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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2017

“Par JĒKABPILS novada pašvaldības 
budžetu 2017. gadam”

                                                                              
Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 

02.02.2017. sēdes lēmumu Nr.33  (protokols Nr.2, 1. punkts) 

Izdoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību 
likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”

1. Saistošie noteikumi nosaka JĒKABPILS novada pašvaldības 2017. gada
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu,
dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un
atbildību.

2. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.
gadam šādā apmērā (1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 765 013 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 700 274 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu – 582 705 euro, no tā 519 483

euro iesaistīts izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem finansēšanā, 63 222 euro
-  plānotais nesadalītais atlikums.

3. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem
mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2017. gadam šādā apmērā (2.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 304 900 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 478 924 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 174 024 euro.
4. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības  ziedojumu un dāvinājumu

budžetu 2017. gadam šādā apmērā (3.pielikums):
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro,
4.2. kārtējā gada izdevumi – 1 022 euro,
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 022 euro.
5. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības aizņēmumus 2017. gadam

šādā apmērā – 126 900 euro (4.pielikums).
6. Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības galvojumus 2017. gadam

šādā apmērā - 63 euro (5.pielikums).
7. JĒKABPILS novada pašvaldība lemj par grozījumiem Jēkabpils novada

pašvaldības 2017. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas
apmērā saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības budžeta, tā grozījumu
izstrādāšanas un apstipri nāšanas kārtību.

8. JĒKABPILS novada pašvaldība  tiesīga neparedzētiem gadījumiem no
pašvaldības budžeta rezerves fonda (līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem)
ar domes lēmumiem piešķirt finanšu līdzekļus, nepārsniedzot rezervēto
līdzekļu apjomu 59 370 euro .

9. JĒKABPILS novada pašvaldība 2017. gadā nodrošina pašvaldības
aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā
ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem
līdzekļiem.

Pašvaldības 
transportlīdzekļiem 

uzstāda GPS uztvērējus

Sākot ar 13. janvāri, pēc deputātu ierosinājuma un
26. oktobra domes sēdes lēmuma, Jēkabpils novada
pašvaldības 23 automašīnām un 3 traktoriem uzstā-
dīti globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS)  uztvē-
rēji ar mērķi disciplinēt transportlīdzekļu vadītājus un
precīzāk plānot degvielas izdevumus.

Iekārtas fiksē izbraukšanas, iebraukšanas adre-
ses, braukšanas ilgumu, transportlīdzekļa stāvēša-
nas ilgumu, ātrumu un nobraukumu. Maršrutu var
izsekot pilnībā, arī tiešsaitē internetā pašvaldības
darbinieki, kam ir attiecīgā pieeja. Vēl tiek
strādāts pie elektronisko ceļazīmju ieviešanas, kas
šobrīd sagādā problēmas. 1. februārī  notika arī paš -
valdības autovadītāju iepazīšanās ar jauno sistēmu
un mācības.

K.Sēlis

Aicina ziņot 
par aizdomīgām 
un nelikumīgām 

darbībām elektrotīkla 
tuvumā

Ņemot vērā, ka lauku apvidos diennakts tumšajā
laikā pagaidām nenoskaidrota personu grupa nozie-
dzīgos nolūkos veic patvarīgus AS “Sadales tīkls”
elektrotīkla atslēgumus un tīši bojā transformatorus,
lūdzam Jūs būt vērīgiem un nekavējoties informēt
par elektroapgādes pārtraukumiem nakts laikā vai
aizdomīgu personu aktivitātēm pie elektrotīkla. Ja
Jums izdevies piefiksēt šo personu izmantotā trans-
portlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru vai citas pa-
zīmes (transportlīdzekļa marku, modeli, krāsu), aici-
nām telefonsarunas laikā par to informēt.

Zvaniet AS “Sadales tīkls” uz bezmaksas dien-
nakts informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai uz
palīdzības tālruni 110!

Būsim pateicīgi par jebkuru sniegto informāciju!

AS „Sadales tīkls“
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10. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz
attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus
atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

11. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,  tiem jābūt brīvi
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, un tie
publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Paskaidrojuma raksts un domes 
priekšsēdētāja ziņojums 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir
svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai,
kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Jēkabpils novadā ietilpst 7 pagasti-Ābeļu, Dignājas, Dunavas,
Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagasti. Novads robežojas ar
Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Līvānu, Daugavpils, Ilūkste, Aknīstes,
Viesītes un Salas novadiem. Novada teritorija ir 904.1 km2.
Iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri, kas ņemts vērā, nosakot
2017.gada finanšu nepieciešamību, bija 5069 cilvēki, tajā skaitā
bērni līdz 6 gadu vecumam -282, no 7 līdz 18 gadiem - 466,
darbaspējas vecumu pārsniegušie - 1141 cilvēks.

Jēkabpils novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no
pamatbudžeta, speciālā un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru
intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās un nodrošinātu
pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta pašvaldības
līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošinā šana Eiropas
Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu
ieviešanai, kvalitatīvas vispārējās vidējās, pamatizglītības un
pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana, novada izglītības
iestāžu infrastruktūras pilnveidošana. Tas ir saskaņots ar Jēkabpils
novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

Pašvaldības darbības pamatnosacījumus reglamentē LR likums
“Par pašvaldībām”. Budžets ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu un
pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un
finanšu vadību”, “ Par valsts budžetu 2017.gadam”, “Pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas likumu”, likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta
ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un funkcionālo kategoriju
klasifikāciju, kā arī nodokļu likumos, pārējos MK noteikumos un citos
likumdošanas aktos paredzētajās prasībās.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
un budžeta klasifikācijai ir norādīta Jēkabpils novada pašvaldības
domes saistošo noteikumu „Par Jēkabpils novada  pašvaldības
budžetu 2017.gadam” 1.,2. un 3.pielikumā.

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 765 013 kopsummā un tos

veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmēj -
darbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu
ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma  pārdošanas), ieņēmumi no
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,

kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas gal venokārt pedagogu
darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Budžeta
ieņēmumi plānoti atbilstoši reāli prognozējamiem ieņēmumiem, kas
paredzēti likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” un saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu
ieņēmumu klasifikāciju”. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1780935,
kas ir par EUR 133411 vairāk, nekā 2016. gadā faktiski saņemts no
pārskata gada ieņēmumiem.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR
304961, par ēkām un būvēm – EUR 7372, par mājokļiem – EUR
8652. Plānots iekasēt iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma
nodokļa parādus EUR 34000.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 5350 apmērā veido valsts un
pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas. Ieņēmumi no
pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti EUR 79777.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem
plānota EUR 425102 apmērā, tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
atlīdzībai EUR 5082. Pārējie valsts budžeta maksājumi konkrētiem
mērķiem plānoti EUR 207196. No tiem saskaņā ar likuma “Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14.pielikumu pašvaldībai piešķirtas
mērķdotācijas EUR 10000 mājturības aprīkojuma iegādei novada
skolām, EUR 2000 mācību un interaktīvu materiālu, attīstošas un
izzinošas litertūras, tehniskās aparatūras iegādei Dignājas pamatskolas
vajadzībām, EUR 25000 Rubenes pagasta brīvdabas estrādes
pārbūvei, EUR 19989 Leimaņu tautas nama skatuves aprīkojuma
nodrošināšanai, EUR 6500 sociālā aprūpes nama Mežvijas telpu
remontam un labiekārtošanai.

Pašvaldības saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu pakalpojumiem plānoti EUR 133279. Plānoti transferti starp
pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu EUR 47384 ceļu
pārbūves nodrošināšanai  ELFLA un Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 340910
apmērā veido novada iestāžu sniegtie pakalpojumi, no kuriem
lielākais postenis ir norēķini par komunālajiem pakalpojumiem EUR
252700, biļešu realizācija kultūras iestādēs EUR 11970, telpu un
zemes noma EUR 50460.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 5 700 274 apmērā (neieskaitot

Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Kapitālie
izdevumi veido EUR 1179400 (20.7%) no kopējiem plānotajiem
izdevumiem, uzturēšanas izdevumi EUR 4520874 (79.3%).

2017.gada izdevumu plāns (% no EUR 5700274)

01.100 Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 815623 apmērā un tie paredzēti

pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu
apkalpošanai, t.sk.:

l domes pārvaldei EUR 240550;
l deputātu darba atlīdzībai EUR 23000;

2017.gada ieņēmumu plāns (% no EUR 4765013)
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l komisiju darba atalgojumam EUR 7000;
l vēlēšanu komisijas izdevumi 2017.gada pašvaldību vēlēšanās

EUR 22573;
l centralizētās grāmatvedības izdevumi EUR 150297
l aizņēmumu procentu maksājumiem un aizdevumu apkalpošanai 
l Valsts kasei EUR 10339;
l pabalsti bijušajiem pagastu priekšsēdētājiem EUR 12180;
l novada jaunatnes lietu pārvaldība EUR 15698
l Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra

izveide un uzturēšana Rubenes pagastā EUR 15895;
l Ābeļu pagasta pārvalde EUR 38562;
l Dignājas pagasta pārvalde EUR 52560;
l Dunavas pagasta pārvalde EUR 39176;
l Kalna pagasta pārvalde EUR 37868;
l Leimaņu pagasta pārvalde EUR 53291;
l Rubenes pagasta pārvalde EUR 46338;
l Zasas pagasta pārvalde EUR 50299. 
Pašvaldības darbiniekiem darba alga noteikta, ņemot vērā

minimālās darba algas pieaugumu 2017.gadā, atbilstoši domes
2016.gada 24.novembra lēmumam Nr.269 “Par pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālā
apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu
grupai” un Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumam.

Plānoti telpu kosmētiskie remonti Dignājas pagasta, Leimaņu
pagasta un Dunavas pagasta pārvaldēs par kopējo summu EUR
17556, telpu pielāgošana un pārbūve vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei Rubenes pagastā EUR 10000, biroja tehnikas un
telpu aprīkojuma iegāde EUR 24120.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR
59370.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 4346 apmērā, no kuriem EUR 3400

paredzēti deleģētajām funkcijām civilās aizsardzības dienestam,
EUR 946 ugunsdzēsības dienesta vajadzībām Rubenes pagasta
pārvaldē.

Ekonomiskā darbība
Kopējais plānotais finansējums EUR 35070, no kuriem EUR 943

paredzēti lauku attīstības konsultanta darbībai, EUR 9864
deleģētajām funkcijām būvvaldei un EUR 24263 nodarbinātības
pasākumu nodrošināšanai.

Vides aizsardzība
Plānots finansējums atkritumu apsaimniekošanas un

notekūdeņu apsaimniekošanas darbiem 7 pagastu pārvaldēs-
atlīdzība strādājošajiem, iekārtu apkopes, materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana, kā arī  parku apsaimniekošana novada teritorijā.
Kopējais plānotais finansējums EUR 126330:

l atkritumu apsaimniekošana 7 pagastos  EUR 31450;
l notekūdeņu apsaimniekošana 7 pagastos EUR 55592;
l Rubenes parka apsaimniekošana EUR 17019;
l Zasas parka apsaimniekošana EUR 22269.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 1702612 apmērā, t.sk.: 
l novada teritoriālā plānošana un projektēšana 36457,
l novada īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu snieg -

šanas nodaļa  EUR 142654, tai skaita nekustamā īpašuma
uzturēšana novada teritorijā EUR 18805;

l ūdensapgādes dienests 7 pagastos  EUR 54921;
l daudzdzīvokļu māju kopīpašuma un teritoriju apsaim nieko -

šanas dienests 7 pagastos EUR 254000;
l videonovērošanas iekārtu uzstādīšana Brodu, Dunavas un

Zasas ciematos (ar LEADER finansējumu) EUR 10285;
l ELFLA un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz

2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjau -
nošana lauku apvidos” ietvaros novada ceļu pārbūve Kalna,
Dunavas un Zasas pagastos EUR 725732;

l apgaismojuma izbūve Vandānos Dignājas pagastā, projektu
izstrāde apgaismojuma pārbūvei Mežgalē, Leimaņu pagastā un
Vidsalā Kalna pagastā EUR 30192;

l ūdensvada pārbūve Liepu ciematā Zasas pagastā, artēziskā
urbuma un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Leimaņos,
Leimaņu pagastā EUR 87495; 

l būvprojektu izstrāde brīvdabas estrādes būvniecībai Rubenes
pagastā un publiskās ārtelpas labiekārtošanai pie Rubenes kultūras
nama, muzeja ēkas pārbūvei Zasas pagastā EUR 25162;

l citi būvprojekti, tehniski ekonomiskie pamatojumi kopā EUR
11034, plānotais līdzfinansējums pārrobežu sadarbības projektiem
EUR 95000.

Veselība
Plānotais finansējums kopā EUR 61949, tai skaitā 
ambulatoro iestāžu uzturēšana:
l Dignājas pagastā EUR 12955;
l Dunavas pagastā EUR 1131,
l Kalna pagastā EUR 3564,
l Leimaņu pagastā EUR 2981,
l Rubenes pagastā EUR 13702,
l Zasas pagastā EUR 5521.
Plānots apgūt EUR 22095 ESF finansējumu veselības

veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošanai.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 676281 apmērā, t.sk. darbinieku darba

atlīdzībai, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības
nodrošinašanai, pasākumu organizēšanai, telpu un aprīkojuma
uzturēšanai:

l vienpadsmit publisko bibliotēku uzturēšanai EUR 136847, tai
skaitā bibliotēku fondu papildināšanai EUR 10280, preses
abonēšanai EUR 5850;

l EUR 2770 centrālās bibliotēkas deleģēto funkciju veikšanai;
l EUR 22695 novada kultūras pasākumiem, tai skaitā novada

kora „Putni” darbības nodrošināšana;
l EUR 39684 Ābeļu kultūras namam;
l EUR 27231 Dignajas kultūras pasākumiem;
l EUR 29270 Dunavas kultūras namam;
l EUR 43911 Kalna kultūras namam;
l EUR 12237 Kalna pagasta kultūras pasakumi (A. Grīna

piemiņas vieta);
l EUR 51751 Leimaņu tautas namam;
l EUR 71014 Rubenes kultūras namam;
l EUR 15578 Slates sabiedriskais centrs;
l EUR 55846 Zasas kultūras namam;
l EUR 12371 amatniecības centrs „Rūme” Zasas pagastā;
l EUR 44989 valsts budžeta finansējums Rubenes pagasta

brīvdabas estrādes pārbūvei  un Leimaņu tautas nama skatuves
aprīkojumam;

l EUR14109 novada novadpētniecības pasākumiem;
l EUR 19884 novada sporta pasākumiem; 
l EUR 15724 sporta aprīkojuma dažādošana Dignājas pagastā

(ar LEADER finansējumu);
l EUR 43613 atbalsts biedrībām un nodibinājumiem;
l EUR 16757 starpnovadu izglītības un kultūras pasākumi-

deleģētā funkcija novada Izglītības un kultūras pārvaldei.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 1641285 apmērā, t.sk.piecu novada

izglītības iestāžu uzturēšana, novada Izglītības un kultūras
parvaldes darba nodrošināšana:

l EUR 179366 Ābeļu pamatskolai;
l EUR 122367 Dignājas pamatskolai; 
l EUR 81257 Dunavas pamatskolai;
l EUR 128509 Rubeņu pamatskolai;
l EUR 43760 pirmsskolas izglītības iestādei „Zelta sietiņš”

Rubenes pagastā;
l EUR 299322 Zasas vidusskolai, tai skaita vasaras nometņu

nodrošinājums;
l EUR 438569 valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko

darbinieku darba atlīdzībai;
l EUR 6198 mākslas skolas filiāle Zasā;
l EUR 12525 ar izglītības papildpakalpojumiem saistīti izdevumi

Leimaņu pagastā (transporta nodrošinājums);
l EUR 60945 deleģēto funkciju veikšanai novada Izglītības un

kultūras pārvaldei;
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l EUR 12000 valsts budžeta mērķdotacijas mājturības
aprīkojuma iegadei novada skolām un mācību, interaktīvu
materiālu, attīstošas un izzinošas literatūras, tehniskās aparatūras
iegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām;

l EUR 3990 attīstītas izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils
novada pašvaldībā caur komunikāciju (LADDER finansējums);

l EUR 249750 savstarpējie norēķini par citu novadu izglītības
iestāžu pakalpojumiem.

Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 577408, t.sk., dažādu

veidu pabalstiem EUR 140631:
l EUR 60625 novada bāriņtiesas darba nodrošināšana, tai

skaitā bāriņtiesas locekļi septiņās pagastu parvaldēs;
l EUR 205819 novada sociālais dienests, tai skaitā sociālie

darbinieki septiņās pagastu parvaldēs un majaprūpes darbinieks
Zasas pagastā;

l EUR 82971 aprūpes centra „Mežvijas” uzturēšana Leimaņu
pagastā, tai skaita telpu kosmētiskais remonts EUR 12100;

l EUR 6500 valsts budžeta mērķdotācija aprūpes nama
„Mežvijas” telpu remontam un labiekartošanai; 

l EUR 8809 dienas centrs Ābeļu pagastā,
l EUR 140631 sociālie pabalsti naudā, natūrā, brīvprātīgo

iniciatīvu izpilde;
l EUR 66680 valsts budžeta finansētais asistentu pakalpojumu

nodrošinājums;
l EUR 5373 līdzfinansējums ESF darbības programmai

„Izaugsme un nodarbinātība” mērķa pasakumam „Deinstitucio -
nalizācija”.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti EUR 304900, tai skaitā:
l EUR 281800 valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību

autoceļiem;
l EUR 23000 dabas resursu nodokļa ieņēmumi;
l EUR 100 ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un

zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas.
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 478924, tai skaitā:
l EUR 424435 pašvaldības autoceļu uzturēšanai atbilstoši

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības programmai
2017.-2019.gadam. Prioritārais uzdevums ir sagatavot ELFLA un
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros novada ceļu pārbūves projektus četriem ceļiem
Ābeļu, Dignājas, Leimaņu un Rubenes pagastos. Otrs pasākums ir
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā tabalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, kura
ietvaros plānots veikt asfalta seguma uzklāšanu ceļa posmam
Vidsala-Spuldzenieki Kalna pagastā;

l EUR 45602 novada ūdenssaimniecības objektu
apsaimniekošana, ūdens un notekūdeņu monitorings, citi izdevumi;

l EUR 4067 novada rekultivēto izgāztuvju gruntsūdens
monitorings, citi ar vides piesārņošanas novēršanu saistīti izdevumi,

l EUR 4820 apstādījumu veidošana, bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšana.

Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados lielākie ieguldījumi
plānoti pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai. Tas ir saistīts ar
pašvaldības grants ceļu pārbūvi Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ) iesniegto projektu
realizāciju. Tāpat tiek plānoti līdzekļi sociālajai jomai, izglītības
jomai, vides labiekārtošanai.

Līdzekļu izlietojums tiek plānots, lai sekmētu līdzsvarotu un
ilgtspējīgu Jēkabpils novada attīstību, piesaistot investīcijas, kā arī
sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem , uzņēmējiem un
sabiedriskajām organizācijām. Plānotie projekti:

1. Projekts “Jēkabpils novada grants ceļu pārbūve  uzņēmēj -
darbības attīstībai” ELFLA pasākuma “Pamatpa kalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros;

2. SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašval -
dību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

3. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības
uzlabošana;

4. “Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju”, INTERREG Latvija –
Lietuva programmas 2014. – 2020.;

5. Muzeja tehniskā projekta realizācija un ekspozīcijas izveide;
6. Ielu apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada Kalna pagasta

Dubultu vai Vidsalas ciemā un Leimaņu pagasta Mežgales ciemā.

Pašvaldības aizņēmumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi,
2017.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR
126900 apmērā. 

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus  ELFLA un Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. līdz 2020.gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
triju novada ceļu pārbūvei, orientējoši EUR 542678 apmērā. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
A. Vanags

Ir apstiprināts projekts Latvijas Pašval-
dību savienības izsludinātajā grantu pro-
jektu konkursā “Vietējās pašvaldības –
attīstības izglītības un sabiedrības iz-
pratnes veicinātājas” (“LADDER – Local
Authorities as Drivers for Development
Education and Raising awareness”).

Projekta mērķis ir vērst sabiedrības
uzmanību uz attīstības izglītības  aktua-
litāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt
attīstības izglītības integrēšanu pašval-

dības aktivitātēs un neformālajā izglītī-
bā, Jēkabpils novadā. Projekta mērķis ir
arī veicināt sabiedrības mijiedarbību,
līdzdalību un savstarpēju sadarbību
starp dažādām sabiedrības grupām, kā
arī veicināt pārrobežu sadarbību.

Projekta ietvaros ir paredzētas  pie-
cas aktivitātes:

Apmācības novada iedzīvotājiem par
vides izglītību un datorprasmju uzlabo-
šanu.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz
Lietuvu,

Labās prakses piemēri skolās.
Radošas aktivitātes jauniešiem.
Foto izstāde.
Projekta īstenošana plānota līdz

2017.gada 31.maijam. Piešķirtais  pro-
jekta finansējums ir 3990 Eiro.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiro-
pas Savienību. Par publikācijas saturu
atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pa-
švaldība un tā neatspoguļo Eiropas sa-
vienības vai ALDA uzskatus.

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada Jaunatnes lietu

speciāliste

Atbalstīts Jēkabpils novada projekts Latvijas Pašvaldību 
savienības izsludinātajā grantu projektu konkursā “LADDER”
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Jēkabpils novada pašvaldība 2017.gada 3.janvārī saņēma SIA
“Jēkabpils pakalpojumi” vēstuli par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas tarifa izmaiņām. Ar 15.12.20116. grozījumiem, kas spēkā
stājās 01.01.2017. likumā “Dabas resursu nodokļa likums” ir pa-
lielināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu no 12,00 EUR par vienu tonnu uz 25,00 EUR par vienu
tonnu, līdz ar to SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs
Jānis Hauks iesaka priekšlikumu mainīt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksu atkritumu radītājiem vai valdītājiem no
16,45 EUR uz 18,79 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa par
vienu kubikmetru atkritumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma “Dabas resursu likums” 3.pielikumu, notei-
kumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils no-
vadā”,

Jēkabpils novada dome 26. janvārī nolēma:
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu

EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši likuma
“Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteiktajai kārtībai un
apmēram.

3. Lēmums stājas spēka ar 2017.gada 1.februāri. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Vanags

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
tarifa izmaiņām

. 
R d t ji EUR

Tarifs par 1m3 sadz ves atkritumu apsaimniekošanai, kop 18,79
tai skait

1. sadz ves atkritumu apsaimniekot ja izdevumi par degvielu uz 1m3 sadz ves
atkritumu sav kšanu

1,74

2. dabas resursu nodoklis uz 1m3 sav kto sadz ves atkritumu 4,50
3. sadz ves atkritumu apglab šanas izdevumi poligon “Dzi V da” 1m3

sav kto neš iroto sadz ves atkritumu daudzumu
5,79

4. p r jie sadz ves atkritumu apsaimniekot ja izdevumi un pe a par 1m3

sav kto sadz ves atkritumu
6,76

Sadzīves atkritumu izvešanas datumi 
Jēkabpils novadā 2017. gadā

Inita Zaķe
SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientu apkalpošanas vadītāja

Kalna, Leima u, Zasas, Rubenes, Dign jas, Dunavas,
be u pagasts (aiz “Lašiem”):

Ceturtdien s
Janv ris Febru ris Marts
26 23 30
Apr lis Maijs J nijs
27 25 29
J lijs Augusts Septembris
27 31 28
Oktobris Novembris Decembris
26 30 28

be u pagasts (“Brodi”, l dz “Lašiem”, priv tm jas):
Otrdien s
Janv ris Febru ris Marts
24 28 28
Apr lis Maijs J nijs
25 23 27
J lijs Augusts Septembris
25 29 26
Oktobris Novembris Decembris
24 28 26
 
be u pag. (“Brodi” Ozolu iela), maršruts 2 reizes m nes :

Pirmdien s
Janv ris Febru ris Marts
2, 16 6, 20 6, 20
Apr lis Maijs J nijs
3, 17 1, 15 5, 19
J lijs Augusts Septembris
3, 17 7, 21 4, 18
Oktobris Novembris Decembris
2, 16 6, 20 4, 18

be u pag. “Brodi”, maršruts 1 reizi m nes :
Pirmdien s
Janv ris Febru ris Marts
23 27 27
Apr lis Maijs J nijs
24 22 26
J lijs Augusts Septembris
24 28 25
Oktobris Novembris Decembris
23 27 25
 

Izvešanu veic SIA “J kabpils pakalpojumi”.

Noslēgušies datora kursi
Leimaņos

Patiess prieks bija par datora
kursu aktīvo un regulāro apmeklē-
jumu. Prieks bija darboties, jo sa-
pratām, ka tās zināšanas, kuras
sniedzām bija tiešām nepiecieša-

mas un noderīgas. Atsaucība un ieinteresētība no datora kursu
apmeklētāju puses bija ļoti zinātkāra. 

Apgūt datorus un ITS sistēmas (internets, EDS, EPS, iban-
ka), prezentāciju sagatavošanu mācīja Pēteris Balodis. Cilvēks
no Leimaņiem, kurš no agras bērnības bija iemācījies datora
gudrības. Jau mācoties Bērzgala skolā mācēja izjaukt un sala-
bot datorus. Tagad viņam ir savs uzņēmums Jēkabpilī, Rīgas
ielā - SIA “AT Risinājumi”.

Nodarbības notika Leimaņu pagasta bibliotēkā Mežgalē 2 rei-
zes nedēļā oktobra, novembra un decembra mēnešos - 15 no-
darbības. Katras nodarbības ilgums - 3 stundas. Aktīvākie kur-
santi uz nodarbībām ieradās jau no agra rīta. Ar lielu entuziasmu
un atbalstu datora kursu norisē darbojās Leimaņu bibliotēkas
vadītāja - Līga Lācīte. Projektu “Nepadodies, ej līdzi dzīvei” va-
dīja biedrības “Akācija plus” vadītāja Inita Lāce.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, gan personiskajām va-
jadzībām, gan Leimaņu pagasta un biedrības popularizēšanā.
Tika izgatavotas 10 prezentācijas (datora kursu mājas darbi)
par savu lauku sētu, zemnieku saimniecību, par kādu Leima-
ņu vēsturisko objektu, par biedrību utt. Sagatavotos darbus
varēja apskatīt Leimaņu bibliotēkā (Mežgalē) decembra sā-
kumā un Leimaņu tautas namā līdz 1. februārim.
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Svinīgā datorkursu noslēguma pasākumā Leimaņu tautas
namā Pēteris Balodis izsniedza sertifikātus par iegūtajām zinā-
šanām: Aijai Indriksonei, Ingrīdai Puķītei, Inārai Mušai, Elgai Mig-
lānei, Annai Gricjukai, Valijai Eglītei, Sniedzei Muceniecei, Edītei
Balodei, Robertam Kancānam, Ausmai Vaivadei un Initai Lācei.

Liels paldies kursantiem par pateicības dāvanām Līgai, Pē-
terim un Initai. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par pie-
šķirto finansējumu. Paldies pagasta pārvaldes vadītājam Anto-

nam  Tropikam. Paldies Kasparam Sēlim par reklāmu un fotog-
rāfijām. Paldies bibliotēkas vadītājai par aktīvo līdzdalību datoru
apmācībā, par mājīgajām un siltajām telpām, par viesmīlību.
Mums tur bija patīkami un jauki un vienmēr bija tāda sajūta, ka
mūs tur gaida. 

Biedrības “Akācija plus” vadītāja 
Inita Lāce

Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā 2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas,
29 laulības un 81 miršana. 

No Jēkabpils novada dzimtsarakstu
nodaļā pērn reģistrētajām 29 (t.sk. 3 no-
slēgtas baznīcā, 1 laulība reģistrēta kā iz-
braukuma laulība ābeļdārzā) laulībām,
pirmajā laulībā stājās 34 personas. 23
personas stājās laulībā otro reizi, bet tre-
šajā laulībā stājās 1 persona. 2016. gadā
straujo laulības skaita pieaugumu var
skaidrot ar 2016. gadā 14. februārī noti-
kušajām un reģistrētajām ziemas gaisa
balonu festivālā «Love Cup 2016» Gine-
sa rekordu laulībām gaisa balonos, kur
“Jā” vārdu vienlaicīgi, paceļoties debesīs,
teica 50 pāri (10 no tiem laulību reģistrēja
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā).

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā
2016. gadā reģistrētas 44 dzimšanas (19
zēni, 25 meitenes). Meitenēm vecāki izvē-
lējušies vārdus: Laura, Letīcija, Karolīna,
Rebeka, Estere (2), Ieva, Keita (2), Elīza,
Viktorija, Adriāna, Marta (2), Sofija (2), Emī-
lija, Adriana, Amanda, Adele, Samanta.
Divām meitenītēm vecāki izvēlējušies nepa-
rastus vārdus – Danislava un Kira. Tāpat,
divām meitenītēm vecāki izvēlējušies divus
vārdus: Patrīcija Paula un Katrīna Keiko. 

Pārskatot visus dzimšanas reģistru ie-
rakstus, tika konstatēts, ka 2016. gadā pir-
mais dzimšanas reģistra ieraksts tika sa-
stādīts zēnam, kuram vecāki izvēlējās lat-
visku, un, varbūt, mūsdienās nedaudz pie-
mirstu vārdu – Jānis, un pēdējam 2016.
gadā dzimušajam reģistrētajam jaundzi-
mušajam arī vecāki izvēlējās vārdu Jānis.
Tas ļoti priecē, ka arī mūsdienās vecāki iz-
vēlās savām atvasītēm īsteni latviskus vār-
dus. 2016. gads Jēkabpils novada dzim-
tsarakstu nodaļā tik tiešām ir bijis bagātīgs
tieši ar latvisko vārdu izvēli zēniem. Kopu-
mā zēniem izvēlēti sekojoši vārdi: Jānis
(2), Miķelis, Raivis, Aivis, Gustavs, Viktors,
Rihards, Nauris, Markuss, Mairis, Kristaps,
Braiens, Marks, Dominiks, Alekss, Lauris,
Kārlis un Kristers. No 44 Jēkabpils novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem dzim-
šanas faktiem, 23 gadījumos bērna vecāki
sastāvēja laulībā, bet paternitātes atzīšana
(ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz

vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas ie-
sniegumu, jo nesastāv laulībā) notikusi 21
bērnam. 2016. gads ir pirmais gads, kad
lielākā daļa bērnu dzimšanas reģistra ie-
raksti sastādīti, bērna vecākiem sastāvot
laulībā. Priecē arī fakts, ka 2016. gadā Jē-
kabpils novada dzimtsarakstu nodaļā ne-
viens dzimšanas reģistra ieraksts netika
sastādīts bez ziņām par tēvu. Jaunākajai
mātei dzemdētājai bija 19 gadi, bet vecā-
kajai 47 gadi. Vērtējot un salīdzinot dzim-
stības rādītājus pa gadiem, droši var teikt,
ka Jēkabpils novadā dzimstības rādītāji ir
palikuši nemainīgi, jo nav vērojams krass
to pieaugums vai samazinājums.

Ielūkojoties Iedzīvotāju reģistrā, tika
konstatēts, ka Jēkabpils novadā deklarē-
tajiem iedzīvotājiem dzimuši 39 bērni, 25
no tiem reģistrēti Jēkabpils novada dzim-
tsarakstu nodaļā. Pa pagastiem kopumā
dzimušo skaits ir sekojošs: Ābeļu pagastā
dzimuši 10 bērni, Dignājas pagastā – 5,
Dunavas pagastā – 2, Kalna pagastā – 4,
Leimaņu pagastā - 4, Rubenes pagastā –
6 un Zasas pagastā 8 bērni. 

Kopumā Jēkabpils novadā 2016. gadā
nomiruši 114 iedzīvotāji. Pa pagastiem
sadalījums ir sekojošs: Ābeļu pagastā mi-
ruši 19 iedzīvotāji, Dignājas pagastā – 13,
Dunavas pagastā – 13, Kalna pagastā –
9, Leimaņu pagastā -12, Rubenes pagas-
tā – 32 un Zasas pagastā – 16. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu noda-
ļā 2016. gadā sastādīts 81 miršanas re-
ģistru ieraksts, no kuriem 46 gadījumos
mirušas sievietes, bet 35 gadījumos – vī-
rieši. Diagnozes, kā rezultātā iestājusies
nāve, Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā sastādītajos miršanas reģistru ierak-
stos visvairāk minētas: sirds un asinsvadu
slimības (trombembolija, infarkts, insults,
koronāra sirds slimība u.c.), vēža intoksi-
kācija, smadzeņu koma, mehāniskā asfik-
sija (noslīkšana ūdenī, noslīkšana vircā
un pakāršanās cilpā), cukura diabēts,
bronhiālā astma, nieru nepietiekamība un
citas traumas. Vecākajai mirušajai sievie-
tei bija 98 gadi, bet jaunākajai – 28 gadi.
Vecākajam mirušajam vīrietim bija 92
gadi, bet jaunākajam – tikai 21 gads. 

Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2016. gadā veikti liels skaits (17) ci-
vilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildi-
nāšanas un labojumu lietas, piemēram,
laulību reģistru ieraksti papildināti ar
ziņām par konkrētās laulības šķiršanu,
dzimšanas reģistru ieraksti – pēc paterni-
tātes atzīšanas bērnam mainīts uzvārds.
Tāpat dzimšanas reģistru ierakstos tiek

veikti papildinājumi par to, ja bērna vecā-
kam vai vecākiem atņemtas aizgādības
tiesības, pamatojoties uz tiesas spriedu-
mu. Diemžēl, prakse rāda, ka vecāku
skaits, kuriem tiek atņemtas aizgādības
tiesības, ir pieaudzis, salīdzinot ar 2015.
un 2014. gadu.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā
esošo informāciju, pēc stāvokļa uz
02.01.2017., iedzīvotāju skaits Jēkabpils
novadā ir 4917. Iedzīvotāju skaita sadalī-
jums pa pagastiem sekojošs: Ābeļu pa-
gastā deklarēti 913 iedzīvotāji, Dignājas
pagastā – 497, Dunavas pagastā – 632,
Kalna pagastā – 583, Leimaņu pagastā -
467, Rubenes pagastā – 965 un Zasas
pagastā 860 iedzīvotāji. Salīdzinot ie-
priekšējo gadu rādītājus iedzīvotāju skai-
ta ziņā, jāatzīst, ka iedzīvotāju skaits Jē-
kabpils novadā sarūk. Diemžēl, arī šogad
iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums ir
ar mīnus zīmi (-152). Iedzīvotāju kustību
Jēkabpils novadā var raksturot kā aktīvu
un spraigu, jo jaunieši aizbrauc uz lielpil-
sētām iegūt izglītību, daļa aizceļo labākas
dzīves meklējumos uz ārzemēm, savu-
kārt, atlikusī daļa iedzīvotāju deklarē savu
dzīvesvietu citās pašvaldībās.

2016. gada aprīlī Jēkabpils novada
dzimtsarakstu nodaļā Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamenta darbinieki
veica darba, sākot ar 2010. gadu, pārbau-
di civilstāvokļa aktu reģistrāciju reglamen-
tējošo normatīvo aktu ievērošanā. Lielu
prieku un gandarījumu sniedza tas, ka
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu depar-
taments Jēkabpils novada dzimtsarakstu
nodaļas veikto darbu visu šo gadu garu-
mā novērtēja pozitīvi. 

2016. gada 24. augustā Jēkabpils no-
vada un Krustpils novada dzimtsarakstu
nodaļas uzņēma Tieslietu ministru Dzin-
taru Rasnaču. Ministrs mūs uzslavēja par
to, ka pašvaldība nodrošina dzimtsarak-
stu nodaļai apliecību vāciņus, ko iedzīvo-
tāji saņem bezmaksas, reģistrējot laulību
vai bērniņa dzimšanu. 

Vēl viens raibs gads ir pagājis – ļoti
ātri, aktīvi un darbīgi. Iesācies jauns
darba cēliens, kurš solās būt vēl darbī-
gāks. Lai mums visiem pietiek spēka un
izturības paveikt vēl lielākus darbus!

Lai miers un saticība Jūsu ģimenēs, sir-
dīs un mājās! Lai 2017. gads dāvā veiksmi,
izdošanos itin visā un daudz gaišu notikumu!

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Jēkabpils novadā aktuāli latviski vārdi
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Laimes atslēdziņa – stipra ģimene
Stipru, veselīgu ģimeni var nosaukt

par veiksmes atslēgu. Ģimeniskās vērtī-
bas gadsimtiem ir stāvējušas neapgāža-
mas, stipras kā klints. Ģimene ir vērtība,
par to šaubu nav. Lai izceltu Jēkabpils
novada Stiprās ģimenes no ikdienas stei-
gas un rūpēm, tās tika aicinātas uz Stipro
ģimeņu pasākumu 2016. gada 5. novem-
brī Leimaņu tautas namā, lai godinātu
viņus 25.,30.,40. kāzu jubilejā.

Šogad Sudraba kāzas (25 gadu kāzu
jubileju) svin Lolita un Guntis Matuseviči,
Ingrīda un Guntars Irbes, Dace un Guntis
Cankaļi, Anita un Ivars Minkeviči, Mārīte
un Aigars Pērkoni un Dzintra un Aivars
Austrumi. Pērļu kāzās (30 gadu kāzu ju-
bileju) tika apsveikti Ingrīda un Varis Bu-
culāni, Maija un Valdis Lapiņi. Savukārt,
Rubīna kāzu (40 gadu kāzu jubileju) svi-
nēja Ināra un Ivars Preitāgi. Dzīvē un ik-
dienā tā ir iekārtots, ka cilvēks viens
nevar dzīvot- viņam nepieciešams otrs,
kurš viņu atbalstīs, cienīs un mīlēs. Tā arī
Jūs esiet jau pirms daudziem gadiem at-
raduši viens otru, lai turpmāk būtu kopā,
un, lai dzīvē pārdzīvotās vērmeļu garšas
pārvērstu gundegu smaržā. Visiem pā-
riem novēlam sagaidīt un nosvinēt Zelta,
bet vēl pēc laiciņa – Dimanta un pat Sma-
ragda kāzas!

Pasākumā ikviens pāris tika aicināts
parakstīties Jēkabpils novada Stipro ģi-
meņu Goda grāmatā, un par piemiņu sa-
ņēma īpašās – Sudraba kāzu, Pērļu kāzu
un Rubīna kāzu apliecības. Aizkustinošus
muzikālus priekšnesumus sniedza ansamblis “Oktāva”, Dana
Pabērza un Andis un Guna Lenši, bet par raitu dejas soli rūpējās
grupa “Rasa”.

Ievērojot un turpinot kāzu tradīcijas, pāri tika aicināti uz va-
kara pirmo tostu, pēc kura jau tradicionāli sekoja pirmais kopī-
gais kāzu valsis. 

2016. gadā Jēkabpils novadā sudraba, pērļu, rubīna un zelta
kāzu jubilejas svin 81 ģimenē. Šīs ģimenes ir Jēkabpils novada
lepnums, jo, pateicoties šīm stiprajām ģimenēm mēs varam
droši teikt- ģimene ir vislielākā sabiedrības vērtība!

Jēkabpils novadā 2016. gadā Zelta kāzas svinēja 4 pāri, un,
par cik uz Stipro ģimeņu pasākumu nebija pieteicies neviens no
Zelta kāzu gaviļniekiem, tad 2016. gada 21. decembrī Jēkabpils
novada pašvaldības pārstāvji – priekšsēdētājs Edvīns Meņķis,
Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška, Dunavas
pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, sabiedrisko at-
tiecību speciālists Kaspars Sēlis un dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Aļona Semeiko devās uz Dignājas pagastu pie Lidijas un
Anatolija Papsujevičiem, bet Dunavas pagastā pie Antoņinas un
Pētera Rušmaņiem, Anitas un Eugenija Tamaņiem, Ritas un
Jāņa Ķimšiem. Pašvaldības pārstāvji sirsnīgi apsveica Zelta
pāru gaviļniekus, izsniedza īpašo Zelta kāzu apliecību kā pie-

rādījumu skaistajai kāzu gadadienai un lūdza katru pāri parak-
stīties Jēkabpils novada Stipro ģimeņu goda grāmatā. Katram
pārim uzdevām jautājumu – kāds ir viņu stiprās laulības noslē-
pums? Lidija un Anatolijs Papsujeviči atbildēja, ka tā ir patiesa
mīlestība un cieņa vienam pret otru. Antoņina un Pēteris Ruš-
maņi atklāj, ka tā ir pacietība un bērnu audzināšana. Rita un
Jānis Ķimši pastāstīja, ka stiprā ģimenē ir ļoti liela nozīme sa-
skaņai kopīgi darāmos darbos un prasme piedot otram. Anita
un Eugenijs Tamaņi atbildēja, ka viņu stiprās laulības noslē-
pums ir sapratne. Visi Zelta kāzu gaviļnieki ar lielu lepnumu at-
klāja, ka viņu kāzu dienā dotais solījums viens otram – būt kopā
gan priekos, gan bēdās, gan veselībā, gan slimībā, ir izpildīts.

Mēs – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji, bijām liecinie-
ki tam, ka var arī tā – nodzīvot laulībā veselu pusgadsimtu, un
vēl joprojām izturēties vienam pret otru tā, kā tikko iepazinušies.
Un to var paveikt tikai tie, kuri mīl un kurus mīl. Paldies visiem
Zelta kāzu gaviļniekiem par siltu uzņemšanu, Jūsu smaidu un
atmiņām! Lai arī turpmāk Jūs sargā Jūsu stiprās laulības noslē-
pums – mīlestība, prasme piedot, sapratne un pacietība!

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja
rīkoto apmācību grafiks augu aizsar-
dzības līdzekļu lietotājiem un operato-
riem Biržu Tautas namā plkst.10.00.

1) Zināšanu atjaunošana profesionāla-
jiem augu aizsardzības līdzekļu lietotā-
jiem (darbībai ar 2.reģ.klases AAL). Ap-
liecību pagarināšana - 24.februāris.

2) Pamatapmācības augu aizsardzī-
bas līdzekļu lietošanas operatoriem-
16.februāris.

3) Pamatapmācības profesionālajiem
augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
(darbībai ar 2.reģ.klases AAL, tiem, kuri
mācās 1.reizi) - 16.,17., 20., 22.februāris.

Pieteikšanās obligāta! Iepriekš jāie-

sniedz 1 fotogrāfija (3x4 cm), jāuzraksta
iesniegums un jāsamaksā mācību
maksa.Kārtot pārbaudījumu bez apmācī-
bām var persona, ja tai ir augstākā vai vi-
dējā profesionālā izglītība lauksaimniecī-
bā (jānorāda iesniegumā). Par apmācī-
bām rēķinu izrakstīs Jēkabpils konsultā-
ciju birojs.

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Antoņina un 
Pēteris Rušmaņi

Lidija un 
Anatolijs Papsujeviči

Rita un 
Jānis Ķimši
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Svētku laiks aizvadīts, taču – joprojām nav atceltas dzimša-
nas dienas, vārda dienas un citas svinības. Un šādos svētkos
vislabākā dāvana būs vietējo amatnieku ražojums! Jāteic, ka,
neraugoties uz to, ka prasmīgu cilvēku mums netrūkst, ne vien-
mēr šie izstrādājumi ir brīvi nopērkami, sevišķi jau ciematu un

mazpilsētu veikalos. 
Šobrīd priviliģētā situācijā ir nonākuši Aknīstes, Viesītes un

Jēkabpils novada Rubenes pagasta iedzīvotāji, jo šeit tirdznie-
cības vietās ir izvietoti stendi ar to amatnieku izstrādājumiem,
kas ieguvuši Lauku partnerības „Sēlija” kvalitātes zīmi. Ražoju-
mu atlasi Lauku partnerība veica, 2016.gada nogalē organizējot
konkursu, un tā rezultātā šis zīmols tika piešķirts 17 autoru dar-
biem. Tika pasūtīti īpaši stendi, un tie jau iedzīvojušies šādās
tirdzniecības vietās:

Aknīstē, kafejnīcā „Liepas”;
Viesītē, ziedu veikalā „Viesītes efejas”;
Jēkabpils novada Rubeņos, veikalā „Rubeņi”.
Šeit apbrīnojami un nopērkami visdažādākie izstrādājumi –

vaska sveces un apsveikuma kartiņas, gan rokās velkami, gan
dekoratīvi cimdi un puscimdi, keramika, grabuļi no Daugavas
meldriem, linu sedziņas, stikla rotaslietas, latviski sapņu ķērāji,
pērļotas rokassprādzes ar sēļu rakstiem, grāmatzīmes un t –
krekli ar oriģinālu apdruku. Arī tad, ja izstrādājuma cena šķiet
nedaudz augstāka kā rūpnieciski ražotām lietām, tomēr ir vērts
izšķirties par labu kvalitātes zīmes stenda precēm – ar garantiju
iegādāsimies oriģinālu, kvalitatīvu lietu. Pie tam – mūsu naudiņa
paliks darbīgam, talantīgam cilvēkam tepat mūsu apkārtnē. Ļau-
jot viņam un mums visiem dzīvot mazliet skaistāk un pārticīgāk.

Mēs, Lauku partnerība „Sēlija”, kā šīs iniciatīvas organizatori,
sakām īpašu paldies gan visiem amatniekiem, gan arī jaukajām,
atsaucīgajām tirdzniecības vietu saimniecēm – Elitai Skadiņai,
Ritai Timofejevai un Santai Curikovai!

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektore
Ieva Jātniece

Izstrādājumi ar Lauku partnerības 
„Sēlija“ kvalitātes zīmi pieejami veikalos

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs
rīko pamatapmācību gaļas šķirņu pār-
raugiem darbam vienā ganāmpulkā (B
sistēmas apliecības iegūšana pārrau-
dzības darbam savā ganāmpulkā ).

Kursu norises laiks: 23., 24., 28.feb-
ruārī  

-Pārraudzības darba organizācijas sis-
tēma un dokumentu aizpildīšana,

- Lauksaimniecības dzīvnieku audzē-
šanas un ciltsdarba pamati,

- Eksterjera un gaļīguma novērtēšana,
metodes (Rubenes pag.z/s,,Mežāres’’),

- Veterinārās prasības un pirmās palī-
dzības sniegšana lauksaimniecības dzīv-
niekiem,

- Lauksaimniecības dzīvnieku ēdinā-
šana un labturība.

Lektori: Lauksaimniecības datu centra
Ciltsdarba nodaļas vadītāja Daina Lodiņa,
Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociā-
cijas vadītāja Ieva Freidenfelde, LLKC
lopkopības konsultante Anita Miltiņa,
LLKC Jēkabpils biroja vadītāja un speciā-
liste lopkopībā Ziedīte Bimšteine.

Pieteikties: Anita Putka - 26511269

VID klientu apkalpošanas centru
darba laika izmaiņas ar 1. februāri.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš
uzmanību, ka ar 2017. gada 1. februāri
tiek mainīta klātienes apkalpošanas kār-
tība VID klientu apkalpošanas centros.
Turpmāk ārpus Rīgas klienti klātienē tiks
apkalpoti trīs dienas nedēļā, savukārt pā-
rējā laikā tiks veikta iesniegto dokumentu

izskatīšana un apstrāde, kā arī citi ar no-
dokļu administrēšanu saistīti pienākumi,
tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju
apstrādi. Savukārt Rīgā mainās klientu
apkalpošanas centru darba laiks.

Šāds lēmums pieņemts, rūpīgi izvērtē-
jot klientu apkalpošanas centru noslodzi
un klientu plūsmu, kas ir būtiski samazi-
nājusies. Otrs noteicošais faktors ir tas,
ka ievērojami resursi ir ieguldīti tieši VID
informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā re-
zultātā daudzi procesi ir automatizēti un
praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem
pieejami attālināti, izmantojot VID Elektro-
niskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tā-
dējādi būtiski samazinot nepieciešamību
apmeklēt VID klātienē.

Turpmāk visos VID klientu apkalpoša-
nas centros ārpus Rīgas klienti klātienē
tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā: pirmdien
no 9.00 līdz 18.00, otrdien un ceturtdien
no 9.00 līdz 17.00. Pārējā laikā VID dar-
binieki veiks iesniegto dokumentu izska-
tīšanu un apstrādi, kā arī citus ar nodokļu
administrēšanu saistītus pienākumus, tā-
dējādi paātrinot iesniegto deklarāciju ap-
strādi.

Līdz 1. aprīlim var iesniegt lauku
bloku precizējumus.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz
tikai tad, ka klients vēlas iekļaut lauku
blokā jau sakoptu platību, pievienot jau-
nus ainavas elementus vai no lauku bloka
izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai
ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizē-

šanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo
tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sa-
kopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un
sezonas laikā netiks veikta atkārtota pla-
tības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva
iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minē-
tais lauku bloku precizēšanas pieprasī-
jums nav iesniegums platību maksājumu
saņemšanai 2017.gadā. Vienoto iesnie-
gumu varēs iesniegt šī gada pavasarī, un
tā iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka
varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību,
kas ir vismaz 0.30ha.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties
par savām apsaimniekotajām platībām
LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā,
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ai-
navu elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv/. Šogad lauksaim-
niekiem, kuri saimnieko pa stabilām un
dabā identificējamām lauku robežām,
varēs izveidot „lauksaimnieku blokus“ (arī
tie jāiesniedz kā lauku bloku precizē-
jums), lai nošķirtu savas apsaimniekotās
platības no kaimiņu apsaimniekotajām
platībām. Šī iespēja veidot „lauksaimnie-
ku blokus“ ļaus laikā, kad notiks pieteik-
šanās platību maksājumiem, izvairīties no
pieteikto platību pārklāšanās ar kaimiņu
pieteiktajām platībām.

Ina Sēle, 
novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t. 26312414
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26. janvāra domes sēdē:
Par nekustamā īpašuma “Vārpas”-17, Vandānos, Dignājas

pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu 

Par nedzīvojamo telpu nomu Ābeļu pagastā (VAS “Latvijas
Pasts”, VRNr.40003052790, Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1000)

Par īres tiesību piešķiršanu (G.B.)
Par atļaujas izsniegšanu G.C. zvejai Daugavā ar murdiem 
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Vārpas” - 7, Vandānos,

Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda

Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības pro-
grammas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

Par nedzīvojamo telpu nomu Rubenes pagastā (SIA  “LL Projekti”,
VRNr.45403046210, “Grečo”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads)

Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jēkab-
pils novadā” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par pašvaldības līdzfinan-
sējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu

Par Jēkabpils novada vēlēšanu iecirkņiem
Par Jēkabpils novada pašvaldības naudas balvas pedago-

giem un skolu direktoriem piešķiršanas nolikums 2017. gadam
Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vis-

pārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0./16/I/001
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” īs-

tenošanu
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sa-
dalīšanu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības
iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadalīšanu no 2017.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.augustam

Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita izda-
līšanu interešu izglītības programmām un mērķdotācijas sadali
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada

1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim
Par Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestā-

žu direktoru amatalgu apstiprināšanu
Par direktora vietnieka atlīdzību Zasas vidusskolā
Par finansējumu biedrībai Sporta klubs “Alko Racing Team”,

reģ.Nr.40008159194, sacensību organizēšanai
Par finansējumu biedrībai “MK Zasa”, reģ.Nr.40008229896,

skijoringa sacensību organizēšanai
Par finansiālu palīdzību Rubenes pagasta sportistam
Par finansējumu biedrībai “Sporta klubs “Slīterāni””

2017.gada motosporta sezonai
Par projekta Nr.16-05-A00702-000028 “”Vidsala-Spuldzenie-

ki” ceļa Nr.7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā” prio-
ritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

Par projekta Nr.16-05-A00702-000027 “”Daugavas-Lapas-
Auzāni-Ērgļi” ceļa Nr.3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jēkabpils
novadā” prioritāti un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

Par projekta Nr.16-05-A00702-000029  “”Zasas-Ģērķāni”
ceļa Nr.5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā”  prioritāti
un aizņēmuma ņemšanu finansēšanai

Par Jēkabpils novada domes 27.10.2016. lēmuma Nr.242
“Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksas sadalīšanu
termiņos” atcelšanu (“Radžu iela 1A”, Ābeļu pagasts, kadastra
Nr.5648 001 0206)

Par grozījumiem  Jēkabpils novada domes 24.10.2013. lē-
muma Nr.358 “Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājuma un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā”
(“Radžu iela 1A”, Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 001 0206)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām
Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par Jēkabpils novada

paš valdības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu
Par atļaujas izsniegšanu V.M. zvejai Vārzgūnes ezerā
Par Jēkabpils novada domes Sociālo, izglītības un kultūras

jautājumu komitejas locekļa ievēlēšanu
Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vi-

dējās izglītības iestāžu izmaksām uz 1 audzēkni apstiprināšanu

2. februāra ārkārtas domes sēdē:
Par saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par Jēkabpils novada

paš valdības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu
Par Jēkabpils novada domes 25.08.2016.  lēmumu Nr.185

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”,
sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada domes sēdēs skatītie jautājumi

Jēkabpils novada pašvaldība
28.decembrī saņēma Jēkabpils novada
domes deputāta Armanda Ķiploka
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
29. decembra sēdē Jēkabpils novada
dome nolēma izbeigt Armanda Ķiploka
Jēkabpils novada domes deputāta
pilnvaras pirms termiņa. Lēmums stājās
spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Nākamo deputāta kandidātu, kas

stāsies vietā, Jēkabpils novada vēlēšanu
komisija noteica pēc vēlēšanu rezultātu
aprēķināšanas protokola, uzrunājot
iespējamos kandidātus. Persona, kas
sarakstā atradās aiz Armanda, deputāta
pilnvaras uzņemties nevēlējās, līdz ar to,
sākot ar 26. janvāri, Armanda vietā nu
Jēkabpils novada deputāta pienākumus
pilda Kaspars Štolnieks.

K.Sēlis

Novada domē jauns 
deputāts
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Jauniešu dalība 
starptautiskos projektos
Janvāris jaunatnes darbā ir bijis izaugsmes, prasmju un zi-

nāšanu uzlabošanas mēnesis. 
Janvārī, Jēkabpils novads ir pārstāvēts divos starptautisko

jauniešu projektos Lietuvā. Viens no projektiem bija jauniešu ap-
mācības “Culture lab”, kas norisinājās “Daugirdišķes” mācību
centrā no 3. – 10.janvārim. Apmācībās piedalījās 30 dalībnieki
no Norvēģijas, Lietuvas, Latvijas un kopā pavadīja 8 dienas, lai
attīstītu savas prasmes neformālās izglītības ceļā. Apmācību
mērķis bija attīstīt dalībnieku prasmes, iesaistīt un veicināt līdz-
dalību kultūras aktivitātēs un vairot jauniešu pašiniciatīvu. Jē-
kabpils novadu pārstāvēja Linda Pūdāne, kura pašlaik studē
Jaunatnes lietas Daugavpils Universitātē un ir iesaistīta Jēkab-
pils novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes darba
grupā. Lindas viedoklis par apmācībām: ,,Projekts CultureLAB
bija lieliska iespēja paplašināt savu redzes loku un apgūt prak-
tiskas iemaņas projektu plānošanā un kultūras pasākumu rīko-
šanā. Pirmo reiz piedalījos Erasmus+ rīkotajā apmaiņas pasā-
kumā. Labs iespaids palika par organizatorisko pusi, jo jau pirms
pasākuma rīkotāji dalījās ar informāciju, kas bija būtiska brau-
cienam un projekta programmai. Programma bija dinamiska,
daudzveidīga un pārdomāta, ietverot teorētiskās nodarbības par
tēmu, praktiskās, kurās izmēģinājām projekta plānošanas iema-
ņas, teātra nodarbības, kurās izkustinājām ne tikai savu prātu,
bet arī ķermeni, un sadraudzība starp dalībniekiem. Vadītāji da-
lījās savā pieredzē gan pasākumu rīkošanā, apmaiņas projektu
veidošanā, risku izvērtēšanā, un citos būtiskos jautājumos kas
saistīti ar darbu ar jaunatni un kultūru. Ieguvu pieredzi runāt
sveš valodā, jo galvenā saziņas valoda bija angļu valoda. Liels
ieguvums ir šī pasākuma laikā jauniegūtie kontakti un paziņas
no Norvēģijas, Lietuvas un arī no Latvijas. ”

No 19. – 20.janvārī Starptautiskā akadēmiskā konferencē
“Open Youth work” piedalījās Jēkabpils novada jaunatnes lietu
speciāliste. Konferenci vadītāji lektori no tādām valstīm kā Nor-
vēģija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Īslande, Austrija, Somija, Anglija
un Nīderlande. Konferences mērķis bija veicināt jaunatnes dar-
binieku izpratni par to, kā efektīvi strādāt ar jauniešiem, kā arī tika
prezentēts žurnāls “Open youth work” , kurā eksperti no dažādām
valstīm dalās savā pieredzē. Konference vienkopus vienoja jau-
natnes darbā iesaistītos no dažādām valstīm, tādēļ šāda veida
pasākumi ir lieliska iespēja satikt kolēģus no Latvijas un ārze-
mēm, attīstīt savas prasmes, dalīties pieredzē un veidot sadarbī-
bu. Konference un apmācības ir daļa no projektiem, kurus finansē
Eiropas Savienības neformālās izglītības programma Erasmus+.

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada Jaunatnes lietu speciāliste

Jēkabpils novada jaunieši
piedalās nakts orientēšanās

pārgājienā Jelgavā!
                                   
10 jaunieši pārstāvēja Jēkabpils novadu ikgadējā jauniešu

pasākumā “ Ledus taka 2017”, kas šogad no 3. – 4.februārim
norisinājās Jelgavā.

“Ledus taka 2017” ir ziemas orientēšanās un piedzīvojumu
sacensības jauniešiem, kuras laikā savas prasmes varēja pār-
baudīt katrs jaunietis. Šogad tematika bija valsts simtgades ie-
skaņās – 100 soļu pretī Latvijas simtgadei! Tādēļ distancē svarīgs
bija ne tikai ātrums un orientēšanās prasmes, bet arī ass prāts,
neatlaidība un izturība, kā arī komandas saliedēšanās spējas!

Kopējā trases distance bija ap 40 km, kas komandai bija jā-
veic 8 stundu laikā.  Pasākums sākās jau piektdienas vakarā
plkst. 20.00 un ilga līdz pat sestdienas rītam ,un jau ap plkst.5.00
abas komandas bija sasniegušas finišu. Jēkabpils novadu pār-
stāvēja divas komandas, kas neatlaidīgi cīnījās, lai sasniegtu fi-
niša taisni. Trešo vietu  komandu kopvērtējumā ieguva  koman-
da, kas pārstāvēja Jēkabpils novadu ““100 sportiski Lāčplēši”. 

Jauniešu viedoklis par pasākumu:” Mēs ,komanda, “100 soļi
no Jēkabpils” esam ļoti priecīgi par to, ka piekritām šim izaici-
nājumam. Tā bija  jauna pieredze, esam gandarīti par paveikto.
“Ledus taka” viennozīmīgi ir pasākums kuru apmeklēsim vēl.”

Paldies gan pasākuma organizatoriem, gan jauniešiem par
lielisko pasākumu un neizsīkstošo pozitīvismu!

Jurgita Bareika
Jaunatnes lietu speciāliste

3.vieta “100 sportiski Lāčplēši” .Komandas sastāvā: 
Māris, Ieva, Alise, Jānis Mārcis un Rauls

Komanda “100 soļi no Jēkabpils”. Komandas pārstāvji: 
Klinta, Kitija, Gatis, Jurgita, Kaspars
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Uz forumu ,,Nāc un rodi jaunas idejas’’ pulcējās Jēkabpils
novada esošie un topošie jaunie uzņēmēji. 

Pēc novada pašvaldības vadītāja vietnieka Aivara Vanaga
uzrunas klātesošos ar pašvaldības pieredzi darbā ar uzņēmē-
jiem iepazīstināja Madonas novada uzņēmējdarbības un tūris-
ma attīstības nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans. Sākotnēji
šī nodaļa tika veidota kā vienas pieturas aģentūra Madonas
novada uzņēmējiem. Šobrīd biznesa uzsācējiem ir pieejami
pašvaldības granti, ja tik ir ievērības cienīgas biznesa idejas.
Mērķis no 2014. līdz 2020. gadam esot biznesa ideju konkur-
sa ,,Madona var labāk’’ 100 ideju atbalsts, no kurām 52 jau ir
atbalstītas. Pašvaldība seko līdzi arī novada jauniešu nodar-
binātības problēmai, ir izveidota datu bāze par brīvajām dar-
bavietām un strādātgribētājiem. Pēdējos 3 gados darbu Ma-
donas novada uzņēmumos ir atraduši jau 14 jaunieši. Uzņē-
mējiem ir vienota informācijas vietne un arī sava mājaslapa
vietējās produkcijas popularizēšanai - ražots Madonā.  Tā kā
Madonas novadā ietilpst arī pati pilsēta, budžets tam, pro-
tams, krietni vien lielāks par mūsu lauku novadu, taču doma

atjaunot ideju konkursu arī mūsu novadā uzvirmo arvien vairāk. 
Jauniešiem bija iespēja vienuviet uzzināt par visām Lauku at-

balsta dienesta pieejamajām projektu kārtām, to plānotajiem iz-
sludināšanas termiņiem un nosacījumiem,  par finansējuma sa-
ņemšanas iespējām dažādās programmās finanšu institūcijā
,,Altum’’, par  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra  at-
balstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un konkursu
,,Laukiem būt’’, par biznesa inkubatoru, par informācijas saņem-
šanas iespējām jaunajiem uzņēmējiem dažādās institūcijās.

Ar savu pieredzi biznesa uzsākšanā un attīstīšanā dalījās SIA
,,Livenhofa’’ vadītāja Aiga Valtere. Viņa pastāstīja, kā dzima
ideja par maizes cepšanu, kā Līvānos pie vecmammas uzbū-
vēta liela malkas krāsns, par pieredzi darbā ar valsts iestādēm,
tirdzniecības iemaņām, sortimenta paplašināšanu un ieiešanu
lielajās veikalu ķēdēs. Tas bija uzmundrinājums, ka nekas nav
neiespējams.

Biedrības ,,Lauku partnerība ,,Sēlija’’’’ izpilddirektore Ieva Jāt-
niece bija patīkami pārsteigta  par tik jauku, pārsvarā jaunu vī-
riešu kompāniju, kuri  grib strādāt laukos, kuri atraduši laiku at-
braukt un papildināt savas zināšanas. Ieva klātesošos īsumā ie-
pazīstināja ar jauno Leader projektu kārtu, tās nosacījumiem, bet
pēc tam sekoja prezentācija par biedrības ,,Ūdenszīmes’’ piere-
dzi darbā ar projektiem. Arī tāds attāls novada ciems, kā Kaldab-
ruņa, atdzīvojās tikai, pateicoties uzņēmībai un projektiem.

Par Lauku eksporta kluba darbību, par tā tikšanās reizēm un
interesantajiem lektoriem pastāstīja kluba Aknīstes grupas koor-
dinatore Lelde Uzkure.

Jaunieši īsumā pārējos iepazīstināja ar savu darbības jomu,
savām vēlmēm, bet nobeigumā bija gandarīti par jaunajām zi-
nāšanām un uzmundrinājumu darboties tālāk.

Ina Sēle, 
Jēkabpils novada lauku attīstības konsultante

K.Sēļa foto

Tiekas Jēkabpils novada jaunie uzņēmēji

Leimaņos darbu uzsākusi 
“Bēbīšu
skoliņa”
Kopš janvāra Lei-

maņos darbojas Bē-
bīšu skoliņa „Bebulā-
cis“. Tajā laipni aici-
nāti vecāki kopā ar
bērniņiem uz dažā-
dām nodarbībām.

Sīkāk stāsta sko-
liņas organizatore Jolanta Armanoviča: “Pirms vairākiem gadiem es jau biju šādā
skoliņā, un man toreiz ļoti iepatikās. Tad nu vienu vakaru izdomāju, ka gribu arī
Leimaņos šādu bēbīšu skoliņu izveidot bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiņiem. Mēr-
ķis ir komunicēt savā starpā ar māmiņām, lai bēbīši redz, ka ir arī citi bēbīši, lai
viņi varētu spēlēties un iepazīties, lai nav tik raudulīgi un nesēž visu laiku mājās
ar mammām. Protams, gribās piesaistīt arī speciālistus, lai varētu uzzināt visādas
interesantas lietiņas. Iecere ir satikties vismaz vienreiz mēnesī, bet, ja būs piepra-
sījums, tad varētu arī divreiz mēnesī. Ir doma braukt ciemos arī uz citiem novada
pagastiem ciemos.”

15. janvārī Leimaņu Tautas namā notika pirmā nodarbība. Lekciju un praktiskas
iemaņas par “tauriņa pieskārienu” - masāžas metodiku bērniņa mieram un labsa-
jūtai - jaunajiem vecākiem sniedza psiholoģe, sporta pedagoģe un masāžu spe-
ciāliste Dace Čākure. Vecāki varēja iepazīt bērna fiziskās un psihiskās attīstības
likumsakarības 1. gadā un dažādu problēmu sekas bērna turpmākajā mūžā.

Ja arī tu vēlies pievienoties, zvani 20395002 vai raksti uz armanijo2@inbox.lv !

K.Sēlis
Autora foto

Akcija “Iepazīsti
savu novadu!” 

turpinās!
Pēc ilgāka pārtraukuma, akcija “Iepazīsti

savu novadu!” beidzot turpinās. Tās simbols
nonācis Ģeidānu ģimenes rokās, kura iemīļo-
jusi Zasas kultūras namu: “Zasas kultūras nams
– šī noteikti ir mūsu ģimenes mīļākā vieta. Mēs
visi mīlam dejot, tādēļ gandrīz katras brīvdienas
mūsu ceļš ved uz Zasas kultūras namu, kur pa-
vadām laiku cītīgi mēģinot, un tas nu jau kļuvis
par mūsu ģimenes otrajām mājām.”

Akcijas norisei sekot līdzi var novada mā-
jaslapā, sadaļā “Latvija 100”.

K.Sēlis

Ģeidānu ģimene pie Zasas kultūras nama
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13. janvāra pēcpusdienā dunavieši pulcējās uz at-
ceres pasākumu „Barikāžu laiks”. Tajā piedalījās da-
žādu paaudžu pārstāvji – tie, kuriem šis laiks vienmēr
paliks atmiņā kā satraukuma pilnas dienas, lai nosar-
gātu Latvijas brīvību, gan jaunā paaudze, kura par ba-
rikādēm dzirdējuši no vecākiem, vecvecākiem un sko-
lotājiem, redzējuši televīzijā. Atklājot pasākumu, kul-
tūras nama vadītāja Anita Ozoliņa atzina, ka šis ir sim-
bolisks kopā būšanas brīdis, lai atcerētos 1991.gada
janvāra barikādes un godinātu cilvēkus, kas stāvēja
atjaunotās neatkarīgās Latvijas sardzē. Uz barikādēm
devās arī 45 cilvēki no Dunavas - 19 no viņiem mēs ikdienā
varam satikt, uzrunāt un pajautāt, bet daudzi tagad dzīvo citur.
Ar klusuma brīdi tika godināti tie, kuri vairs nav mūsu vidū.

Dunavas pamatskolas vecāko klašu skolēni sniedza nelielu

ieskatu tā laika vēsturiskajos notikumos, skandēja barikāžu laika
dzejas rindas, lasīja fragmentus no barikāžu dalībnieku atmi-
ņām. Savos barikāžu laika pārdzīvojumos un atmiņās dalījās
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis un sko-
lotājs Uldis Auzāns. Stāstīja par atmosfēru Zaķu salā, cilvēku
saliedētību, kopības sajūtu, par mājinieku satraukumu, skatoties
TV, klausoties radio. Ne mirkli nav šaubījušies - arī no tālās Du-
navas jābrauc, jāatbalsta, jāpiedalās. Abi ir 1991. gada barikāžu
dalībnieka piemiņas zīmes īpašnieki, ko ikviens varēja apskatīt.
Tās dunaviešiem 2005.gadā svinīgā pasākumā pasniedza tā
laika Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre.

Pasākumu kuplināja dzejniece Rasma Urtāne un LNO vijol-
nieks Reinis Galenieks. R.Urtāne barikāžu dalībniekiem patei-
cās par nosargāto brīvību, bet R.Galenieks piedalījies barikādēs

Vecrīgā, spēlējot vijoli. Ska-
nēja sirsnīga dzeja un brī-
nišķīgi muzikālie priekšne-
sumi. 

Pasākuma noslēgumā
visi baudīja karstu tēju ar ce-
pumiem, kavējās atmiņās
par notikumiem, kas risinā-
jās pirms 26 gadiem, ielūko-
jās barikāžu dalībnieka Pē-
tera Sprukta fotogrāfijās iz-
stādē „Barikāžu laiks”.

Pagalmā iekurtais
ugunskurs, kura dzirksteles traucās debesīs, un improvizētais
ugunskurs uz skatuves radīja kaut nelielu emocionālu sajūtu par
to, kas 1991.gada janvāra vēsajās dienās notika Rīgā. 

Astra Liopa

Barikāžu laika atceres pasākums Dunavā

Barikāžu atceres dienas Ābeļu pamatskolā
Šogad mēs svinam Barikāžu atceres 26. gadadienu. Mūsu

skolā mēs to parasti svinam pie ugunskura Daugavas malā,
šogad jau 6. gadu. Uz 20. atceres dienas svinībām bijām uzai-
cinājuši atmiņās dalīties Barikāžu dalībnieku no mūsu skolas -
Ziedoni Bārbalu, kurš šobrīd ir Jēkabpils mākslas skolas direk-
tors. Barikāžu laikā viņš bija mūsu skolas mākslas skolotājs.
Zālē skatījāmies video filmu ,,Barikāžu dienas’’, gājām pie
ugunskura, kur dzērām tēju ar cepumiem un skolotājas Ivetas
akordeona pavadībā skandējām Latviešu tautas dziesmas.
Mums radās vienota kopības sajūta, it kā paši būtu devuši savu
ieguldījumu Latvijas brīvības saglabāšanā. Tāpēc Barikāžu at-
ceres diena mums kļuva par skolas tradīciju. Skolotāji pastāsta
kādi notikumi risinājās tajā laikā, skolēni sagatavo fragmentus
vai dzejoļus no Barikāžu laiku stāstiem; vienmēr skandinām
kopā dziesmas.

Naktī uz 1991. gada 13.
janvāri PSRS armijas tanki
aplenca Lietuvas AP ēku, ie-
ņēma Lietuvas TV, radio, te-
legrāfu. Tika nogalināti 14 un
ievainoti 110 cilvēki. Sakarā
ar vardarbību Lietuvā un ie-
spējamo bruņoto apvērsumu
Latvijā, plkst. 4.45 Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētājs
D.Īvāns radiouzrunā aicināja
Latvijas iedzīvotājus aizsargāt
valsts stratēģiski svarīgos ob-
jektus un pulcēties Rīgā 11. novembra krastmalā plkst. 14.00
uz Vislatvijas protesta manifestāciju (piedalījās ~500 tūkst. cilv.).
Sākās barikāžu celtniecība, lai aizsargātu Latvijas Republikas
Augstāko Padomi, Ministru padomes ēkas, Radionamu Doma

laukumā, telefona un telegrāfa centrāli, tiltus,
Radio un televīzijas centru Zaķusalā. Rīdzinie-
kiem palīgā devās citu pilsētu un lauku iedzī-
votāji ar smago tehniku. 15. janvārī Interfronte
un Latvijas kompartijas ortodoksālais spārns
(Latvijas kompartijas sašķelšanās) izveidoja
Vislatvijas glābšanas komiteju, kura gatavojās
pārņemt varu Latvijā. OMON vienība sāka uz-
brukumus barikāžu aizstāvjiem (OMON darbī-
ba Latvijā). Brauca daudzi cilvēki no visām
Latvijas Malām.

Lai pieminētu kritušos Latvijas aizstāvjus, mums ik gadu
skolā ir klusuma brīdis.

Undīne Kolkovska, 
Ābeļu pamatskolas 6.klases novadpētniece
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Ābeļu pamatskolas skolēni
svin Sniega dienu 

13. janvārī Ābeļu pamatskolas skolēni svinēja Sniega
dienu. Mazāko klašu skolēniem prieku sagādāja šogad labi
uzsnigušais sniegs, lai varētu piedalīties skolotājas Tatjanas

Donānes izdomātajās jautrajās stafetēs ar ziemas sporta ele-
mentiem.

Mazos skolēnus priecēja ragaviņu vilkšanas sacensības,
slēpju nešana un slēpošana. Sešgadīgie bērni šogad uz slēpēm
kāpa pirmo reizi dzīvē! Tas bija jautri, jo bija nepieciešams arī
draugu uzmundrinājums un atbalsts. Vislielāko jautrību izpelnī-
jās sniega šķīvja vilkšanas sacensības. Ar priecīgu noskaņu ie-
skandinātā piektdiena daudzus skolēnus un viņu vecākus turpi-
nāja uzrunāt arī Vispasaules Sniega dienā Veselības trasītē.

Silva Zepa
Autores foto

Arī Zasas vidusskolā skolēni svin Sniega dienu

Laiks ļauj priecāties visiem kopā – celt sniegavīrus, cietok-
šņus, mājas un sniega figūras. Sporta skolotāja J.Kokina, sporta
pārzines I.Aišpures, skolotājas Z.Goldbergas un 7. klases ko-
lektīva vadībā 1. – 6. klašu skolēni sadalās komandās un dodas
jautrās stafetēs – brauc ar ragaviņām, slido, met mērķī sniega
pikas, ceļ sniega torni, smejas un priecājas. Visu vēro klases
audzinātāji un lielie sniegavīri – Liene un Ginters. Skan mūzika,

ir svētki. Kopā ir lielie un mazie. Uzceltie sniegavīri nostājas pa-
rādē pie pirmsskolas, internāta un lielās skolas ēkas un priecē
visus. Lieliski izkustēties svaigā gaisā! Jauka piektdiena –
13.janvāris.

Olita Spēka,
Zasas vidusskolas direktore

Skolas arhīva foto

Pirmo reizi uz slēpēm!

Slēpošanas stafetē bija nepieciešami palīgi.

Sniega diena Dunavā
20. janvārī Dunavā tika atzīmēta Sniega diena. Pati daba bija

parūpējusies par gana biezu sniega kārtu, lai varētu baudīt zie-

mas priekus. Sinoptiķu prognozes un mūsu cerības piepildījās
- sniegs kā radīts dažādu figūru veidošanai.

Sporta skolotājs Uldis Auzāns visus aicināja ķerties pie
darba. 1. - 4.klašu meitenēm tapa sniega zaķis un

kaķis, zēniem - cietoksnis. Piektā un
sestā klase, piepalīdzot devī-
tajiem, cēla lielus sniegavī-
rus, savukārt septītie un asto-
tie tika pie sniega sacīkšu auto
PORSCHE. Līdz ar bērniem
darbojās skolotāji un tehniskie
darbinieki, visiem ļoti patika.

Tagad turam īkšķus, lai ziema
nepadodas, un izveidotās sniega
figūras iepriecina ikvienu, kas ap-
meklē skolu, bibliotēku un kultūras
namu.

Astra Liopa

Egijas Martinovas (4.kl.) zīmējumsEgijas Martinovas (4.kl.) zīmējums
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4. februārī Leimaņu Tautas namā uz savu jubilejas koncertu
aicināja deju kolektīvs ,,Deldze’’. Programmu kuplināja arī vie-
skolektīvi: Vecumnieku k/n VPDK ,,Vēveri’’, Sauleskalna k/n
VPDK ,,Atāls’’, kā arī Jēkabpils novada ,,Kaupre’’ un ,,Solis’’.

Ideja par deju kolektīva atjaunošanu Leimaņu pagastā pirms
20 gadiem radās Aivaram Vanagam. Tika uzrunāti Leimaņu un
arī Kalna pagasta dejotgribētāji, līdz 1997. gada 16. janvārī visi
uz pirmo mēģinājumu sapulcējāmies Bērzgala skolā. Izveidotā
vidējās paaudzes deju kolektīva vadīšanu uzņēmās toreizējā
skolas direktore Aija Indriksone. Dejotāju vidējais vecums uz to
brīdi bija 27 gadi. Nosaukumam tika piedāvāti vairāki varianti,
līdz balsojumā uzvarēja ,,Deldze’’- burtu savirknējums, kas ir tuvs
vārdiem ,,degšana, dzirkstele’’. Pirmā uzstāšanās notika jau pēc
2 mēnešiem. Tērpus meklējām pagasta abu kultūras namu ve-
cajos krājumos, Kalna pagasta kultūras namā aizņēmāmies trūk-
stošos brunčus, bet kurpes izdevās sarunāt Dunavā. Zābaki gan
vieniem bija balti, citiem brūni. Lai tiktu pie vienādiem zābakiem,
puišiem nācās naudu sapelnīt, strādājot mežā. Kolektīvu vien-
mēr ir atbalstījusi pagasta pārvalde: gan finansiāli, gan ar trans-
portu, mums vienmēr ir autobuss! Kad ,,Senajā klētī’’ tika uz-
austs audums jaunajiem brunčiem, lai būtu lētāk, tos šuva kultū-
ras nama vadītāja Inita Poriete, kreklus- Jēkabpils ateljē, meiteņu
blūzēm izšuvumus darināja Inese Zariņa, puišiem valnīšus uz-
adīja Anika Miglāne, bet kolektīva karogu izšuva Ināra Savicka.
Jau otrajā darbības gadā varējām doties uz saviem pirmajiem
Dziesmu un deju svētkiem Rīgā jaunos brunčos, vienādos krek-
los un blūzēs. Tā kā Leimaņu Tautas nama zāle bija neapkuri-
nāta, mēģinājumus pēc skolas nelielās zāles turpinājām Mežga-

les kultūras namā. 2000. gadā beidzot pie jauniem tērpiem tika
arī puiši, un rudenī kolektīva vadību uzņēmās Ilona Gasiņa. 

Tagad ,,Deldzi’’ vada Daiga Ģeidāne, un pēc remonta esam
Leimaņu Tautas namā. Visu darbības gadu laikā ar koncertiem
no Ventspils līdz Alūksnei ir izbraukāta Latvija, kā arī priecēti
skatītāji ārpus valsts. Kolektīvs ir ļoti organizēts, ar stingri sada-
lītiem pienākumiem un ,,amatiem’’, taču tajā pat laikā- ļoti atrak-
tīvs, protam pārsteigt un ar mums nekad nav garlaicīgi. 

Leimaņu Tautas namā apskatāma arī plaša fotoizstāde par
,,Deldzi’’. Šobrīd dejotāju vidējais vecums ir jau 44 gadi, un no
kolektīva pirmā sastāva vēl joprojām dejo 5 pāri. Pa šiem ga-
diem ,,Deldzē’’ ir dejojušas 33 meitenes un 39 puiši.

Ina Sēle
K.Sēļa foto

Leimaņu Tautas nama deju kolektīvs 
,,Deldze’’ nosvinējis 20. dzimšanas dienu

Jēkabpils novada pašvaldības “Sē-
lijas prasmju muzejs” piedāvā: 

Apskatīt ekspozīciju “Sēļu zemnieks
agrāk un tagad”, iepazīt Sēlijas laukiem
19. gs. beigām un 20. gs. sākumam rak-
sturīgos amatniecības darba rīkus, sadzī-
ves priekšmetus, rokdarbus, apbalvoju-
mus un dokumentus, vecās naudas
zīmes, Jēkabpils novada seno tautastēr-
pu elementus.

Ekspozīcijā “Novada slavenības”
var iepazīt literāro dižgaru Raiņa, J. Aku-
ratera un brāļu Jāņa un Aleksandra Grīnu
fotogrāfijas un materiālus par viņu dzīvi
un literāro darbību.

Izstādes:
l “Izrakstīju stipru jostu,/Apjoz’

savu tēvu zemi”– Novadam raksturīgas
tautiskās jostas (audēja V. Flandere, aus-
tas no senu jostu paraugiem).

l Jēkabpils Mākslas skolas Zasas vi-
dusskolas filiāles audzēkņu darbu izstā-
de “Kaste? Es te!” (no 05.05.)

l Fotogrāfiju izstāde “No sirds Latvijai”. 
l Izstāde “Ziedu dārzā”- dārza ziedi,

ziedi rokdarbos, gleznās, zīmējumos, fo-
togrāfijās un virtuālajā pasaulē (jūlijs).

l Izstāde – degustācija. “Sēlijas
tējas rīts” un “Launaga tēja ceļinie-
kam”. Ārstniecības augu un ziedu tējas
pagatavošana ievedīs Jūs aromātiskā pa-
saulē – baudi un iepazīsties ar zāļu tēju
ārstnieciskajām īpašībām, pielietojumu
un iepazīsti senajai Sēlijai raksturīgās
tējas un tējas dzeršanas kultūru! (grupa
līdz 10 cilv., iepriekšēja pieteikšanās).

Pasākumi: 
l Literāra pēcpusdiena “Jāņa Aku-

ratera un Jāņa Jaunsudrabiņa ceļu
krustpunktos” (A. Bērziņa un L. Ķuzā-
ne)(marts).

l Muzeju nakts “Laika rats” (20.
maijā).

l Dzejas diena “Mans dzejolis” (11.
septembris).

l Tikšanās ar novadniekiem mūziķiem
“Mūzikas skaņas no Daugavas kras-
tiem”

Muzejpedagoģiskās programmas:
Prasmju apgūšana: 
Stabulēšana, dzijas tīšana kamolā iz-

mantojot tītavas, tamborēšanas un izšū-
šanas prasmes, apgūt un parādīt savas
prasmes mīklu minēšanā, pasaku un

teiku stāstīšanā, apgūt seno rotājumu iz-
gatavošanu no salmiem, teātra prasmes
izmantojot muzeja eksponātus, prasmes
iejusties mūzikas instrumentu spēlēšanā
(visu gadu, grupa līdz 5 bērniem, iepriekš
piesakoties).

Programma “Senču Ziemassvētku
galds” (decembris, iepriekš piesakoties).

Muzejā iespējams apskatīt: 
l virtuālo “Ceļojumu pa J. Akurate-

ra literārā mantojuma takām”, Jēkab-
pils novada pašvaldības mājaslapā ir ie-
spējams apskatīt saiti http://jekabpilsno-
vads.lv/Akuraters/.

l virtuālo ceļojumu “Pa Jēkabpils no-
vada literāro dižgaru bērnības takām”,

l video par Jēkabpils novadu.
Vada ekskursijas pa Zasas parku –

piesakies un baudi aizraujošu pastaigu
pa senās Viesenes muižas teritoriju!

Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00
– 16.00, sestdien, svētdien slēgts

Kontaktinformācija 
(mājaslapa, adrese, tālrunis, e-pasts) 

Novadpētniecības ekspozīciju 
organizators: Edīte Balode

Adrese: “Ozollejas”, Zasa, Zasas 
pagasts, Jēkabpils novads

Tālrunis: 25465787
E-pasts: edite.balode@

jekabpilsnovads.lv

Ko šogad piedāvā Jēkabpils novada pašvaldības
“Sēlijas prasmju muzejs”?
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2016. gada nogalē, kā ik katru gadu,
Jēkabpils novada administrācijas pār-
stāvji iepazinās ar svētku rotājumiem no-
vadā un pateicās iedzīvotājiem un iestā-
dēm par ieguldīto darbu svētku noskaņas
radīšanā.

Jēkabpils novada pašvaldības Atzinī-
bas rakstus un simboliskas svētku veltes
šogad saņēma:

l Zeņinu ģimene – par Kalna pagasta
viensētas „Mežstūri” skaisto Ziemassvēt-
ku noformējumu,

l Kalna pagasta pārvalde un Vidsalas
ciema iedzīvotāji – par Vidsalas ciema
skaisto Ziemassvētku noformējumu,

l Zasas pagasta
pārvalde – par Zasas
centra skaisto Zie-
massvētku noformē-
jumu un visvairāk
svētku eglēm,

l „Zaļās ielas 3”
iedzīvotāji Zasā – par
daudzdzīvokļu mājas
skaisto Ziemassvētku
noformējumu,

l Zasas vidus-
skola – par skolas
ēkas skaisto Ziemas-
svētku noformējumu,

l Dignājas pa-
gasta pārvalde – par
pārvaldes ēkas skais-
to Ziemassvētku no-
formējumu,

l Dunavas pa-
matskola un pārējās
šīs ēkas struktūrvienī-
bas – par vienoto un
skaisto Ziemassvētku
noformējumu,

l Rubenes pa-
gasta pārvalde – par
pašdarinātajiem rotā-
jumiem un to vienotu
stilu pagasta ciemos,

l Leimaņu Tautas
nams - par viskošāk iz-
dekorētajiem logiem,

l Ābeļu pagasta
pārvalde – par pārval-

des ēkas skaisto Ziemassvētku noformē-
jumu.

Paldies arī pārējiem novada iedzīvotā-
jiem un iestādēm par centību un sagādā-
to svētku sajūtu! Lai dažādu radošu ideju
netrūkst arī nākamgad!

K.Sēlis
Autora foto

Zināms, ka Ziemassvētki ir pārsteigumu un brīnumu laiks, un
Dunavas pamatskolā patiesi tā bija. Mācību semestra pēdējā
dienā skolas kolektīvs pulcējās uz Ziemas saulgriežu pasākumu,
lai atskatītos uz paveikto. Skolas Pateicības rakstus un piemiņas
veltes saņēma labākie mācībās. Koncertā dziesmas mijās ar
dejām, dzejoļi ar skečiem un nelieliem uzvedumiem. Bērnu skai-
tam samazinoties, izveidojusies tradīcija, ka uzstājas pilnīgi visi
skolēni un pirmsskolas audzēkņi, tādējādi ieprie-
cinot vecākus, vecvecākus, vecākos brāļus un
māsas, ikvienu apmeklētāju.

Šai pasākumā ieradās ļoti gaidītais Ziemas-
svētku vecītis ar dāvanu maisu, bet vislielāko pār-
steigumu sagādāja ciemiņi no Rīgas – Agnese
Burbo un Valters Varna- pārstāvji no SIA Baltijas
Sporta Auto -Porsche importētājs Latvijā. Dau-
dzas lielas un mazākas skaisti noformētas kastes
rindojās uz skatuves. Porsche centrs Rīga darbi-

nieki, viņu sadarbības partneri un klienti bija sarūpējuši dāvanas
mūsu skolai un skolēniem. Firmas pārstāve pastāstīja, ka izvēle
doties uz Dunavu nebija nejauša – katru gadu Ziemassvētkos
cenšas iepriecināt un atbalstīt kādu no Latvijas mazajām sko-
lām. Īpašas dāvanas bija sarūpējis arī talantīgais rallijkrosa au-
tobraucējs- jēkabpilietis Reinis Nitišs, sirsnīgs paldies viņam par
to. Ar vēl lielāku aizrautību sekosim viņa startiem sacensībās

un turēsim īkšķus. 
Bet tas vēl nebija viss-  jaunajā gadā mūs sagai-

da „Vakariņu meistarklase kopā ar Zommeru”- pie
mums viesosies restorāna Entresol īpašnieks un
populārais šefpavārs Raimonds Zommers, lai kopā
gatavotu ko garšīgu. 

Nav iespējams vārdos aprakstīt prieku, kas
mirdzēja bērnu acīs, jo tik daudz dāvanu vēl ne
reizi nebija bijis. Sarūpētās mantas noderēs mā-
cību procesa dažādošanai, brīvā laika pavadīša-
nai un sevis pilnveidošanai. 

Kamēr bērni izklaidējās karnevālā, ciemiņi ie-
pazinās ar skolu, atzinīgi novērtēja izrotātās tel-
pas. Atzina, ka patīkami pārsteigti par pasākuma
kuplo apmeklētāju pulku, daudzveidīgajiem priekš-
nesumiem. Nebūt nav radies priekšstats, ka sko-
lēnu tik maz. 

Dunava – vēl viena vieta Latvijā, kur viesojušies Porsche
centrs Rīga pārstāvji, sagādājot patīkamu pārsteigumu. Lai jau-
nais 2017. gads visiem veiksmīgs un dod spēku labiem darbiem!

Astra Liopa

Porsche Latvija sarūpē dāvanas Dunavas skolai

Gaišie Ziemassvētki
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Labdarības akcijā 
pārsteidz Ābeļu pagasta

pensionārus
Jau 7. gadu, tuvojoties Ziemassvētku laikam, Ābeļu pamat-

skolā sarosās un atdzīvojas labdarības rūķi - skolas skolēni un
viņu vecāki. Ar apbrīnojamu dāsnumu viņi saziedo bagātīgas
Ziemassvētku dāvanas pagasta vientuļajiem pensionāriem. Šo
jauko akciju atbalsta arī pagasta sociālais dienests un kopīgā
braucienā bērni paši nogādā sarūpētās dāvanas to adresātiem. 

Šogad akcijā „No sirds uz sirdi” tika sagādātas paciņas 9 Ābeļu
pagasta vientuļajiem pensionāriem. Un vārdi – no sirds uz sirdi -
atbalsojās pilnā skanējumā, arī mums dāvinātājiem. Kādam tas
bija kā satikšanās prieks, kādam – pārsteigums par cilvēku vien-
tuļo ikdienu, kādam dziļš aizkustinājums par neviltotajām patei-
cības asarām. Bet visiem kopā – patiess dāvāšanas prieks.

Samanta Vinciune – šīs akcijas dalībniece: „Tā sajūta, kad
tu redzi kādu smaidām, ir neaprakstāma, bet apzinoties to, ka
tu esi devis iemeslu smaidīt tam cilvēkam, ir vēl labāka. 19. de-
cembrī devāmies pie pensionāriem ar sarūpētajām dāvanām,
dziedot un ar smaidu sejā. Šīs dienas ietvaros sapratu, ka tie-
šām smaids rada smaidu un ir patīkami darīt labas lietas.”

Paldies skolas vecākiem un skolēniem par atsaucību!
Iveta Bērziņa 

Jēkabpils novada sociālās aprūpes namā „Mežvijas” 
aizrit Ziemassvētku pasākumi

2016. gada nogalē Mežgalē, Leimaņu pag., Jēkabpils nova-
dā, Sociālās aprūpes namā „Mežvijas” decembris aizvadīts kā
labo darbu mēnesis. Gaidot Ziemassvētkus un Jauno gadu, lī-
dzīgi kā citviet notiek dažādi pasākumi un labdarības akcijas,
tāpat arī SAN „Mežvijas” aktivitāšu netrūka. Līdzīgi kā Jēkabpils
novada sociālā dienesta darbinieki pirms Ziemassvētkiem ap-
ciemo savus novada ļaudis, kuri mīt arī citos aprūpes namos un
pansionātos, tāpat arī  SAN „Mežvijas”  Ziemassvētku laikā bija
vērojama novada iedzīvotāju, pašdarbieku un pagastu pārstāvju
aktivitāte, lai iepriecinātu iemītniekus. Ar dāvanām, priekšnesu-
miem, dziemām, rotaļām SAN „Mežvijas” iemītniekus 2016.
gada 23. decembrī priecēja muzikālā apvienība „Oktāva” un
Kalna pagasta vokālais ansamblis „Līksma”. Savukārt, 2016.
gada 27. decembrī iemītniekus ar priekšnesumu un dāvanām
apmeklēja Zasas vidusskolas un kultūras nama kolektīvs. Iemīt-
niekiem apsveikumus arī bija sarūpējuši Dignājas pamatskolas
bērni, kā arī neizpalika sveiciens svētkos no režisora Pētera
Draneviča. Iemītnieki ar prieku sagaidīja ciemiņus, sarūpējot arī
viņiem simboliskas dāvaniņas, kuras sarūpējušas bija iemītnie-
ces Varvara Gavrilova un Zinaīda Paure, kā pateicību par jau-
kiem pavadītiem mirķiem.

SAN”Mežvijas” iemītnieku un personāla vārdā pateicamies:
Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājam Edvīnam Meņ-

ķim, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Suba-

tiņam, Leimaņu pagasta pārvaldniekam Antonam Tropikam, Jē-
kabpils novada sociālā dienesta p.i. vadītājai Larisai Zeltiņai, Lei-
maņu kultūras nama vadītājam Gintam Audzītim, Kalna kultūras
nama vadītājai Sandrai Vecumniecei, Jēkabpils novada adminis-
trācijas rūķiem un visiem pārējiem, kuri aktīvi piedalījās pasākumu
īstenošanā.

SAN „Mežvijas” vadītājs – sociālais darbinieks
Kaspars Vaišlis. Tālr.26558814

Rokdarbu pulciņš “Bitītes”
sarūpē dāvanas svētkos

Katru gadu
Ziemassvētkos
mēs, Ābeļu pa-
gasta rokdarbu
pulciņš “Bitītes”,
rīkojam labdarī-
bas akciju Ābeļu
skolā un pansio-
nātos “Mežvijas”
un “Jaunāmui-

ža”, apdāvinot skolā 1. klases bērnus un pansionātā dzīvojošos
mūsu pagasta cilvēkus. Šoreiz tās bija siltas, mīkstas adītas
čības, kuras pagatavoja Maija Mieze un Vija Kirilova, ieguldot
tajās visu savu sirds siltumu. Savukārt Ābeļu pamatskolas 1.
klasītes bērniem tika dāvināti adīti cimdiņi, zeķītes visu mūsu
rokdarbnieču izpildījumā.

Biedrības “Ābeļzieds”
vadītāja Mārīte Rocēna
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28.janvārī Jēkabpils novadā, sporta kompleksā “Pilskalni”
norisinājās Latvijas nacionālā treniņa skijoringā 3.posms. Pasā-
kumu organizēja biedrība “MK ZASA” un vadīja biedrība “LAT-
VIJAS SKIJORINGA FEDERĀCIJA”. Treniņā kopā pulcējās 140
dalībnieki, to skaitā četri ārzemju, kuri mērojās spēkiem 15 da-
žādās klasēs. Katra klase aizvadīja divus braucienus, kas pēc
tam tika apkopoti.

Pirmie uz starta līnijas stājās Mazās un Lielās Tautas, Retro
Tautas klases un Jauniešu Skijoringa klase. Kopā 26 ekipāžas.
Lielās Tautas klasē biedrību “MK ZASA” pārstāvēja trīs ekipā-
žas, kuras izcīnīja 3.vietu - R. Veļiks/ I. Mucenieks., 8.vietu – U.
Želtkovskis/ G. Reliņš un 9. vietu – D. M. Matīss/ K. Štolnieks.
Retro Tautas klasē motokluba sportisti N. Butāns un G. Ziemelis
palika 8.vietā, bet Jauniešu Skijoringa klasē R. Rāviņa un T. Jur-
geviča ekipāža izcīnīja godalgoto 1.vietu.

Tālāk trasē devās Mazā Meistaru un Veterēnu skijoringa kla-
ses. Mazā Meistaru klasē sacensību dienā startēja visvairāk da-
lībnieku, un 19 baucēju konkurencē mūsu sportisti ieņēma 8.
vietu – A. Bite/ T. Vanadziņš un 14.vietu – E. Cankalis/ K. Iesal-
nieks. Bet Veterēnu skijoringa klasē no 8 ekipāžām motokluba
Zasa dalībnieku U. Bites un I. Mucenieka ekipāža izcīnīja god-
pilno 2.vietu.

Kā trešie uz strarta Pilskalnu autotrasē stājās Lielā Meistaru
klase, kurā kopā startēja 14 ekipāžas. Biedrību “MK ZASA” pār-
stāvēja R. Veļiks un I. Mucenieks. Pirmajā braucienā ekipāža

palika ceturtā, bet otrajā braucienā ieņēma otro vietu, kopvēr-
tējumā izcīnot godalgoto 3.vietu.

Pasākums norisinājās raiti, un jau pēc divpatsmitiem treniņu
varēja sākt MX SKI dalībnieki. Sportisti MX SKI dalījās astoņās
klasēs: Kross ar radzēm, Kross bez radzēm, Solo Juniori, Q
Open, Q4x4, Q50, Q100, Q Juniori. Klasē “Kross ar radzēm”
braucienu veica 14 sportisti, bet klasē “Kross bez radzēm” – 18,
no kuriem motokluba ZASA dalībnieki ierindojās 8. vietā –
A.Bite, 11.vietā – J. Levinskis un 12.vietā – E. Cankalis. Solo
Juniori, Q Open, Q4x4, Q50, Q100, Q Juniori klasēs kopā pie-
dalījās 41 dalībnieks.

Biedrība “MK ZASA” vēlas teikt lielu paldies dalībniekiem un
skatītājiem, kas mēroja tuvāku un tālāku ceļu, lai piedalītos pa-
sākumā. Atzinīgi novērtējam sporta kompleksra “Pilskalni” au-
tokrosa trasi, kas bija sagatavota ļoti labā kvalitātē. Pateicamies
Jēkabpils novada domei un tās darbiniekiem par atbalstu un at-
saucību pasākuma organizēšanā.

Latvijas nacionālā treniņa skijoringā 3.posma rezultātus de-
talizētāk varat redzēt Latvijas Skijoringa federācijas mājas lapā
- http://www.skijo.lv/rezultati/ .

Bildes un video no pasākuma un biedrības “MK ZASA” jau-
numi atrodami šeit: https://www.facebook.com/motoklubszasa/.

Sporta kompleksta “Pilskalni” mājas laba -
http://skpilskalni.lv/ .

Andrejs Bite
Biedrības “MK Zasa” vadītājs

14. janvārī Rubeņos Pasaules sniega dienas ietvaros norisi-
nājās hokeja turnīrs. Hokejā piedalījās 3 vietējās komandas, iz-
spēlējot katrai komandai ar katru 2 x pa 10min, turnīrā triumfēja
komanda „Kaldabruņa”, otro vietu izcīnīja komanda „Spēlēni” un
trešajā vietā palika „Rubeņi”. Papildus hokejam norisinājās arī
kērlinga sacensības, kur piedalījās 9 skatītāju izveidotās koman-

das, katrā komandā pa 4 dalībniekiem. Veiksmīgākās kērlinga
komandas bija: „Krāpnieki” – 3.vieta, „Adrenalīns” – 2.vieta un
pirmo vietu izcīnīja „Lāči”. Soda metienu disciplīnā no hokeja lau-
kuma vidus dalībniekiem bija jāraida 10 ripas mazajos vārtos.
Trāpīgākie soda metienos bija: Ritvars Rubiķis – 3.vieta, Dinārs
Čāmāns – 2.vieta, Uldis Sproģis – 1.vieta. Veicināšanas balvu iz-
cīnīja daiļā dzimuma pārstāve – Ilze. Ātrslidošanas disciplīnā
veiklāie bija: Modris Zālītis – 3.vieta, Ralfs Valainis – 2.vieta un
nepārspēts šajā konkurencē bija Kalvis Dobkevičs. Sniega skul-
ptūru veidošanas festivālā visi dalībnieki ieguva piemiņas balvas.
Pasākums norisinājās sadarbībā ar hokeja kluba „Rubeņi” bied-
riem, Juri Rubiķi, Rubenes pagasta pārvaldi un pamatskolu. Par
balvām parūpējās pasaules sniega dienas organizatori, Jēkabpils
novada pašvaldība, kā arī latviešu hokejists Oskars Bārtulis, kas
patreiz pārstāv Kontinentālās hokeja līgas klubu Vladivostokas
„Admiral“. Uz tikšanos nākamajos Jēkabpils novada pasākumos!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

S.Paegļkalnes foto

Hokeja svētki Rubeņos

“Pilskalnos” aizvadīts Latvijas Nacionālais treniņš 
skijoringā

J.Levinskis (nr. 299.) ar A. Brenci.

“MK ZASA” ekipāža - U. Bite (nr. 399) un I. Mucenieks
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27.janvārī Zasas vidusskolas sporta zālē bija tikšanās ar
Kalvi Dauksti. Mērķis bija iepazīties ar smagatlētikas sporta vei-
diem un Jēkabpils novada jaunieti (Kalvja dzimtā puse ir Kal-
dabruņa), kurš aktīvi sporto un izmanto brīvo laiku lietderīgi. “Pa-
celsim Latviju!” - tāds sauklis rotāja puiša t-kreklu. Latvijai ir va-
jadzīgi gudri, stipri un par savu nākotni atbildīgi jaunieši.

Kalvis prezentēja sporta veidu pauerliftingu, atbildēja uz jau-
tājumiem un demonstrēja, kā pareizi jāizpilda darbības spēka
trīscīņā - spiešanā guļus, tupienā un vilkmē. Izrādās, ka jaunie-
tis, kurš mācās Bebrenes vidusskolas 11.klasē ir Siguldas pa-
uerliftinga biedrības jaunākais biedrs un Latvijas čempionāta
spēka trīscīņā savā svara kategorijā -105 kg izcīnījis 1.vietu, ar
ļoti atzīstamiem rezultātiem 130 kg spiešanā guļus, 200 kg tu-
pienā un 240 kg vilkmē! Absolūtajā vērtējumā starp jauniešiem
Kalvim ir 3.vieta Latvijā. Jaunietis mācās, dejo deju kolektīvā,
strādā vecāku lauku saimniecībā, trenējas patstāvīgi un gata-

vojas sacensībām.
Kalvis ir mērķtie-
cīgs un iegulda
lielu darbu, lai sa-
sniegtu savus mēr-
ķus.

Cerams, ka šī
tikšanās daudziem
puišiem lika pārdo-
māt par sava brīvā
laika izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu, sportošanu un treniņu
iespējām.

Zasas vidusskolas direktore
Olita Spēka

Zasas vidusskolas skolēni iepazīst pauerliftingu

Jēkabpils novada pašvaldības pār-
stāvji, kā katru gadu, arī šogad piedalījās
ikgadējā tūrisma izstādē “Balttour 2017”,
kas norisinājās no šī gada 3. līdz 5. feb-
ruārim Ķīpsalā. Jēkabpils novadu šogad
pārstāvēja atbildīgais speciālists pašval-
dībā par uzņēmējdarbību Dzidra Nartiša,
projektu speciāliste Agnese Kalniņa,
biedrības “Ūdenszīmes” pārstāvji Solvita
Kukle un Kaspars Litavnieks. 

Zemgales reģiona Sēlijas pudurī Jē-
kabpils novads bija atpazīstams ar savu
piedāvājumu tūrisma jomā reklamējot
amatniecības centru “Rūme”, “Pļavu mu-
zeju”, “Sēlijas prasmju muzeju”, lielākos
kultūras pasākumus novadā, kas notiks
2017. gadā. Izstādes apmeklētājiem tika
sniegta informācija gan par apskatāma-
jām dabas vērtībām, gan sakrālajām cel-
tnēm, gan arī aktīvās atpūtas iespējām
Jēkabpils novadā un Sēlijā kopumā.

Izstādes apmeklētājiem bija liela inte-
rese iepazīt Sēlijas puses ēdienus, ko po-
pularizējām bukletā “No Sēlijas karotes”.
Jaunu informāciju par savu piedāvājumu
sniedza amatniecības centrs “Rūme”.

Iepazīties ar tūrisma izstādi un nova-
da piedāvājumu Sēlijas pudurī un Zem-
galē kopumā, bija ieradušies novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars

Vanags un Dunavas pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Baltaruņķis. 

Esam gandarīti par izstādes apmek-
lētāju izrādīto interesi tūrisma piedāvāju-
mam Jēkabpils novadā. Nākamajai “Bal-
ttour” izstādei, kas norisināsies 2018.
gadā,  gatavosimies ar jaunām idejām un
jaunām ierosmēm.

Aicinām mūsu novada tūrisma pa-

kalpojumu sniedzējus sūtīt informāciju
par savu piedāvājumu tūristiem uz mūsu
e-pasta adresēm:

agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv 
dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv 

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas
speciāliste Dzidra Nartiša un projektu

speciāliste Agnese Kalniņa

Jēkabpils novada pašvaldība 
piedalās tūrisma izstādē
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J kabpils novada teritorij  deklar to iedz vot ju skaits 
                       p c st vok a uz 02.01.2017. 
 

A ona Semeiko, J kabpils novada dzimtsarakstu noda as vad t ja

Pagasts Iedz vot ju skaits uz
01.01.2016.

Iedz vot ju skaits uz
02.01.2017.

Dabiskais
pieaugums

be u pagasts 930 913 17
Dign jas pagasts 520 497 23
Dunavas pagasts 643 632 11
Kalna pagasts 590 583 7

Leima u pagasts 491 467 24
Rubenes pagasts 1002 965 37
Zasas pagasts 893 860 33

KOP 5069 4917 152

4. februārī Jēkabpils novada Kalna pagasta Klaucānu ezerā no-
risinājās Jēkabpils novada un briedrības „Bancāns“ rīkotās zemle-
dus makšķerēšanas sacensībās, Organizatori bija patīkami pār-
steigti par kuplo dalībnieku skaitu - piedalījās 45 copmaņi.

Makšķernieki sacentās sešas stundas - no 9.00 līdz 15.00. Sā-
kumā daudzi dalībnieki laimi meklēja dziļākās vietās, cerot uz pli-
čiem un brekšiem, taču tiem šai dienā, iespējams, bija gavēnis.
Drīz vien āļiņģi lielā skaitā tika urbti tuvu krasta, dažviet pat pašās
niedrēs. Lai gan lielākais šai dienā noķertais asaris svēra pāri par
500 gramiem, tas bija izņēmums. Pārsvarā ašuku svars bija reizes
desmit vai par vairāk mazāks. Pa retam trāpījās arī kāda raudiņa.

Nosverot visu dalībnieku lomus, izrādījās, ka vislabāk veicies
Madonas novada copmanim Andrim Turkinam, kas uzvarēja ar
6,100 kg smagu lomu. Otrā vieta jēkabpilietim Sergejam Pavlo-
vam (4,320 kg), trešā — vēl vienam jēkabpilietim Raimondam
Vilnraģim (2,840 kg). Dāmu konkurencē veiksmīgākā bija Ilze
Barūkle no Ļaudonas (2,590 kg). Balvu par lielāko izvilkto zivi

pienācās Kristapam Ādamsonam no Kokneses par 1,330 kg
smagu līdaku. Zaļsvārce makšķernieka lomā gan netika ieskai-
tīta, jo tika noķerta uz ūdas. Savukārt pārsteiguma balvu saņē-
ma Sandijs Vietnieks no Kalna pagasta.

Noslēgumā visi dalībnieki tika cienāti ar sātīgu un garšīgu
zupu. Biedrības „Bancāns“ valdes priekšsēdētājs Aivars Liep -
kalns un novada sporta organizatore Baiba Čākure visus aicināja
pavasarī uz spiningošanas mačiem, kas arī risināsies šajā ezerā.

Juris Šteinbergs
bdaugava.lv

Klaucāna ezerā notika Jēkabpils novada makšķerēšanas
sacensības

Kopš 6. janvāra ik pēc 3 nedēļām kādā no Jēkabpils novada
pagastiem pulcējas zolītes čempionāta dalībnieki, lai noskaidrotu
2017. gada veiksmīgākos spēlmaņus, gan individuālajā konku-
rencē, gan labāko pagastu. Pasākums pulcē mūsu kā arī citu no-

vadu dalībniekus, pirmais posms norisinājās Ābeļos, piedaloties
65 dalībniekiem, savukārt otrajā posmā Kalna pagasta kultūras
namā piedalījās jau 68 dalībnieki. Šogad vislabāk individuālajā
konkurencē pirmajā posmā bija veicies: 3.vieta - Viesturs Miku-
lāns (Dignāja), 2.vieta – Jānis Vilks (Ābeļi) un pirmā posma uz-
varētājs bija Aivars Valters (Dunava). Pagastu Top-3: 3. vietā -
Leimaņi, 2.vietā - Dignāja un 1. vietā - Ābeļu pagasts. Savukārt
otrajā posmā individuālajā konkurencē vislabāk veicās: 3.vieta
– Aleksandrs Koroļovs (Ābeļi), 2.vieta – Andrejs Visnops (Rube-
ņi/Slate) un pirmo vietu izcīnīja – Agris Bogdāns (Ābeļi). Labāko
pagastu Top-3 2.posmā veido Ābeļu pagasts ar 3.vietu, 2.vietu
pirmo reizi Zolītes čempionāta vēsturē izcīnīja Rubeņu/Slates
pagasts un 1.vietā revanšējās Kalna pagasts, kas pirmajā posmā
dalīja 4./5. vietu. Lielākā Zolmaņa godu pirmajos posmos izcīnīja
- Dagnis Mucenieks (Leimaņi) ar uzvarētām 6 zolēm, un Agris
Bogdāns (Ābeļi) ar 7 uzvarētām zolēm 2.posmā.

Uz tikšanos Leimaņu tautas namā 17. februārī!
Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Aizsācies Jēkabpils novada 2017.gada Zolītes čempionāts

Mācības ES nozīmes zālāju 
biotopu apsaimniekotājiem

Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot divu
dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) pie-
sakās pasākuma „Agrovide un klimats“ aktivitātē „Bioloģiskās daudzvei-
dības uzturēšana zālājos“ (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas
Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4.zālāju ra-
žības klase. Atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā saistību perioda otrajā
gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaim-
niekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību gads.  
Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.-
2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.

Uz mācībām jāpiesakās pie novadu lauku attīstības konsultantiem
vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65207071, mob.t. 26511269 vai
elektroniski:  anita.putka@llkc.lv.

Anita Putka



Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

Man zīlīte pavēstīja –
Jauni radi piedzimuši.
Es būš’ ieti apraudzīti –
Vai brālīši vai māsiņas.

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā decembrī un janvārī

reģistrētas 
7 dzimšanas:

Jānis, Samanta, Viktorija,
Emīls, Amēlija, 

dvīņi Jānis un Mārcis

Sveicam vecākus un novēlam
mīlestību, pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu audzinot!

Meklē mūs arī sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils-novads/
twitter.com/JekabpilsNovads

2017. gada februāris

Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.
Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst - atvirzīt.

/V. Kokle–Līviņa/

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Ņina Borovkova
01.07.1926.-16.12.2016.

Uldis Zemitāns
03.07.1944.- 16.12.2016.

Biruta Ķeņģe
10.11.1949. – 17.12.2016.

Aleksejs Iļjins
08.10.1957.- 18.12.2016.

Laimonis Lauskis
23.08.1946.- 18.12.2016.

Anna Kaļķe
26.01.1929. – 22.12.2016.

Olga Aleksejeva
20.11.1951. – 25.12.2016.

Marija Dižbite
21.04.1927. – 24.12.2016.

Jevdokija Glinska
17.10.1934. – 26.12.2016.

Zenta Grigorjeva
18.04.1949.-28.12.2016.

Dainis Peisnieks
13.07.1951.-28.12.2016.

Jānis Grugulis
15.01.1950.-26.12.2016.

Milda Stalidzāne
13.10.1928. – 31.12.2016.

Alma Nikitina
12.02.1927.-02.01.2017.

Ļubova Vasiļevska
03.12.1935.-12.01.2017.

Līga Astrīda Kalvīte
02.03.1939.-22.01.2017.

Vilija Sprindžuka
02.07.1936.-25.01.2017.

Rihards Grīva
21.11.1933.-27.01.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Ābeļu pagasts

17.02. plkst. 15.00 Ābeļu tautas namā,
sadarbībā ar Ābeļu bērnu dienas centru,
rotaļu pēcpusdiena bērniem 
11.03. plkst. 20.00 Ābeļu tautas namā
pašdarbības kolektīvu koncerts „Tik dēļ
jums, daiļās dāmas, dēļ jums...“ Plkst.
22.00 Ballīte jautrās noskaņās.

Dunavas pagasts

25.02. plkst. 13.00 Dunavas skolā-tradī-
ciju zālē amatierteātra “Sateka” pirmizrā-
de - komēdija “ Ak, skaistā jaunība” pēc
I.Kalmes motīviem.
04.03. plkst. 19.00 Dunavas skolā, tra-
dīciju zālē pasākums “ Ak sievietes, sie-
vietes, sievietes…”. Pasākuma viesis
Kaspars Pudniks (Riču ģimenes dalīb-
nieks). Pēc koncerta - balle.

Dignājas pagasts

11.02. plkst. 14.00 Dignājas pamatskolā
Ziedu balle.

Kalna pagasts

11.02. plkst. 10.00 Sporta kompleksā
“Pilskalni” LAF Krosa komisijas autokro-
sa kausa un Folkreisa Ziemas autokrosa
kausa 4. posms.
11.02. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā
vokālā ansambļa “Līksma” 5 gadu jubile-
jas koncerts „Ar mīlestības pinekļiem...“.
Piedalās novada pašdarbības kolektīvi
un viesi; plkst. 21.00 Valentīndienas
balle kopā ar grupa “Sēnīte”.

Leimaņu pagasts

18.02. plkst. 13.00 Leimaņu tautas namā
viesojas Baltinavas teātris “Palādas”.

Rubenes pagasts

13.02. plkst. 14.00 Rubenes kultūras
namā tematisks pasākums “Tējas pēc-
pusdiena svecīšu gaismā” sadarbībā ar
interešu kopu “Gardēdis” un Rubeņu bib-
liotēku.
18.02. plkst. 14.00 Rubenes kultūras
namā grupas “Galaktika” koncerts.

Zasas pagasts

11.02. plkst. 18.00 Zasas kultūras namā
Zasas vidusskolas 12.klases Žetonva-
kars: A.Niezviedža izrāde “Pagrabiņš”;
plkst.22.00 balle, spēlē: Viesturs &Co.
18.02. plkst. 17.00 Zasas kultūras namā
amatierteātru saiets “Spēlētprieks”.
25.02. plkst. 10.00 Zasas vidusskolas
sporta zālē Jēkabpils novada 2017. gada
atklātais Ziemas volejbola turnīrs vīriešu
komandām 6:6 (max 8 komandā).

Izstādes:
Līdz.17.02. Dunavas sabiedrisko resur-
su centrā foto izstāde “Jēkabpils novada
sakoptības skate 2016”
20.02.-20.03. Rubeņu bibliotēkā- zālē
foto izstāde “Jēkabpils novada sakoptī-
bas skate 2016”

Informāciju par kultūras sarīkojumiem
apkopoja Inta Tomāne

Sveicam Mariju Pudāni
101. gada jubilejā!

Un viss tāpat kā bijis –
Tā pati sirds, tas pats

vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.

/N.Kalna/

Mīļi 
sveicam
Mariju 
Pudāni

101. gada 
jubilejā!

Rokdarbu 
pulciņš 
“Bitīte” 

un biedrība
“Ābeļzieds”

Foto: Maija Mieze

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017.gada februārī, marta sākumā
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