.00 Ābeļu tautas namā no 
cikla Latvijas fi lmas – Latvijai 100 spēlfi lma 
“Paradīze 89” (režisore un scenārija autore 
Madara Dišlere).

Dignājas pagasts
01.04. plkst. 13.00 laukumā pie 
pagastmājas Lieldienu ampelēšanās ar 
amatierteātri “Madagurči”;
plkst. 22.00 Dignājas pamatskolā balle, 
spēlē grupa "Brāļadēli".
7.04. plkst. 16.00 Dignājas skolā fi lma 
“Paradīze 89”.

Dunavas pagasts
24.03. plkst. 18.00  Dunavas kultūras 
namā fi lma “Nameja gredzens”.
01.04. plkst. 12.00 Dunavas kultūras 
namā pasākums ģimenēm “Lieldienu 
jampadracis”;
plkst. 22.00 groziņballe kopā ar grupu 
“Starpbrīdis”.
6.04. plkst. 19.00 Dunavas kultūras namā 
fi lma “Paradīze 89”.
 

Kalna pagasts
02.04. plkst. 12.00 Kalna kultūras namā 
Lieldienu galda spēļu turnīrs visai ģimenei;
plkst.14.00 Kalna kultūras namā fi lma 
“Paradīze 89”.

Leimaņu pagasts
23.03. plkst.14.30 Leimaņu tautas namā  
lekcija par “Onkoloģijas profi laksi”.
28.03. no plkst. 10.00 līdz 15.00 Leimaņu 
Tautas namā Lieldienu rotājumu un olu 

krāsošanas darbnīca.
01.04. plkst. 11.00 Leimaņu Tautas namā 
un ap to – Lieldienu rotaļu un atrakciju rīts;
plkst. 19.00 Leimaņu Tautas namā 
Lieldienu koncerts. ,,Šūpojies Lieldienās, 
Priecājies Lieldienās”; 
plkst. 22.00 Lieldienu balle.
6.04. plkst. 19.00 Leimaņu tautas namā 
fi lma “Paradīze 89”.
 
Rubenes pagasts
21.03. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 

Rubenes kultūras namā fi lma “Paradīze 89”.
02.04. Lieldienu pasākums Rubeņos:

no plkst. 14.00 – 16.00 pie kultūras nama 
“Jautrās Lieldienas” ieskandinās folkloras 
kopa “ Kāre” (sapņu ķērāju darbnīca, olu 
krāsošana un ripināšana, brīvais mikrafons, 
trušu pilsētiņa un dažādas atrakcijas);
plkst. 16.00 Rubenes kultūras namā 
Lieldienu teātris;
R.Missūne-“Medus Slazds” (Sēlpils 
amatierteātris “Ore”), Danskovīte-Skečs 
“Dārgais pirkums” (Rubeņu amatierteātris 
“Kumode”).
06.04. plkst. 19.00 Jēkabpils novada 
2018. gada zolītes čempionāta 5. posms.

Zasas pagasts
27.03. plkst. 11.00 Zasas kultūras namā 
Sēlijas novada bērnu un jauniešu folkloras 
kopu sarīkojums.
29.03. plkst. 10.00 Zasas kultūras namā 
Lieldienu ieskandināšanas pasākums 
bērniem kopā ar Lieldienu zaķi.
01.04. plkst. 22.00 Zasas kultūras namā 
Lieldienu joku balle, spēlē Aldis Grandāns.
06.04. plkst. 20.00 Zasas kultūras namā 
fi lma “Paradīze 89”.

Izstādes:
Līdz 05.04. Rubenes pagasta pārvaldes 
zālē  fotogrāfa un kino operatora Aloiza 
Savicka foto izstāde “Latvijas gaisma 
gleznās”.
Līdz 29.03. Ābeļu bibliotēkā rokdarbnieču 
klubiņa “Bitītes” adīto zeķu izstāde.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem 

apkopoja Inta Tomāne,

26478498; e-pasts: 

rubeneskn@jekabpilsnovads.lv 

23. martā plkst. 12.00 
Jēkabpils novada 
Komunistiskā genocīda upuru 
atceres pasākums  Ābeļu 
Tautas namā

PROGRAMMĀ:
Plkst. 11.30 piemiņas brīdis un ziedu 
nolikšana Ābeļu pagasta Nagļu kapsētā,

Plkst. 12.00 Komunistiskā genocīda 
upuru atceres dienai veltīta pēcpusdiena 
Ābeļu Tautas namā:
• Piemiņas suvenīru pasniegšana,
Koncerts,
• Dalīšanās atmiņās un kopīga 
dziesmu dziedāšana akordeona 
pavadījumā pie kafi jas galda.

Uz pasākumu tiek aicināti arī novada 
represēto personu ģimeņu pārstāvji, bērni, 
mazbērni, mazmazbērni, radi, draugi, 
kaimiņi, kā arī Jēkabpils novada  seniori, 
novada biedrības,  un citi interesenti.

Svetlana Koriņeva

LIELĀ 
TALKA 
šogad norisināsies 
divas reizes gadā: 
28. aprīlī (sestdien) un 
15. septembrī (sestdien).

Svētku dienas 
(ofi ciālas brīvdienas):
30. marts – Lielā Piektdiena,
1. aprīlis – Pirmās Lieldienas (svētdiena),
2. aprīlis – Otrās Lieldienas (pirmdiena).

Ministru kabineta rīkojums Nr. 211 
“Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā” paredz 
pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2018. gada 
30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli.


