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Kopumā uz vadītāja vietu konkursā
bija pieteikušies 8 pretendenti. Par Jēkab-
pils novada Izglītības un kultūras pārval-
des vadītāju ar 2017. gada 8. augustu ie-
celta Dignājas pamatskolas direktore
Anda Ķiploka. 

Līdz šim darba mūžu Ķiplokas kundze
pavadījusi Dignājas pamatskolā, pedago-
ģiskajā darbā kopumā 31 gadu, par skolas
direktori – 23 gadus: “Šis [jaunais] darbs
man būs liels izaicinājums, ļoti grūti ir pa-
mest arī iepriekšējo darbu vietu. Ceru, ka
veidosies laba sadarbība. Izglītības nozarē
ceru uz labu, kvaliatīvu darbu. Ja būs lab-
vēlīgi apstākļi, varētu dibināties arī kāda
jauna izglītības iestāde. Arī valstī šobrīd
tiek veiktas lielas pārmaiņas – jauni notei-
kumi, projekti. Darba lauks ir ļoti nopietns
un plašs.” Vaicāta par mazo skolu sagla-
bāšanu, Ķiplokas kundze teic, ka tieši ar
tādu domu arī uz šo amatu startējusi:
“Zinot grūto situāciju novados ar skolēnu
un iedzīvotāju skaitu, mēģināšu darīt visu,
lai šīs skolas, kur tas iespējams, kaut kā
tomēr saglabātu, kaut vai vismaz sākum-
skolas līmenī, tā nodrošinot izglītību tuvāk
mājām, vismaz mazajiem bērniem. Tāpat
jāturpina sadarboties gan ar sporta, gan
kultūras koordinatoriem, jāuzklausa viņu
idejas par bērnu brīvā laika pavadīšanas
iespējām, vairāk jākomunicē ar iestāžu va-
dītājiem. Varbūt viņiem ir kādas ieceres,
kur nepieciešama arī aktīva pašvaldības
līdzdalība, un būs jāpalīdz tās risināt. ”

Par direktores līdzšinējo darbu domes
sēdē deputāti un izpilddirektors izteicās

atzinīgi – Dignājas pamatskolas vārds pē-
dējā laikā izskanējis bieži, arī mazo skolu
topā Dignājas pamatskolai valstī 2017.
gadā ir dalīta 33.-35. vieta.

Vēl nobeigumā A.Ķiploka piebilda: “Talan-
tīgi bērni ir visur, arī pašās mazākajās skolās,
un, ja kāds vēlas dzīvot pat visatālākajā no-
vadā teritorijā kopā ar savu ģimeni, vecā-

kiem, kāpēc gan viņam liegt šo iespēju?”
Direktora amata pienākumus Anda Ķip-

loka beidz pildīt ar 2017. gada 7. augustu.
Par Dignājas pamatskolas direktora pie-
nākumu izpildītāju no 2017. gada 8. au-
gusta iecelta Dignājas pamatskolas sko-
lotāja Ilga Vēvere.

K.Sēlis

Amatā iecelta jauna Izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja
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Jēkabpils novadā
jauna deputāte

Jēkabpils novada dome jūnija sēdē
apstiprināja no “Latvijas Zemnieku savie-
nības” saraksta ievēlētā deputāta Rai-
monda Jaudzema iesniegumu par depu-
tāta pilnvaru nolikšanu.

Līdz ar to Jaudzema kungs no deputā-
ta pilnvarām tika atbrīvots, un Jēkabpils
novada vēlēšanu komisija uzrunāja nāka-
mo sarakstā visvairāk balsu ieguvušo de-
putātu kandidāti. Tā bija Ābeļu pagasta
uzņēmēja, staļļa “Ūsiņš” īpašniece Ieva
Jase. Viņa aicinājumam piekrita un 27. jū-
lija domes sēdē tika iecelta par deputāti.

Jaudzema kungs turpinās strādāt par
pārvaldes vadītāju Ābeļu pagastā.

K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldība Lauku
atbalsta dienesta un biedrības Lauku par-
tnerība “Sēlija” izsludinātajā 2. projektu
konkursā Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākumā “Darbību

īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ie-
sniedza četrus pro-
jektus un saņēma
Lauku atbalsta die-
nesta Viduslatvijas
reģionālā lauksaim-
niecības pārvaldes
lēmumus par šo
projektu apstiprinā-
šanu.

Projekta Nr. 17-
0 5 - A L 2 4 -
A019.2204-000004
“Literāta Jāņa Aku-
ratera daiļrades

takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu
pagastā” mērķis ir izveidot un labiekārtot
J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpu-
sīgas personības daiļrades taku Ābeļu pa-
gasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus

un videi draudzīgus risinājumus. Projekta
kopējās izmaksas 54872,74 EUR, no
kurām ELFLA līdzfinansējums ir 27000,00
EUR un pašvaldības līdzfinansējums
27872,74 EUR.  Šobrīd pašvaldība ir no-
slēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Ošukalns
celtniecība”. Būvniecības darbu gaitu uz-
raudzīs būvinženieris Līga Koržeņevska.
Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārval-
des vadītājs Raimonds Jaudzems.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2203-
000005 “Pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes
nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu
pagastā” mērķis ir nodrošināt Sociālās
aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem ra-
cionālu brīvā laika pavadīšanu sakoptā
vidē, stiprināt veselību, popularizēt veselī-
gu dzīvesveidu, izveidojot nepieciešamo
infrastruktūru radošām, fiziskām un uz kul-
tūru vērstām aktivitātēm. Projekta kopējās
izmaksas 43342,54 EUR, no kurām
ELFLA līdzfinansējums 27000,00 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 16342,54
EUR. Šobrīd pašvaldība ir noslēgusi būv-
darbu līgumu ar SIA “Erbauer group”. Būv-
niecības darbu gaitu uzraudzīs būvinže-
nieris Līga Koržeņevska. Projekta vadītāja
ir projektu speciāliste Agnese Kalniņa.

Jēkabpils novadā uzsākta LEADER projektu ieviešana

Par brīvpusdienu, brokastu un 
launaga piešķiršanu skolēniem, kuri

mācās Jēkabpils novada izglītības 
iestādēs, no 01.09.2017.

Jēkabpils novada dome 27. jūlija domes sēdē nolēma:
l Piešķirt un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Jēkabpils novada izglītības

iestādēs no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. maijam apstiprināto
izcenojumu apjomā:

brokastis, pusdienas un launagu pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Jēkabpils novadā;

brokastis, pusdienas un launagu pirmsskolas grupu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta citu novadu teritorijā un kuri apmeklē Jēkabpils novada izglītības iestādes,
atbilstoši Jēkabpils novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumam Nr.87;

pusdienas 1.-12.klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā;
launagu 1.-4.klašu skolēniem, kuri apmeklē pagarināto dienas grupu un kuru

dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, atbilstoši Jēkabpils novada domes 2012.gada
20.septembra lēmumam Nr.13;

pusdienas 5.-6.klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta citu novadu teritorijā
un kuri mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs;

pusdienas 10.-12.klašu skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta citu novadu teritorijā
un kuri mācās Zasas vidusskolā;

pabalsts ēdināšanai citos gadījumos tiek nodrošināts atbilstoši saistošajiem
noteikumiem Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.

l Finanšu un ekonomikas nodaļai precizēt plānoto finansējumu skolēnu ēdināšanai
2017.gada budžetā pēc faktiskā skolēnu skaita uz 2017.gada 1.septembri un plānot
papildus finansējumu lēmuma 1.5. un 1.6.punktu izpildei. 

L.Pētersone 

27. jūlijā sākās Akuratera takas Brodos izveides būvdarbi.
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Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000005 “Publiskās ār-
telpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes
pagastā” mērķis ir publiskās ārtelpas labiekārtošana oriģinālas
un estētiskas vides veidošanai un drošības līmeņa paaugstinā-
šanai Rubenes pagasta teritorijā pie Rubenes kultūras nama.
Projekta kopējās izmaksas ir 40088,79 EUR, no kurām ELFLA
līdzfinansējums ir 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansē-
jums 13 088,79 EUR. Projekta vadītāja ir Rubenes pagasta pār-
valdes vadītāja Intra Kurme.

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2202-000005 “Tribīņu iz-
būve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā”
mērķis ir uzlabot esošā Sporta centra infrastruktūru, uzstādot
tribīnes un nožogojumu Ābeļu pagasta sporta laukumā, lai no-
drošinātu vietēju un starpnovadu sporta, kultūras un veselības

veicinošu pasākumu norisi. Projekta kopējās izmaksas ir
71539,45 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir 19014,52
EUR un pašvaldības līdzfinansējums 52524,93 EUR. Projekta
vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jau-
dzems.

Pašvaldība 2017. gadā realizēs divus projektus: “Literāta
Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu
pagastā” un “Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlaboša-
na Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pa-
gastā”. Savukārt projekti “Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie
Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” un “Tribīņu izbūve
Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā” tiks īstenoti
2018. gadā.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Daudzbērnu ģimene (definīcija pašvaldības pabalstu sa-
ņemšanai) – Saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 1.panta 16.punktā noteikto, daudzbērnu ģimene ir ģime-
ne, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ie-
vietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24
(divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesio-
nālo vai augstāko izglītību.

Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģi-
menes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbal-
sta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām
personām atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā “( apstiprināti
ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015 sēdes lēmumu Nr.273
(protokols Nr.15) Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada
domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā
12.11.2016.)prasībām. Jēkabpils novada pašvaldībā trūcīgām
ģimenēm (personām) tiek piešķirti šādi sociālās palīdzības pa-
balsti – pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa no-
drošināšanai, pabalsts skolas piederumu iegādei. Savukārt trū-
cīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)-dzīvokļa pa-
balsts, pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai, pa-
balsts veselības aprūpei

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināti arī pārtikas preču kom-
plekti, higiēnas un saimniecības preču komplekti un individuālo
mācību piederumu komplekti vai skolas soma – pasākumu no-
drošina Biedrība Latvijas Sarkanais krusts.

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek
piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,
kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas
mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atro-
das pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek pie-
šķirts sekojošu izdevumu segšanai:

1. transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās inter-
nātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu aplie-
cinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

2. mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50%
apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksā-
jumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi
gadā EUR 20 (divdesmit euro) apmērā katram daudzbērnu,trū-
cīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.

Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī
apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām
precēm.

Lai saņemtu pabalstus vai informāciju, lūdzu griezties Jēkab-
pils novada Sociālajā dienestā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, tālr.
29344339 vai pie sociālā darbinieka sava pagastā.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm:
www.godagimene.lv/.

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm 
Jēkabpils novada pašvaldībā

Aicinām amatniekus un biedrības!
Aicinām visus amatniekus un biedrības, kuru deklarētā un ju-

ridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils novada administratīvajā te-
ritorijā, iesniegt priekšlikumus (idejas) par dāvanas izveidi, ko
pasniegt Latvijas simtgadē dzimušiem bērniem, kuri tiks reģis-
trēti Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā. Viena un tā pati
biedrība vai amatnieks var iesniegt ne vairāk kā 3 priekšlikumus,
iesniedzot tos vienā aploksnē.

Kritēriji, izstrādājot dāvanu:
l Iekļauta Jēkabpils novada simbolika (ģērbonis vai logo);
l Iekļauta atzīme par Latvijas simtgadi (bērns ir dzimis 2018.

gadā).
l Dāvanai jābūt tādai, lai tā būtu pasniedzama gan zēna, gan

meitenes dzimšanas gadījumā.
l Dāvana var būt gan praktiska, gan kā suvenīrs.

l Dāvanas (1 gab.) cena līdz 15.00 eiro.
Iesniedzot priekšlikumus, jānoformē brīvā formā izstrādāts

apraksts par ideju un tās pamatojums (ar bildēm).
Priekšlikumus, attēlojamus vizuālā formā, lūgums iesniegt

personīgi Jēkabpils novada pašvaldības Lietvedības nodaļā (2.
vai 15. kabinetā) slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Dāvana Latvijas
simtgadē dzimušajiem bērniem” līdz 2017. gada 25. augustam.

Uz aploksnes lūgums norādīt:
Biedrībām- nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko un faktisko

adresi, telefona Nr.
Amatniekiem – vārdu, uzvārdu, deklarēto un faktisko dzīve-

svietas adresi, telefona Nr.

Aļona Semeiko
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Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi
līgumu ar nodibinājumu “VIDES RISINĀJU-
MU INSTITŪTS” par ekspluatācijas (apsaim-
niekošanas) noteikumu izstrādāšanu Vār-
zgūnes ezeram Kalna pagastā.

Kas ir nodibinājums “VIDES RISINĀJUMU
INSTITŪTS”? Viņi paši par sevi savā mājas
lapā www.videsinstituts.lv/ raksta: “Mēs pie-
ņemam izaicinājumus un nebaidāmies risināt
sarežģītas situācijas. Apvienojot vispusīgi
domājošus Latvijas un ārvalstu zinātniekus,
māksliniekus, praktiķus un moderno tehnolo-
ģiju sniegtās iespējas, mēs radām inovatīvus
risinājumus kompleksām vides problēmām
un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai.
Savu darbību balstām daudznozaru pieejā.
Mūsu komandā strādā zinātnieki un praktiķi
no tādām nozarēm kā bioloģija, ķīmija, hid-
roloģija, vides zinātne, fizika, matemātika,
datorzinātne, ainavu plānošana, mežsaim-
niecība, u.c. VRI darbības modeli nosaka do-
māšanas veids – spēt paskatīties uz apkār-
tējo vidi plašākā kontekstā, ieraudzīt lietu un
procesu savstarpējo mijiedarbību un kopī-
giem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai
sev, bet arī turpmākajām paaudzēm.”. Pa-
veiktajos darbos, kas saistīti ar ezeru izpēti,
var uzskaitīt ekosistēmas izpēti un apsaim-
niekošanas stratēģijas izstrādi Alūksnes eze-
ram, Burtnieka ezeram, Āraišu ezeram, Sā-
vienas ezeram.

Kāpēc pašvaldība ir pievērsusies ūdeņu
apsaimniekošanas jautājumam? Likumā “Par
pašvaldībām” ir noteikts, ka viena no pašval-
dības funkcijām ir noteikt kārtību, kādā iz-
mantojami publiskā lietošanā esošie meži un

ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi. Līdz šim
pašvaldībā par publisko ūdeņu izmantošanu
nav pieņemti noteikumi, taču nepieciešamība
ir ļoti liela. Licenču skaits, ko pašvaldība iz-
sniedz zvejai Vārzgūnes ezerā ir neliels –
tikai 3 murdi, kuru sētas garums vai spārnu
atvērums nav lielāks par 30 metriem. Visvai-
rāk uztrauc nelegālā zveja, kas notiek šajā
ezerā, līdz ar to zivju resursu samazināšanās
un ierobežotā piekļuve publiskajam ezeram.

Pētnieki jau 6. un 7. jūlijā veica kontrol-
zveju ezerā un paņēma ūdens paraugus. Pir-
mie secinājumi jau ir izdarīti – ņemot vērā
nelegālās zvejas apmērus, zivju apjoms
ezerā ir niecīgs, bet gaidīsim pārējos analīžu
rezultātus. Novembra mēnesī ir plānots sarī-
kot semināru, kurā tiks prezentēti pētījuma
rezultāti.

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša
K. Sēļa aerofoto

Notiek Vārzgūnes ezera izpēte

Jēkabpils novada pašvaldība īstenoju-
si projektu “Zivju resursu pavairošana Jē-
kabpils novada Bancānu ezerā”, kas īste-
nots Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta mak-
šķerēšana”.

Zivju fonda padome projektu apstip-
rinājusi 2017.gada 3.aprīlī (Zivju fonda
padomes 2017.gada 21.marta sēdes
protokols Nr.4.1-28e/2/2017). Zivju
fonda piešķirtais finansējums projekta
īstenošanai ir 111,79 eiro, līdzfinansē-
jumu 563,39 eiro apmērā nodrošina Jē-
kabpils novada pašvaldība. Projekta ie-
tvaros 6.jūlijā Bancānu ezerā ielaisti

1800 līdaku mazuļi, kurus piegādāja
SIA “Rūjas zivju audzētava”.

Dzidra Nartiša,

Jēkabpils novada teritoriālās 
plānošanas speciāliste

K.Sēļa foto

Ar Zivju fonda atbalstu palielināti zivju
resursi Bancānu ezerā

Turpinās 
dubultā 
virsmas 
apstrāde 

ceļam 
Jēkabpils – 

Dunava
Uz valsts vietējās nozīmes

ceļa V783 Jēkabpils – Dunava
– Ilūkste jūnija beigās atsākās
dubultās virsmas apstrādes
darbi. Tika pabeigts posms no
9,28. kilometra (Nagļiem) līdz
14,3. kilometram (Dūņenieku
klubam). Kopā 5,02 km. Dar-
bus veica SIA “8 CBR”.

Kā iepriekš Vidusdauga-
vas Televīzijai ziņoja VAS
“Latvijas Valsts ceļi” valdes
priekšsēdētājs Jānis Lange,
“šogad šim posmam tiks
veikta dubultā virsmas ap-
strāde, bet nākamgad šis
posms tiks turpināts vēl 6,5
kilometru garumā – no 14,3.
kilometra līdz 20,8.kilomet-
ram.”

K.Sēlis
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Balsstiesīgie: 4015
Nobalsojušie: 1877 (46,75%)
Derīgās aploksnes: 1877 (46,75%)
Derīgās zīmes: 1850 (98,56%)
Sakarā ar to, ka Jēkabpils novada iedzīvotāju skaits nokritās

zem 5000, bija jāievēl vairs tikai 9 deputāti ierasto 15 vietā.

Balsojuma sadalījums pa iecirkņiem

Balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm at-
ņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Latvijas Zaļā partija / Derīgās zīmes: 281 (14,97%) / Ievēlēti: 1

Latvijas Zemnieku savienība / Derīgās zīmes: 702 (37,40%)
/ Ievēlēti: 4

Jēkabpils reģionālā partija / Derīgās zīmes: 272 (14,49%) /
Ievēlēti: 1

Savam Novadam / Derīgās zīmes: 386 (20,56%) / Ievēlēti: 2

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK”
Derīgās zīmes: 209 (11,13%) / Ievēlēti: 1

Centrālās Vēlēšanu Komisijas mājaslapa 
www.cvk.lv

Pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopojums

Balsojuma sadalījums pa partijām 
un deputātiem

* Saīsinājumi: LZP - “Latvijas Zaļā partija”, LZS - “Latvijas Zemnieku savienība”, JRP - “Jēkabpils reģionālā
partija”, SN - “Savam Novadam”, NA - “Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””
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Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu ko-
misiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 9. pantu, Jēkabpils
novada domes 2017. gada 29. jūnija lēmumu „Par Jēkabpils no-
vada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termi-
ņu”, Jēkabpils novada dome izsludina Jēkabpils novada vēlē-
šanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komi-
sijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pa-
stāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attie-
cīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Lat-
vijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa). 

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, de-
putāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits
nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlamo
locekļu skaitu – 7 (septiņi) vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un pro-
fesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu saga-

tavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra
kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandi-
datūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas vei-
cama saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komi-
siju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta
katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu
un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiska partija vai politisko partiju ap-
vienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās
pastāvīgi funkcionējošas vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus var iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā
pēc adreses: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202, līdz 2017.
gada 10. augustam, plkst. 12:00.

Pieteikuma veidlapas atrodamas pagastu pārvaldēs, novada
administrācijas ēkā un mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv

Domes priekšsēdētājs A.Vanags

PAZIŅOJUMS par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanu

No 2017.gada 1.jūlija visām perso-
nām, par kurām tiks iekļautas ziņas Iedzī-
votāju reģistrā (personas pirmuzskaite),
tiks piešķirts individuāls personas kods,
kas sākas ar cipariem “32”.

Personas kodu veido no vienpadsmit
cipariem, nodrošinot personas kodu ne-
atkārtošanos. Personas koda pirmie cipa-
ri ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas au-
tomātiski ģenerēti nejauši cipari no “0”
līdz “9”. Jaunais personas kods, kas
sākas ar “32” ir nemainīgs, izņemot gadī-
jumu, ja persona tiek adoptēta.

No 2017.gada 1.jūlija persona ir tiesīga
VIENU REIZI PERSONĪGI mainīt perso-
nas kodu, ja personai bija piešķirts perso-
nas kods, kas satur dzimšanas datumu
(personas kodi līdz 2017.gada 30.jūnijam
ieskaitot). Personas koda maiņa ir bez
maksas.

Ciparu kombināciju personas kodam
izvēlēties nav iespējams un pēc personas
koda maiņas persona vairs nevarēs pār-
domāt un atgūt iepriekšējo personas
kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to ģenerē au-
tomātiski vienu reizi!

Personas kodu, kurā ir dzimšanas da-
tums, var mainīt visā personas dzīves
laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē jeb-
kurā Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Re-
publikas pārstāvniecībā ārvalstī.

Ja personai ar personas kodu, kurā ir
dzimšanas datums, ir konstatētas nepre-

cizitātes dzimšanas datumā, arī jāveic
personas koda maiņa.

Pēc personas koda maiņas:
l personu apliecinošs dokuments

(pase un/vai personas apliecība) kļūst
lietošanai nederīgs;

l personas pienākums ir 30 dienu laikā
iesniegt dokumentus jauna personu
apliecinoša dokumenta (pase un/vai
personas apliecība) saņemšanai, par ko
maksājama valsts nodevas samaksa;

l nepieciešams mainīt visus doku -
mentus, kuros norādīts personai Latvijā
piešķirtais personas kods (piemēram,
transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
personalizētās kartes, studenta, invalīda
vai pensionāra apliecība u.c.). Ja šos
dokumentus izdevēja iestāde izsniedz vai
maina par maksu, tad personas koda
maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu personu
no samaksas par jauna dokumenta
saņemšanu;

l ja personas kods tiek mainīts
nepilngadīgai personai un viņas vecāku
pasē ir ierakstīts bērns ar personas kodu,
vecākiem būs nepieciešams saņemt jaunu
pasi, kurā iekļautas aktuālas ziņas par
bērnu, ja vecāki vēlas ceļot kopā ar šo bērnu
vai, piemēram, uzrādīt pasi ar bērna ierakstu
citā iestādē. Par jaunas pases saņemšanu
veicama valsts nodevas maksa.

Nepieciešamie dokumenti personas
koda maiņai:

– personu apliecinošs dokuments –
pase vai personas apliecība (eID);

– iesniegums par personas koda
maiņu (katrai personai atsevišķi);

– dzimšanas apliecība, ja nepilngadīgā
persona pēc personas koda maiņas
pirmo reizi saņems personu apliecinošu
dokumentu.

– dzimšanas datumu apliecinoši doku-
menti, ja personas kods tiek mainīts, pre-
cizējot dzimšanas datumu personai ar per-
sonas kodu, kurā ir dzimšanas datums.

Personas koda maiņa un jauna perso-
nu apliecinoša dokumenta noformēšana ir
iespējama viena PMLP apmeklējuma
reizē. Otrreizējs apmeklējums ir jaunā per-
sonu apliecinoša dokumenta saņemšanai.

Mainot personai līdz 2017.gada 30.jū-
nijam (ieskaitot) piešķirto personas kodu,
netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriek-
šējais personas kods Iedzīvotāju reģistrā
tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos.

Lai pārbaudītu divu e-pakalpojuma lie-
totājam zināmo personas kodu atbilstību
vienai personai, izmanto bezmaksas e-
pakalpojumu “Personas kodu atbilstība
vienai personai”. Pakalpojums pieejams
autentificētiem lietotājiem un tā ietvaros
tiek pārbaudīti personai Latvijā piešķirtie
personas kodi.

Pēc Dzimtsarakstu departamenta un 
PMLP sagatavotās informācijas

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
28.1 pants Darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi

subjekti
1) fiziskās personas, kas atbilst visiem šādiem nosacīju-

miem:
l vir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji Latvijas

Republikā (neattiecina uz fiziskajām personām – zemnieku
saimniecības īpašniekiem, kuri savu saimniecisko darbību veic,
izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu);

l rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un
nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir

Izmaiņas darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, kas spēkā no 2017.gada 1.jūlija

Personas kods un tā maiņa
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bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā
un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā
nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem (Pašvaldības komisija
pārbaudīs šā minētā rakstveida apliecinājuma par zemes
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā izpildi);

l tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā atrodas
šo personu pastāvīgā dzīvesvieta, nepārsniedz 150 euro;

l ir saņēmušas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un
dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B
līmeņa 2. pakāpei, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices
Konfederācijas pilsoņi;

2) juridiskās personas, kas atbilst visiem šādiem nosacīju-
miem:

rakstveidā apliecina, ka šīs zemes izmantošanu lauksaimnie-
ciskajā darbībā uzsāks gada laikā pēc tās iegādes un nodrošinās
arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta
tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks triju gadu laikā un nodrošinās
arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā nav bijusi pie-
teikta tiešajiem maksājumiem (Pašvaldības komisija pārbaudīs šā
minētā rakstveida apliecinājuma par zemes izmantošanu lauksaim-
nieciskajā darbībā izpildi);

l var norādīt patiesos labuma guvējus un apliecināt, ka visi
patiesie labuma guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā
minētās personas (Latvijas Republikas pilsoņi un citu Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas
valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi);

l tām nodokļu parādu kopsumma Latvijā vai valstī, kurā šīs
personas ir reģistrētas, nepārsniedz 150 euro.

l ir tās kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv
vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas
personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas
valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, ir saņēmušas Savienības
pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas
zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei.

Citi nosacījumi:
l Saistītās personas drīkst iegūt īpašumā līdz 4000 hektāriem

lauksaimniecības zemes.
l Pašvaldības komisija, ja nepieciešams, var uzaicināt pircēju

valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā. Ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt
īpašumā juridiskas personas, zemes turpmāku izmantošanu
lauksaimnieciskajā darbībā prezentē kapitāldaļu īpašnieks vai
īpašnieki – fiziskās personas, kuras kopā pārstāv vairāk par pusi
no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, bet, ja norāda patiesos labuma
guvējus, tad šajā gadījumā – norādītās personas.

l Pirmpirkuma tiesības var izmantot šā likuma 28.1 panta
pirmajā daļā minētā persona, kura nomā pārdodamo
lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu reģistrējusi
pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma (pirkuma līguma)
noslēgšanas dienas vai kura nomā pārdodamo lauksaimniecības
zemi un kurai pirmpirkuma tiesības uz zemi pielīgtas un reģistrētas
zemesgrāmatā. (Lauksaimniecības zemes nomas līgums
slēdzams rakstveidā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem,
ar nomas maksu. Līgumā ir jābūt atrunātai nomas maksai, jo Noma
ir līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par zināmu
nomas maksu kādas lietas lietošanu.)

l Pēc komercreģistrā veiktajām izmaiņām šā likuma 28. panta
pirmās daļas 3. punktā minēto kapitālsabiedrību dalībnieku reģistrā
tās pilnvarotais pārstāvis desmit darbdienu laikā rakstveidā informē
par to attiecīgā novada domi. Novada dome pārbauda
komercreģistrā šīs kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu piederību.
Ja kapitālsabiedrības pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru
rezultātā kapitālsabiedrība vairs neatbilst šā likuma 28. panta pirmās
daļas 3. punkta nosacījumiem, šai kapitālsabiedrībai zemes
īpašuma turpmākai saglabāšanai mēneša laikā ir jāsaņem novada
domes piekrišana šā likuma 30. pantā noteiktajā kārtībā. Ja novada

dome piekrišanu nedod, kapitālsabiedrības pienākums ir divu gadu
laikā zemes īpašumu atsavināt.

Izņēmumi darījumos ar lauksaimniecības zemi, kad darīju-
mu nevērtē Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā:

1) lauksaimniecības zemes ieguvēji, kuru īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēg-
šanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fizis-
kajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām vai vai-
rāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības no-
teiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība (2,00 ha).

2) maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
3) mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
4) valsts vai pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo

lauksaimniecības zemi, kā arī lauksaimniecības zemi, ko iegūst
īpašumā valsts kapitālsabiedrības ar likumu deleģēto funkciju īs-
tenošanai;

5) lauksaimniecības zemi, kuru persona iegūst īpašumā saska-
ņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta
ceturtās daļas:

l punktu – zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz
īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu
zemei;

l punktu – zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;

l punktu – zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu,
uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;

l punktu – kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma
attiecības ar publisku personu

l punktu – persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko
ir noslēgts zemes nomas līgums;

l un  Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likuma 26. panta 1. un 2. punktu, ja
atsavināmā nekustamā īpašuma dominējošā zemes lietošanas
kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme;”

6) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pir-
mās un otrās pakāpes radiniekiem;

7) lauksaimniecības zemi, kas tiek atsavināta zemes konsoli-
dācijas procesā saskaņā ar zemes pārvaldību regulējošiem nor-
matīvajiem aktiem;

8) darījumiem ar zemi teritorijā, kurai pašvaldības teritorijas plā-
nojumā vai lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zona ir apbūves
teritorija;

9) darījumiem starp vienas konfesijas reliģiskajām organizāci-
jām atbilstoši attiecīgās konfesijas reliģiskās savienības un drau-
dzes statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajai kārtībai.

Līdz ar izmaiņām noteikts, ka pašvaldībām būs jāuztur zemes
iegādes darījumu reģistrs. Tas attieksies uz tiem darījumiem, kas
noslēgti līdz 2014.gada 31.oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā
līdz 2017.gada 30.jūnijam. Reģistrā norādīs darījuma priekšmetu
un līguma noslēgšanas datumu, un tas būs publiski pieejams pa-
švaldību mājaslapās. Šādiem darījumiem ierakstīšanai zemesgrā-
matā būs nepieciešama pašvaldības komisijas izziņa par darījuma
reģistrēšanu pašvaldībā līdz 2017.gada 31.decembrim. Savukārt
no 2018.gada 1.janvāra šādi darījumi ierakstīšanai zemesgrāmatā
būs derīgi tikai, ja tiem pievienots pašvaldības komisijas lēmums
par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

Inga Bokāne
Jēkabpils novada īpašuma pārvaldīšanas speciāliste

T:65220822, Mob.:29359866
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Lauku atbalsta dienesta jaunumi

Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde vairs ne-
atrodas Tvaika ielā, bet jaunās telpas ir Krustpils pusē - Rīgas
ielā 111.

Lauku atbalsta dienests organizēja tikšanos ar sabiedriskām
organizācijām par plānotām izmaiņām platību maksājumu sa-
ņemšanā. 

Sakarā ar kultūraugu nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem,
aizkavētu augu attīstību, nolemts:

1) pagarināt ilggadīgo zālāju nopļaušanas termiņu līdz 15.
septembrim (iepriekš 15. augusts). Savukārt papuvju un ilgga-
dīgo stādījumu kopšanas termiņš nav mainīts.

2) Dārzeņiem nevērtēs augu blīvumu. Ja pretendē uz BSA
(saistīto) atbalstu, tad līdz 31. augustam jāsaglabā augu atlie-
kas, nevar lauku pārart. Pārējiem augiem augu blīvums tiks vēr-
tēts bez izmaiņām. Piem., ja saimniecībā ir rets lauku pupu sē-
jums un neatbilst noteiktam augu skaitam uz 1 m2, tad jāraksta
LAD iesniegums, kur atsauc pieteikšanos uz BSA vai bioloģisko
maksājumu (BLA). Ja līdz kontroles apmeklējumam tas nebūs
izdarīts, tad kontrole laukam piešķirs kodu Nr.792, par kuru
varēs saņemt VPM, bet tiks noteikta arī pārdeklarācijas sankcija
un netiks piešķirts BSA un BLA. Bioloģiskās saimniecībās, ja
netiek nodrošināts noteiktais augu blīvums, var mainīt kodu uz
papuvi, kura līdz 15. septembrim jāapstrādā. Izmaiņas EPS pie-
teikumā var veikt, sazvanoties ar LAD. 

Galvenās izmaiņas šobrīd saistītas ar pesticīdu lietošanas
aizliegumu zaļināšanas platībās sākot ar 2018. gadu. No nāko-
šā gada EPS sistēmā zaļināšanas prasībām atbilstošu kultūrau-
gu (piem., lauku pupu, zirņu u.c.) audzēšanā būs jānorāda vai
lietos pesticīdus vai nē.

Pesticīdu lietošanas aizliegums attiecas arī uz papuvēm laikā
līdz 15. jūlijam. Pēc 15. jūlija papuvēs varēs lietot glifosātus, lai
sagatavotu augsni ziemāju sējai.

Zaļināšanas prasību nodrošināšanai sākot ar 2018. gadu kā
ainavu elementi tiks iekļauti meliorācijas grāvji, kas nodrošinās
1 m = 10 m2 zaļināšanas platību. Ja grāvis atrodas starp divu
īpašnieku laukiem, tad 1 m = 5 m2. Šobrīd LAD plāno organizēt
mācības lai izskaidrotu kā ar ĢIS karšu palīdzību, eksportējot
datus no EPS, modelētu saimniecības grāvju aizņemto platību.
Elektroniskā pieteikšanās sistēmā grāvju platību aprēķins būs
pieejams tikai nākošā gada pavasarī. Lai  varētu rudenī saplānot
atbilstošu sējumu struktūru, lūdzu, ņemiet šo informāciju vērā.

Aptuvenais šī gada maksājumu saņemšanas grafiks:
oktobrī - VPM (vienotais), ADSI (agrāk-mazāk labvēlīgie ap-

gabali) - avanss,
novembrī - VPM, ADSI, BLA (bioloģiskie) avanss,
decembrī - VPM, ADSI ,mazie lauksaimnieki, bioloģiskie, za-

ļināšana, brīvprātīgie maksājumi par augļiem, dārzeņiem, vasa-
ras rapsi, miežiem, proteīnaugiem, slauc. govīm, IDIV, BDUZ
gala maksājumi.

Jāatceras, ka līdz 15 septembrim jāapstrādā papuves- nezā-
lēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēsloju-
mam jābūt iestrādātam augsnē.

Apdrošināšana polišu atlīdzība 
(jeb LAD pasākums - riska pārvaldība)

1) Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību ap-
drošināšanu 

Atbalsta mērķis ir, daļēji sedzot izdevumus par apdrošināša-
nas prēmiju, veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimnie-
cības nozaru riska mazināšanā.

Atbalsta veids: kompensējošs maksājums lauksaimniekiem,
pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu
un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem
dokumentiem.

Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises ie-
gādes izdevumiem.

2) Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām
Alternatīvo atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības

produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimnie-
cības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav pa-
redzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un
stādījumu platību apdrošināšanu“.

Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises ie-
gādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienestā
iesniedz:

l iesniegumu;
l apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie

riski;
l apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu

kopijas;
l uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.

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

Foto akcijas “Rotā savu novadu” nolikums

1.Vispārējie noteikumi
1.1. Foto akciju rīko Jēkabpils novada pašvaldība, reģ.nr.

90009116789, projekta “Attīstības izglītības pasākumu īste-
nošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju”
ietvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493.

1.2. Akcijas mērķis ir veicināt iedzīvotāju radošo līdzdalību
un iesaistīt iedzīvotājus, aicinot cilvēkus izcelt un parādīt to, ar
ko lepojas Jēkabpils novadā.

1.3. Jēkabpils  novada svētkos  “Rotā savu novadu”  tiks rī-
kota foto izstāde, kurā apkopos foto konkursā iesniegtās fotog-
rāfijas.

1.6. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās attēloti cilvēki, foto
akcijas rīkotājs uzskata, ka fotogrāfijas autors saņēmis atļauju

no šīm personām par fotogrāfiju iesniegšanu un izmantošanu
foto izstādē.

2.Akcijas norises laiks:
2.1. Pieteikšanās konkursam norisinās no 2017. gada 25. jū-

lija līdz 2017. gada 24. augustam. Iesūtītās fotogrāfijas tiks iz-
stādītas  foto izstādē “Rotā savu novadu” Jēkabpils novada
svētkos, Zasas pagastā. 

3.Akcijas dalībnieki: 
3.1. Konkursā var piedalīties ikviena persona, neatkarīgi no

fotografēšanas iemaņām un pieredzes, iesniedzot pieteikumu
dalībai konkursā, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (Tur-
pmāk – Dalībnieks).

4.  Pieteikuma noformēšana un iesniegšana: 
4.1. Akcijā piedalās:
a) nosūtot foto uz epastu jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv ar

norādi: foto akcijai “Rotā savu novadu”. Ziņojuma teksta daļā jāuz-
rāda autora vārds, uzvārds, foto nosaukums un neliels apraksts;

b) VAI arī augšuplādējot foto Facebook lapā “Jēkabpils no-
vada jaunieši”.

Piedalies foto akcijā “Rotā savu novadu”!

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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4.2. Viens akcijas dalībnieks var iesniegt līdz 5 (piecām) fo-
togrāfijām. 

4.3. Fotogrāfijas tiks regulāri ievietotas sociālā tīkla Facebook
lapā “Jēkabpils novada jaunieši”: https://www.facebook.com/je-
kabpilsnovadajauniesi/

4.4. Kontakti jautājumiem par akcijas norisi - tālrunis:
27620204, e-pasts: jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv

5. Foto konkursa iesniegto fotogrāfiju tematika 
5.1. Foto akcijā dalībnieki aicināti iesūtīt fotogrāfijas, kuras

attēlo dabu, sajūtas, lietas, cilvēkus, vietas, u.c. ar un par to, ar
ko lepojas Jēkabpils novadā. 

5.2. Foto akcijā jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo Jēkabpils
novada dabu dažādos gada laikos, iedzīvotājus, viesus, ikdienu,
svētkus, dzīvniekus, kultūrvēsturiskos objektus, sporta kultūras
un atpūtas pasākumus, saimniecisko darbību, tūrismu u.c.

6. Foto vērtēšana un apbalvošana
6.1. Par iesūtītājām fotogrāfijām būs iespējams balsot :
Sociālajā tīkla facebook  lapā “ Jēkabpils novada jaunieši”

atzīmējot pie bildes izvēlni “patīk”;

Nobalsojot par foto izstādes dienā, 25. augustā, Jēkabpils
novada svētku laikā,Zasas pagastā, līdz plkst.16.00.

Visvairāk balso saņēmušās fotogrāfijas autors tiks apbalvots
25.augustā, Jēkabpils novada svētku svinīgās daļas laikā Zasas
KN plkst.20.00  

7. Fotogrāfiju lietošanas tiesības 
7.1. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka ir iesnieg-

to fotogrāfiju autors.
7.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks turpmāk bez atseviš-

ķas saskaņošanas piekrīt tam, ka: 
7.2.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas un to digitālie

faili paliek Konkursa rīkotāja īpašumā; 
7.2.2. Konkursa rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesī-

bas uz fotogrāfijām; 
7.2.3. Konkursa rīkotājs fotogrāfijas var izmantot Jēkabpils

novada publicitātes un popularizēšanas mērķiem.
7.3.Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma

nosacījumiem.
J.Bareika

No 20. līdz 21. jūlijam, Jēkabpils novadā, Raiņa muzejā “Tade-
nava” norisinājās apmācības Sēlijas novadu jauniešiem “Izroc ideju
projektam”.  Apmācības organizēja Jēkabpils novada pašvaldība
sadarbībā ar Sēlijas novadu jauniešu apvienību “SēJa”. Apmācī-
bas tika organizētas ar mērķi veicināt Sēlijas novadu jauniešu veikt-
spēju, attīstot IT, mediju un projektu rakstīšanas prasmes.

Divu dienu garumā 46 jaunieši no Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjel-
gavas, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadiem
mācījās atrast, izstrādāt un realizēt savu ideju.

Pirmā apmācību diena tika aizvadīta apgūstot jaunas zināša-
nas  kopā ar lektoriem.

Apmācības tika atklātas ar lekciju, ko vadīja  Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja Jo-
lanta Šūmakere, kas jauniešiem pastāstīja par biznesa inkubatoru
un tā sniegtajām iespējām.

Pēc lekcijas, Jaunieši tika sadalīti trīs grupās un dienas laikā,
katra grupa apmeklēja trīs nodarbības:projektu vadība, mediji un
radošā domāšana.

Nodarbību par praktisko projektu vadību jauniešiem vadīja Iveta
Cīrule, RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja. Nodarbības
laikā jaunieši uzzināja vairāk gan par projektu plānošanu un izstrā-
di, gan partnerību veidošanu un budžeta plānošanu, gan uzklausīja
lektores pieredzes stāstus un ieteikumus projektu izstrādē. Lekcijas
mērķi bija izzināt projektu iesniegšanas iespējas, gūt iedvesmu pa-
šiem darboties projektu sagatavošanā un attīstīt jauniešu prasmi
sadarboties un strādāt komandā.  

Nodarbību par medijiem un drošību internetā jauniešiem vadīja
Normunds Vilce.  Nodarbības laikā jaunieši  runāja par to, kas ir
internets un sociālā vide un kā veiksmīgi darboties tajā.

Nodarbību par radošo domāšanu vadīja lektors Māris Resnis.
Nodarbības laikā interaktīvā, jauniešiem saistošā veidā tika stāstīts
par radošumu un ideju rezultēšanos projektā.

Vakara noslēgumu jaunieši neformālā gaisotnē pavadīja pie
ugunskura, pārrunājot dienā izdzīvoto. Kopā ar mūziķi Kārli Kazāku
jaunieši pārrunāja un izdziedāja  savas pārdomas par Sēlijas iden-
titāti un jauniešu piederības sajūtu tieši Sēlijai.  

Otrā apmācību diena tika aizvadīta, izstrādājot savu projekta
ideju, kuru jaunieši vēlētos realizēt novados.  Projekta ideju tema-
tika bija plaša – atpūtas vietas izveide, dažādu apmācību un  no-
metņu organizēšana, mobila aplikācija Sēlijas izzināšanai u.c.

Dienas noslēgumā jaunieši savu projekta ideju prezentēja žūri-
jai, kuri novērtēja un komentēja jauniešu paveikto, un ieteica labā-
kos risinājumus ideju realizēšanai.

Sēlijas novada jauniešu apvienības „SēJa” dalībniece Klinta Mie-
žāne stāsta: „Apmācības sniedza neierastu pieredzi un zināšanas
par to, kā organizēt šāda veida pasākumu, jo piedalījos to organi-
zēšanā. Pašu apmācību laikā guvu ieskatu projektu rakstīšanā un
to popularizēšanā, kā arī tuvāk iepazinu jauniešu viedokli par Sēliju.
Bija interesanti dalīties ar citiem domās un viedokļos. Uzzināju, ka
jauniešiem ir izcilas idejas savu novadu pilnveidošanā.” 

Milzīgs paldies, ikvienam, kas deva savu ieguldījumu, lai apmā-
cības veiksmīgi norisinātos! Paldies sakām “Latvijas valsts me-
žiem”, Maiznīcai SIA “Dona”, Raiņa muzejam “Tadenava”, Duna-
vas pagasta pārvaldei, z/s “Bērzi”, z/s “Cielavas”, Jēkabpils biznesa
inkubatoram!

Vislielākais  paldies Klintai, Kitijai, Normundam, Arvim un Kris-
teram par ieguldīto darbu, līdzekļiem un laiku apmācību organizē-
šanā! Paldies! 

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Autores foto

Jaunieši pilnveido savas zināšanas projektu izstrādē
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Zasas vidusskolas pirmsskolas grupas
bērniem rotaļu laukumiņā uzstādīts jauns
rotaļu elements – mājiņa ar kāpnītēm,
2slidkalniņiem, galdiņu, soliņiem un 2 šū-
polēm. Prieks mazajiem un audzinātājām
par to, ka nu ir iespējams daudz aktīvāk
pavadīt laiku siltajās, saulainajās dienās.
Liels paldies meistaram Ojāram Ģeidā-
nam!

Lūgums rotaļu laukuma apmeklētājiem
– saudzēt atrakcijas, lietot atbilstoši vecu-
mam un ievērot tīrību un kārtību!

Olita Spēka
Skolas arhīva foto

Zasas rotaļu laukumiņā uzstādīts 
jauns rotaļu elements

27. jūnijā, Krustpils novada Kūku pagastā, vecajā Sūnu pa-
matskolā un tās apkārtne, norisinājās Latvijas Ģenerāļu kluba
un Sēlijas novadu apvienības Ceļojošā kausa izcīņas IV posms.
Jauniešu komandas no Sēlijas novadiem sacentās trīs disciplī-
nās: skrējienā militārajā šķēršļu joslā,kāpšanā klinšu sienā un
virves vilkšanā.

Katru novadu pārstāvēja viena komanda četru jauniešu sa-
stāvā. Jēkabpils novadu pārstāvēja: Terēze Stroža, Normunds
Liepiņš, Rūdis Ermansons un Arvis Ziemelis. Kopvērtējumā Jē-
kabpils novada komanda izcīnīja II vietu, piekāpjoties vien jau-
niešiem no Krustpils novada.

Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa notiek jau
trešo gadu. Pasākuma mērķi ir stiprināt valstiski – patriotiskās
vērtības un zināšanas par Valsts drošību un aizsardzību, vien-
laikus veicinot bērnu un jauniešu (13-25) sportiskās aktivitātes.
Tāpat mērķis ir katru gadu noteikt labāko jauniešu komandu un
stiprināt sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešu. Posmu nori-
ses vieta ir Sēlijas novada pašvaldību un sadarbības novada te-
ritorijas – Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkabpils novads, Ne-
reta, Sala, Viesīte un Krustpils.

Nākošais Ģenerāļa kausa posms –orientēšanās, norisinā-
sies jūlijā, Ilūkstes novadā.Paldies jauniešiem par dalību sa-

censībās kā arī Krustpils novadam par sacensību organizē-
šanu.

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

“Ģenerāļa kausa” izcīņas IV posms Krustpils novadā

Jēkabpils apkārtnē palielinās interese 
par zirgu jāšanas sportu

15. jūlijā Jēkabpils novada Ābeļu pa-
gasta “Luģeniekos” norisinājās ikgadējās
zirgu jāšanas sporta sacensības “Ūsiņa
kauss”, ko jau ceturto gadu organizēja
biedrība “Ūsiņš”. Jaunos jātniekus atbal-
stīja arī Jēkabpils novada pašvaldība,
biedrībai nevalstisko organizāciju kon-
kursā sacensību organizēšanai piešķirot
600 eiro.

Biedrības “Ūsiņš” vadītāja, sacensību
organizatore Ieva Jase skaidro, ka pēdējā
laikā strauji pieaug zirgu jāšanas sporta
popularitāte. Šim sporta veidam pievēr-
šas arvien vairāk jauniešu. Par to varēja
pārliecināties arī šajās sacensībās, kuras
daudziem dalībniekiem bija vienas no pir-
majām. 

Sacensībās “Ūsiņa kauss” iespēja sevi

pierādīt bija gan jaunajiem, gan jau piere-
dzējušiem jātniekiem, kuri veica maršru-
tus ar šķēršļu augstumu – 80, 100 un 110
centimetri. Sacensību organizatore Ieva
Jase stāsta, ka interese par pasākumu ar
katru gadu aug. Šogad sacensībās pie-
dalījās aptuveni 50 dalībnieki. Palūkoties,
kā veicas zirgiem un jātniekiem, ik gadu
ierodas arī daudzi skatītāji. Ņemot vērā,
ka visinteresantākie ir maršruti ar lielāku
šķēršļu augstumu, Ieva plāno nākamgad
mainīt sacensību norisi, jauno jātnieku
vadības maršrutu pārceļot uz pasākuma
beigām.

Nākamgad “Ūsiņa kauss” norisināsies
jau 5. reizi.

S.Paegļkalne, K.Sēlis
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Jau par ikgadēju pasākumu Leimaņu
pagastā ir kļuvušas biedrības „Izaicini sevi”
rīkotās nometnes „Izaicini sevi šajā vasa-
rā”. Arī šis gads nebija izņēmums, un
šogad, sadarbībā ar ABLV Charitable

foundation un Jēkabpils novada pašvaldību, tika noorganizētas
trīs diennakts nometnes, kurās kopā piedalījās 150 bērni no Jē-
kabpils un Viesītes novadiem.

Šis gads bija nedaudz savādāks, jo šogad, ierasto nometņu
vietā, divas nometnes norisinājās kā laivu braucieni pa Dauga-
vu, kas bija aizraujošs un interesants piedzīvojums gan mums,
kā organizētājiem, gan arī bērniem.

Arī šogad mēs skrējām, lēcām, peldējām, orientējāmies,
kāpām kokos, izgājām indiāņu trasi un darījām daudzas citas
aizraujošas, mazliet trakas un sevi izaicinošas lietas.

„Izaicini sevi šajā vasarā” ir izaicinājums bērniem uz 3 die-
nām aizmirst par modernajām tehnoloģijām un 21. gadsimta ēr-
tībām un uz 3 dienām būt bērniem un izbaudīt bērnību tā, kā
nometnes instruktori darīja to savā bērnībā – spēlējot spēles,
esot dabā, komunicējot ar citiem jauniešiem, nevis sēžot katrs
savā istabā pie datora un arī šogad mums tas izdevās, jo no-
metnes noslēgumā bērni pārguruši, bet priecīgi devās mājās un
solīja, nākamgad atgriezties atkal.

Paldies visiem 150 foršajiem, atraktīvajiem un zinātkārajiem
nometnes dalībniekiem, mums bija ļoti interesanti ar jums, nā-
kamgad gaidām jūs atkal.

Biedrība „Izaicini sevi” vēlās pateikt milzīgu paldies mūsu ik-

gadējiem atbalstītājiem un palīgiem – Jēkabpils novada pašval-
dībai, kura ik gadu mūs atbalsta gan finansiāli, gan atļaujot or-
ganizēt nometnes Bērzgala pamatskolas teritorijā, Viesītes no-
vada sociālajam dienestam, kurā strādā darbinieki, kas mīl savu
darbu un vienmēr ir gatavi mums palīdzēt ar bērnu informēšanu.
Kā arī mums ir liels prieks par vietējiem uzņēmējiem, kuri nekad
neatsaka atbalstīt mūsu nometnes ar savu produkciju – SIA „Rī-
tausma” un kafejnīcai – „Gaļas nams”.

Laura Kancāne
Biedrības “Izaicini sevi” foto

Dziesma vasarai
Ir izskanējusi tradicionālā “Mazā ziņģe 2017” Rubeņos.

Koncertā “Dziesma vasarai” piedalījās mūziķi un grupas no
tuviem un tāliem novadiem – 2016. gada laureāti Santa Kas-
parsone un Ēriks Gruzniņš, dueti – Kristīne&Alvis (Jēkabpils),
Irēna&Jānis (Preiļi), Kaunatas muzikanti (Kaunata), Sasdines
muzikanti (Rēzekne),grupas “Aīda un draugi” (Jēkabpils no-
vads), “Vietu nav” (Varakļāni), “Sēnīte” (Rudzāti), “Starpbrīdis”
(Jēkabpils), “Zemeņu iela” (Cēsis), “Taktsmērs” (Ilūkste), viesi
no Lietuvas, Alizavas – tautas mūzikas kapela “Brigadela” un
jaunais dziedātājs Ainārs Bumbieris. Par jautrību un labu no-
skaņojumu visa koncerta garumā gādāja Dailes teātra aktieris
Gints Grāvelis.

Šajā “Ziņģē” bija ļoti daudz pārsteigumu. Ar “Preiļu himnu”
uzstājās duets Jānis un Irēna. Irēna ir Preiļu novada tūrisma in-
formācijas centra vadītāja, bet ir pazīstama arī kā dziedošā gide,
jo pilsētas viesiem mēdz dziedāt gan “Preiļu himnu”, gan kaut
ko no daudzajām latgaliešu tautas dziesmām.

Mums visiem pazīstamā mūziķe, folkloras kopu vadītāja Aīda
Bikauniece bija sagatavojusi divas dziesmas savu draugu-mū-
ziķu sastāvā un priecēja skatītājus ar dažādu tautas mūzikas
instrumentu spēli.Santai un Ēriks un arī grupa “Starpbrīdis” iz-
pildīja divas jaunas dziesmas, kas bija pirmatskaņojumi tieši
šajā vakarā. Mums ļoti labi pazīstamais duets Kristīne un Alvis
izpildīja divas Kristīnes dziesmas par vasaru, un , ko lai saka,
vasara ir klāt. Muzikanti no Latgales – Kaunatas un Sasdines
muzikanti – skatītājus uzjautrināja ar savu latgalisko tempera-
mentu un humoru. Koncerta sākumā grupa “Zemeņu iela” dzie-
dāja savas komponētās dziesmas. Šajā grupā muzicē tautā pa-
zīstami mūziķi no Cēsīm un Valmieras. Interesanti tas, ka viņi
dzīvo Zemeņu ielā Cēsīs.

Prieks par to, ka veidojas jaunas grupas. Jaunieši spēlē mū-
zikas instrumentus, mācās un arī prot sevi pieteikt skatītājiem.
Rubeņu Ziņģē piedalījās trīs jauniešu grupas -“Sēnīte”, “Takt-
smērs” un grupa “Vietu nav”.

Ar jestro lietuviešu tautas mūziku priecēja kapela “Briga-
dela”.

“Mazā ziņģe 2017
”noslēdzās ar uguns
šovu, ko izpildīja
grupa “Soul of fla-
mes”, un I.pakāpes
laureātu dziesmu.

2017. gada “Mazās
ziņģes” laureāti: III pa-
kāpe – grupa “Sēnīte”,
II pakāpe – grupa
“Taktsmērs” un I pakā-
pe – grupa “Starpbrī-
dis”.

Ar koncertu “Dzies-
ma vasarai” esam sagaidījuši vasaru un cerams siltais laiks arī
turpināsies. Paldies pasākuma finansiālajiem atbalstītājiem –
Jēkabpils novada pašvaldībai, IK “Alens”, un SIA “Freide”.

Uz tikšanos nākamajā “Mazajā ziņģē” Rubeņos!

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja, 
pasākuma organizatore

Autores foto

Aizvadītas nometnes „Izaicini sevi šajā vasarā” 2017
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1. jūlijā Viesītē norisinājās nu jau 5. Sēlijas novadu apvienī-
bas tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Svētkos piedalījās visu
7 Sēlijas novadu apvienības pašvaldību – Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes, kā arī
Krustpils novadu amatieru kolektīvi.

Jēkabpils novadu “Sēlija rotā” svētkos Viesītē 2017. gadā
pārstāvēja 12 kolektīvi ar teju 200 dalībniekiem: Jēkabpils no-
vada jauktais koris “Putni” (vad. Santa Kasparsone), VPDK
“Rasa” (vad. Inta Tomāne), JDK “Laude” (vad. Sandra Vaitķevi-
ča), folkloras kopa “Kāre” (vad. Inga Krasevska), VPDK “Solis”,
JDK “Landi” un VPDK “Deldze” (vad. Daiga Ģeidāne), amatier-
teātri “Vienība” (vad. Sandra Vecumniece), “Sateka” (vad. Silvija
Krēsliņa) un “Madagurči” (vad. Inta Stroža), folkloras kopa “Dig-
nōjīši” (vad. Aīda Bikauniece) un VPDK “Kaupre” (vad. Inita
Gādmane).

Svētkos piedalījās amatniecības centra “Rūme”amatnieki – Inese
Bluķe (izšūšana), Baiba Bite (celošana), Aivars Ērglis (kokapstrāde)
un sēļu lauku sētas “Gulbji” saimniece Rita Skrējāne, kuri demons-
trēja amatu prasmes un prezentēja senos sēļu ēdienus.

Aktivitāšu ciklā “Novadu dižošanās” Jēkabpils novadu pār-
stāvēja un dižojās sēliete Anda Svarāne, folkloras kopas “Dig-
nojīši” un “Kāre”.

Viesītes kultūras pilī tika atklāta Sēlijas novada mākslinieku
gleznu izstāde. No novada izstādē piedalījās māksliniece Anda
Svarāne ar grafikas ilustrācijām Raiņa dzejoļiem “Kaķenītei
bērni bija” un “Saule un mēness” no dzejoļu grāmatiņas “Satik-
šanās sabiedrībā”.

Tūrisma informācijas stendu un informatīvos materiālus par
novadu prezentēja Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja va-
dītāja Edīte Balode.

Paldies visiem novada dziedātājiem, dejotājiem, mākslinie-
kiem un amatniekiem par kopā būšanu un dalību šajos sēļu kul-
tūrai nozīmīgajos svētkos!

Svētkos kopumā pulcējās teju 1000 tautas mākslas un ne-
materiālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāji, dejotāji,
folkloras kopu, vokālo ansambļu, anatierteātru un pūtēju orķes-
tru dalībnieki, Sēlijas novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas
sēļu izcelsmes personības, citi interesenti un tautas mākslas mī-
ļotāji no visas Latvijas.

I.Tomāne, K.Sēlis
Vitas Safanovas foto

Sēlijas tautas mākslas svētkos Viesītē kupli 
pārstāvēts arī Jēkabpils novads

Šoreiz akcijas “Iepazīsti savu novadu!” simbols nonācis pie
Lācīšu ģimenes no Leimaņu pagasta, kura vēlas izcelt Mežga-
les kultūras namu: “Tā ir viena no celtnēm, kura ir uzcelta tajā
pašā gadā, kad mēs esam dzimuši (šogad 50 gadi). Ar šo ēku
mums saistās vairāki svarīgi notikumi mūsu dzīvē. Man – Līgai
– pirmās bērnu Jaungada eglītes, pirmās balles un pilngadības
svētki. Mežgales KN notika mūsu svinīgā kāzu ceremonija. Arī
mūsu meitas Zaigas pirmās bērnu eglītes notika Mežgales KN,
un, protams, deju kolektīva “Deldze” pirmie 10 gadi (mēs abi
esam kolektīva dalībnieki no pirmās dienas) – mēģinājumi, kon-
certi, un dažādi citi pasākumi.”

Šajā sakarā, aicinām visus, kuriem saistās jaukas atmiņas ar
Mežgales KN, 2017. gada 30. septembrī uz pasākumu “Mež-
gales KN – 50”. Būsiet laipni gaidīti!

K.Sēlis

Akcija “Iepazīsti savu novadu!”

Vasaras saulgrieži novados
Lācīšu ģimene pie Mežgales kultūras nama Leimaņu pagastā.

Gatavojoties Latvijas simtgades Jāņu svinēšanai un Starp-
tautiskajam folkloras festivālam “BALTICA”, šogad Latvijā četros
novados 21. jūnijā vienlaicīgi notika pasākumi – “Vasaras Sa-
ulgrieži Latvijas novados”, kurus rīkoja Latvijas Nacionālais
kultūras centrs, sadarbībā ar novadu kultūras koordinatoriem
un kultūras nozares speciālistiem.

Folkloras kopa “Kāre” piedalījās Vasaras saulgriežos Vent-
spils novada Jūrkalnes ugunspļavā. Saulgriežu pasākumā no-
tika dažādas saulgriežu izdarības, tradīcijas, rituāli – burvestī-
bas un rotaļas, vainagu pīšana un rotāšanās, stāsti par sava
novada tautastērpiem, Jāņu ēdieni.

“Kāre” ar savu sēlisko dialektu un novada raksturīgajām
dziesmām un rotaļām piedalījās programmā “Burvestības un
rotaļas” pie jūras, stāvkrastā, kur visus dalībniekus sagaidīja
un uzņēma folkloras kopas “Vēlava” un “Kāndla”.

Vakarā notika folkloras kopu koncerts, ugunskura aizdegša-
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na, saules pavadīšana un ugunsrata laišana jūrā, Jāņu pūdeles
aizdegšana, ugunsdzirnavu griešana Vēju sētā.

Etnomūziķe, koklētāja un dziedātāja Biruta Ozoliņa kopā ar
mūziķi Magnusu Bauģi piedāvāja programmu, kas sakņota lat-
viešu muzikālajās tradīcijās, mūzikas projekts “Vējturi” sniedza
savu pirmatskaņojumu šajā saulgriežu vakarā.

Kopā ar Kurzemes folkloras kopām līgojām mēs no Sēlijas,
kā arī folkloras kopas no Zemgales un Vidzemes.

Šie dabas svētki ir laiks, kad smelties mūsu senču zināšanas,
izjust savu piederību dabai, kā arī gūt spēkus un enerģiju visai
vasarai un gadam.

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja
Autores foto

„Gadsimta garākā 
līgodziesma” 2017

21. jūnijā “Latvijas Radio 2” ēteru no saules lēkta līdz pat sa-
ules rietam jau otro gadu pēc kārtas pieskandināja līgodzies-
mas, kuras izdziedāja 35 folkloras un mūzikas kolektīvi visā Lat-
vijā un arī Eiropā, tostarp arī Jēkabpils novada jauktais koris
“Putni”. Kori ēterā tiešraidē varējām dzirdēt plkst. 10:45. Šoreiz
koris vasaras saulgriežos ieskandināja Zasas muižas parku.

„Gadsimta garākā līgodziesma” ik gadu top kā dāvana Latvi-
jai simtgadē un tā vienlaikus ir gan mūsu kopības apzināšanās,
gan vēstījums pārējai pasaulei par mūsu senajām un spēcīga-
jām dziedāšanas tradīcijām.

K.Sēlis
Autora foto

Skroderdienas Leimaņos

Leimaņu Tautas nama amatierteātris

2017. gada 22. jūnijā Leimaņos, Latvju zīmju parka estrādē
notika Jāņu ielīgošana ar dziesmām, dejām un skroderu būša-
nām. Uzstājās Leimaņu Tautas nama VPDK “Deldze”, vīru vo-
kālais ansamblis un pirmo reizi arī jaunais pagasta amatierteāt-
ris. Tika spēlēti fragmenti no R.Blaumaņa lugas “Skroderdienas
Silmačos”. Pēc tam sekoja balle ar grupu “Kontrakts”.

Eva Strika, autores foto

Līgo nakts “Rūmē”

23. jūnija vakarā Jēkabpils novada amatniecības centrā
“Rūme” Jāņu diena tika sagaidīta īpaši krāšņi sarīkojumā “Līgo
nakts Rūmē”. Tajā koncertu sniedza Rokišķu folkloras kopa
“Gastauta” (Lietuva). Tika sumināti Jāņi un Līgas, kurts uguns-
kurs un griezti danči līdz pat saullēktam.

K.Sēlis, autora foto

Kalna pagastā svin Zāļu dienu

21. jūnija vakarā Kalna pagastā svinēja Zāļu dienu, jo, patei-
coties saules enerģijai, šajā dienā visi pļavas ziedi un zālītes uz-
ņēmušas dubultu saules enerģiju. Šajā dienā no pļavā augoša-
jām zālēm var ne tikai pīt vainagus, bet arī izmantot veselības
uzlabošanai ozolu un bērzu lapas, sarkano un balto āboliņu,
margrietiņas, rudzupuķes, madaras, pelašķus, vīgriezes, raspo-
diņu, balto nātri, kliņģerītes, kumelītes u.c. Zāļu un lapu izman-
tošana palīdz pret visdažādākajām kaitēm. Pasākumu ieskan-
dināja vokālais ansamblis “Līksma”. Līgo dziesmas mijās ar šīs
dienas ticējumiem un tautasdziesmām.

Šajos svētkos nevar iztikt bez Jāņu daudzināšanas un Jāņu
mielasta. Ķimeņu siers - saimnieces siets. Dzeltenā krāsa un
apaļā forma simbolizē sauli, tādēļ tas jānogaršo visiem Jāņu svi-
nētājiem, lai būtu veiksme, veselība un izturība.

Pasākuma laikā darinājām vasaras Saulgriežu trejdeviņu
zāļu vainagu. Katrs pasākuma dalībnieks tika aicināts pievieno-
ties kopīgajam darbam un zāļu vītnē ielikt savu Jāņu zāli, savas
labās domas un vēlējumus.

Kalna pagasta kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece
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Jēkabpils novada iedzīvotāji pulcējās “Senioru aktīvās die-
nas” pasākumā, kas norisinājās Ābeļu pagasta tautas namā
12.jūlijā. Šogad senioru dienu papildināja projekta
Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”
organizētā lekcija par veselīga uztura paradumiem senioriem,
kā arī senioru dienas dalībniekiem bija iespējams pārbaudīt
savu veselību, veicot paškontroles testus, lai noskaidrotu holes-
terīna, hemoglobīna, glikozes līmeni, kā arī savu asinsspiedie-
nu. Paši seniori teic – ņemot vērā mazās pensijas, ir jāpriecājas
par ikvienu aktivitāti, kas tiek piedāvāta bez maksas, sevišķi, ja
tās ir veselības pārbaudes. Apmeklētāji varēja ne vien uzzināt
testu rezultātus, bet arī saņemt medicīnas speciālistes Ivetas
Vilcānes konsultācijas. Tāpat bija iespēja uzzināt vairāk par ve-
selīga uztura pamatprincipiem un uztura piramīdu, uztura ietek-
mi uz veselību, aptaukošanas faktoriem un iespējamiem ris-
kiem, nepietiekamu uzturu un tā sekām kā arī ar vecumu sais-
tītajām izmaiņām cilvēka organismā un uztura nozīmi uztura
speciālistes Svetlanas Aleksejevas vadītā lekcijā. Interese par
šīm aktivitātēm bija liela - lekcijā un veselības pārbaudēs pie-
dalījās vairāk nekā 60 cilvēku no mūsu novada, kā arī viesi no
citām pilsētām. 

Pasākuma aktīvajā daļā senioriem bija iespēja iepazīt dažā-
das sporta aktivitātes ārpus telpām, kā arī sadarbībā ar biedrī-
bas „Ābeļzieds” meitenēm iemācīties pareizi nūjot. Vispirms –

iesildīšanās un kārtīga
vingrošanas nodarbī-
ba, bet pēc tam jau
sākās nūjošanas prak-
tiskie mēģinājumi.
Speciālisti uzsver, ka ir
svarīgi apgūt nūjoša-
nas tehniku īpaši ap-
mācītu instruktoru va-
dībā, jo tikai tad iespē-
jams no šī sporta
veida gūt vislielāko la-
bumu. Nūjošana no-
darbina apmēram 90
procentus cilvēka
muskuļu, turklāt tā ir

Nelīst, lietus, nelīst, lietus (līgo! līgo)
Šodien lietus nevajaga (līgo!)
Salīs manas Jāņu zāles,
alīs paši Jāņa bērni.
Dod, Dieviņi, Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņai,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.

2017. gada jūnija mēnesis Jēkabpils novadā saistās ar vēlē-
šanām, Līgo un Jāņu dienu. Iepriekš minēto notikumu ietvaros,
Jēkabpils novada Leimaņu pagastā, Mežgalē, Mežgales kultū-
ras namā 2017. gada 21. jūnijā pl. 18:00 Vasaras saulgriežu
priekšvakarā ciemojās Ābeļu pagasta amatierteātris ar izrādi
“Dūdene zin“. Lugas autors – A.Niedzviedzis, iestudējuma reži-
sors: Pēteris Draņevičs. Lomās – Jānis Salmiņš, Svetlana Kori-

ņeva, Ineta Survillo, Maija Veide, Mārīte Rocēna, Tekla Gribus-
te, Daina Akmene, Ilze Brūvere.

Ābeļu pagasta amatierteātris seniorus Jēkabpils novada So-
ciālās aprūpes namā “Mežvijas” apciemoja jau otro reizi gada
laikā. Jāsaka, ka iestudējuma režisors Pēteris Draņevičs un
amatierteātra lomu izpildītāji iemītnieku sirdīs ir atstājuši patīka-
mus iespaidus. Uzvedums tika noskatīts ar smiekliem un ska-
ļiem aplausiem. Komēdijas beigās notika sadziedāšanās, kā arī
neizpalika Jāņu un Līgu sveikšana. Pēc sadziedāšanās ikviens
varēja pacienāties ar pašceptiem pīrādziņiem un kvasu.

Liels paldies ikvienam, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā!

SAN „Mežvijas” vadītājs – 
sociālais darbinieks Kaspars Vaišlis

tālr. 26558814
Autora foto

Jēkabpils novada aktīvā senioru diena Ābeļos

Sociālā aprūpes nama „Mežvijas” iemītniekus apciemo
Ābeļu pagasta amatierteātris
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daudz efektīvāka par intensīvu iešanu bez nūjām. Šī fiziskā ak-
tivitāte ne tikai izkustina saspringušos plecus un sprandu, bet
arī veicina sirds un asinsrites sistēmas darbību, kā arī palīdz
pret stresu. Nūjošanas priekšrocība ir tā, ka to iespējams darīt
jebkurā gadalaikā un jebkurā vecumā. Vēl jāpiebilst, ka pagāju-
šā gadsimta astoņdesmitajos gados nūjošana sāka attīstīties kā
patstāvīgs sporta veids, un kopš tā laika strauji augusi šīs no-
darbes popularitāte. 

Pēc kārtīgas vingrošanas un Ābeļu tautas nama saimnieču
gardās zupas dalībnieki tika aicināti Anitas Gavares vadītajā
izklaides daļā, kur ne vien tika izspēlētas dažādas viktorīnas,
bet arī senioru dienas dalībnieki viens otram labus vārdus vēlot
kopīgi uzdziedāja. Paldies novada kultūras darbiniekiem par
aktīvu dalību senioru komandu organizēšanā, kā arī Ābeļu tau-
tas nama kolektīvam un biedrībai „Ābeļzieds”. Visi interesenti,

kas vēlas apgūt nūjošanas ie-
maņas tiek laipni aicināti Ābeļu
tautas nama parka teritorijā,
kur katru pirmdienu plkst.
11.00, ja ir piemēroti laikap-
stākļi, tiek organizētas nūjoša-
nas nodarbības. Kā arī 26. au-
gustā, Jēkabpils novada svēt-
ku ietvaros, Zasas parka teri-
torijā tiks organizēts nūjošanas
festivāls. 

Projekta vadītāja  
Baiba Čākure

Autores foto

No 2017. gada 4. jūlija līdz 10. augustam visi interesenti
laipni aicināti uz Kalna bibliotēkā skatāmo Rēzeknes Māk-
slas un dizaina vidusskolas absolventes, Kalna pagasta ie-
dzīvotājas Gundras Mucenieces gleznu un grafikas darbu
izstādi.

Izstādītie darbi – ainavas, klusās dabas, grafika – tapuši gan
mācību laikā Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiālē, gan vēlāk
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Studijas turpināt Gun-
dra iecerējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē Rē-
zeknē. Vēlam viņai veiksmi iestājeksāmenos un turpmākajā ra-
došajā darbībā!

Maruta Orbidāne, 
Kalna bibliotēkas vadītāja 

Autores foto

Gundras Mucenieces gleznu izstāde Kalna bibliotēkā

Visu vasaru Ābeļu pagasta bibliotēkā
skatāma Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītājas Ilonas
Švābes fotoizstāde „Palaid sapni”. 22.jū-
nijā visiem interesentiem bija iespēja

Ābeļu pagasta bibliotēkā tikties ar darbu
autori.

Ilona Švābe pastāstīja, ka fotografē
jau no bērnības. Bērnībā viņai šī nodar-
be šķitusi pat mazliet mistiska. Viņa līdu-

si zem segas, lai pārtītu filmiņu, tad fik-
sāža un tā īpatnējā smarža. Tagad – di-
gitālajā laikmetā – Ilonas kundzei fotog-
rafēšana ir sava veida relaksācija. Kā
saka Ilonas kundze, viņa pasauli skata
caur fotoaparātu. Viņai vislabāk patīk fo-
tografēt ziedus, protams, arī citus dabas
skatus. Kā saka fotogrāfe, galvenais ir
ieraudzīt. Mēs bieži paejam garām
skaistām lietām. Ilonas kundzei patīk arī
fotografēt bērnus, taču to ir grūti izdarīt,
jo viņi ir pārāk kustīgi. Pēdējo triju gadu
laikā ir safotografētas 6000 bildes. Foto
mākslu Ilona Švābe īpaši nekur nav mā-
cījusies, tikai šogad bijusi izdevība papil-
dināt savas pašmācībā apgūtās zināša-
nas Mētras Štelmaheres rīkotajos kur-
sos. Ilonas kundzes darbu izstāde ceļo
pa tuvākām un tālākām bibliotēkām.
Pirms 3 gadiem bijusi viņas darbu izstā-
de arī Madonā. Ilonai Švābei ir viena
bilde, kur redzama Ābeļu pamatskolas
bērzu aleja. Šī fotogrāfija ir arī tikusi „Lat-
gales lielajā grāmatā”. Fotografēšana
ļauj Ilonas kundzei atpūsties no ikdienas
steigas un rūpēm. Viņa aicina arī citus
saskatīt skaisto un to fiksēt fotoattēlos.

Anita Žigure
Inetas Survillo foto

Ābeļu pagasta bibliotēkā skatāma Ilonas Švābes 
fotoizstāde „Palaid sapni”
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29. jūnija sēdē:

Par Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles darbības nodro-
šināšanu

Par finansējuma piešķiršanu projektam “Simtgades bērni”
Par nekustamā īpašuma “Vaivari”- 12, Dubultos, Kalna pa-

gastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas ap-
stiprināšanu 

Par nekustamā īpašuma “Mikaines”, Zasas pagastā, Jēkab-
pils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Rube-
nes pagastā

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Tērcītes”,
Zasas pagasts, kadastra Nr.5698 005 0008)

Par Jēkabpils novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmuma
Nr.123 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Elkšņā-
res”, Rubenes pagasts, kadastra Nr.5682 011 0162” atcelšanu
un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu “Elkšņāres”, Rube-
nes pagasts, kadastra Nr.5682 011 0162

Par dalību Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
Par finansējuma piešķiršanu un līguma slēgšanu saimniecī-

bas ēkas atjaunošanas darbiem un vecās saimniecības ēkas
nojaukšanas darbiem Jēkabpils novada Kalna pagastā

Par maksājumu limitu noteikšanu paraksttiesīgajām perso-
nām

Par Jēkabpils novada pašvaldības Publiskā pārskata par
2016. gadu apstiprināšanu

Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas re-
ģiona attīstības padomei

Par pārstāvju izvirzīšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savie-
nības komitejās un apakškomitejās

Par Jēkabpils novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pār-
stāvja  apstiprināšanu kapitālsabiedrībās

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņu

Par administratīvās komisijas izveidošanu un komisijas lo-
cekļu ievēlēšanu

Par iepirkuma komisijas locekļu ievēlēšanu
Par izsoles komisijas sastāva apstiprināšanu
Par apbalvojumu piešķiršanas komisijas locekļu ievēlēšanu
Par Interešu izglītības programmu un mērķdotāciju sadales

komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas locekļu ievēlē-
šanu

Par komisijas, darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegū-
šanu īpašumā, nolikuma apstiprināšanu un komisijas locekļu ie-
vēlēšanu

Par Baibas Čākures iesniegumu par amatu apvienošanu
Par Reiņa Baloža iesniegumu par amatu apvienošanu
Par deputāta Raimonda Jaudzema pilnvaru izbeigšanu
Par aprīkojuma iegādi pašvaldības objektu labiekārtošanai
Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”

27. jūlija sēdē:

Par Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Par kārtību, kādā tiek apmaksāti izdevumi iznomātajos pa-

švaldības nekustamajos īpašumos pēc kapitālo ieguldījumu
veikšanas tajos

Par grozījumiem Jēkabpils novada attīstības un plānošanas
darba grupas sastāvā un nolikumā

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Stūrīši”, Ābeļu
pagasts, kadastra Nr.5648 006 0071)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Skrīveri Avoti-
ņi”, Leimaņu pagasts, kadastra Nr.5674 004 0085)

Par nekustamo īpašumu Kalna pagastā pārdošanu izsolē
Par nekustamā īpašuma Aldaunes iela 5-11, Brodos, Ābeļu

pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu

Par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Kalna Krūkliņi”, Kalna
pagastā, Jēkabpils novadā

Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā Bebru
iela 108, Jēkabpils

Par nedzīvojamo telpu nomu Ābeļu pagastā (SIA “LL Projek-
ti”, VRNr.45403046210)

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlī-
dzības

Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu reģistrēšanu (Leima-
ņu pagasts)

Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu reģistrēšanu (Rube-
nes pagastā)

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam
“Ceļa Nr.1-11 “Āres-Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu
pagastā”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam “Ceļa
Nr.4-11 “Alkšņi-Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes
pagastā“

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam “Ceļa
Nr.2-2 “Kaļvāres purvs-Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dig-
nājas pagastā”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldības projektam “Ceļa
Nr.6-2 “Vārpiņas-Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu
pagastā”

Par projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās in-
frastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” iesnieg-
šanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa (SAM) ietvaros trešajā projektu iesniegumu atla-
ses kārtā

Par grozījumiem 2016.gada 24.novembra Jēkabpils novada
domes lēmumā Nr.269 ‘Par pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu
atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Par finansējuma piešķiršanu skolēnu projektam “Dienasgrā-
mata”

Par finansiālu atbalstu īsfilmas veidošanai bērnu drošībai
Par brīvpusdienu, brokastu un launaga piešķiršanu skolē-

niem, kuri mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs, no
01.09.2017. 

Par pārskata “Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2014. - 2030. un Jēkabpils novada attīstības program-
mas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par
2016.gadu” apstiprināšanu

Par Jēkabpils novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.9/2017 ”Grozījumi 2017.gada 2.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.3/2017 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu
2017.gadam” apstiprināšanu 

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa no-
teikšanu

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Cinīši”, Rube-
nes pagasts, kadastra Nr.5682 009 0025)

Par atļauju savienot amata pienākumu pildīšanu (G.Audzī-
tis)

Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņa pagarināšanu

Par Jēkabpils novada izglītības, kultūras un sporta konsulta-
tīvās darba grupas sastāva un nolikuma apstiprināšanu 

Par Jēkabpils novada domes Finanšu komitejas locekļa ie-
vēlēšanu

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (Zaļā iela 3-5, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)

Par Ilgas Vēveres iecelšanu par Dignājas pamatskolas direk-
tora pienākumu izpildītāju

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
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Pieejamā informācija par vēl
gaidāmajiem kapusvētkiem
Jēkabpils novadā.

Zasas ev. lut. draudzes kapu-
svētki:

6. augustā:
Zasas kapos plkst. 12:00
Staģu kapos plkst. 13:30
Dignājas ev. lut. draudzes kapu-
svētki:

5. augustā:
Bērzu kapos plkst. 12:00,
Ļūcānu kapos plkst. 13:30.
Kalna pagasta luterāņu drau-
dzes kapusvētki:

12. augustā:
Minsteru kapos – 15.00,
Ērgļu kapos – 17.00,
19. augustā:
Ūdenānu kapos – 15.00,
Ķiocu kapos – 16.00,

Vagulānu kapos – 17.00.
Zasas Romas katoļu draudzes
kapusvētki:
6. augustā Meņķa kapos plkst.
15.00.

Informācijas avoti: Dz.Nartiša,
Z.Caune, pr.Viktors

Lūdzam nākamgad draudžu 
pārstāvjus iesūtīt informāciju
par gaidāmajiem kapusvētku 

datumiem jau līdz maija beigām 
uz e-pastu:

novads@jekabpilsnovads.lv.

Kapusvētki Jēkabpils novadā

Makšķernieku klubs “Bancāns” 2017. gada 1. un 15. jūlijā rī-
koja talkas, lai sakoptu Dubultu dīķa Kalna pagastā apkārtni.

Talkā piedalījās Aivars Liepkalns, Atis Caune, Varis un Ingrī-
da Buculāni, Gints Audzītis un Edgars Mucenieks. Tika kopta
dīķa krasta mala. Plānots ierīkot soliņus, ugunskura vietu, laipu.
Kā teic biedrības pārstāvis Edgars, “vēlme ir sakopt apkārtējo
vidi, lai pēc tam pašiem un citiem prieks būtu aizbraukt pacopēt
kā arī atpūsties pie dabas.”

Nākamo talku ir domāts rīkot augusta otrajā pusē. Precīzāka
informācija būs pieejama makšķernieku kluba „Bancāns“ Face-
book lapā.

K.Sēlis
E.Mucenieka foto

Vietējie entuziasti kopj Dubultu dīķa apkārtni

No šī gada 1. maija Jēkabpils novadā tiek īstenots Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstītais VAS “Latvijas Valsts meži” finan-
sētās “Zemgales kultūras programmas 2017” projekts “Sagla-
bāsim sēļu amatu prasmes”, Nr.17/1-14.2/K 15 . Turpinās fil-

mēšanas darbi sēļu amatu prasmju izzinošā videomateriāla iz-
veidei. Projektā iesaistītajam video operatoram Kasparam Sēlim
amatu pratēju filmēšanas darbi rit raiti. No projektā plānotajām
desmit prasmēm, deviņas prasmes jau ir uzfilmētas. Tās ir pod-
nieka, audējas, plostnieka, pārcēlāja, dravnieka, virves vijēja,
maizes cepējas, galdnieka un namdara prasmes. Pateicība par
atbalstu darbā projektu speciālistei Agnesei Kalniņai, juriskon-
sultei Gitai Ločai, finansistei Ligitai Pētersonei un citiem speciā-
listiem, kuri atbalsta ar padomu.

Paldies par amatu pratēju atsaucību un viesmīlību: Andai
Svarānei, Alfredam Leitietim, Valijai Flanderei, Robertam Sējā-
nam, Tālim un Sarmītei Stradiem, Ritai un Jurim Skrējāniem,
Ojāram Ģeidānam, Dainim Vecumam! Muzikanta prasmes plā-
nots filmēt augustā, kad dosimies pie Aīdas Bikaunieces uz Dig-
nāju. Novembrī ir plānots izzinošā materiāla atklāšanas pasā-
kums, uz kuru visi tiksiet laipni aicināti.

Sēlijas prasmju muzeja vadītāja Edīte Balode
K.Sēļa foto

Sākta sēļu amatu prasmju iemūžināšana

11. augustā Zvaigžņotie dārza svētki Kaldabruņā
Vasara šogad žēlo siltumu un sauli. Tomēr dārzi un dārzu

saimnieces augusta ziedus ir uzplaucējuši. Tas nozīmē – laiks
Zvaigžņotajiem dārza svētkiem! Šogad zvaigznēs lūkosimies
piektdien, 11. augustā plkst. 19:00.

Šo  notikumu biedrība „Ūdenszīmes” pie Kaldabruņas skolas
rīko jau ceturto gadu, un tas veltīts vasaras romantiskajiem,
krāšņajiem un arī garšīgajiem aspektiem. Kas notiks šogad?

Vispirms – jau klasiskā ievadlekcija. Iepriekšējos gados svēt-
ku apmeklētājus vedām uz Holandes, Ziemeļitālijas un Spānijas
dzejas skaistākajiem dārziem. Šogad ceļojums vedīs mākslas
un sapņu dārzos, kur plaukst mirkļa un mūžības skaistums. Pēc
poēzijas, savukārt, pievērsīsimies piezemētākām lietām – mājas
kūku degustācijai. Dārza svētki nav iedomājami bez mūzikas,
un arī šogad mums spēlēs Harijs Zdanovskis un Viesītes pūtēju

orķestris.Vakara gaitā – filmu demonstrācija uz lielā ekrāna; no-
slēgumā – gaismas lukturīšu pacelšanās pretī zvaigznēm.

Tāpat vēlamies atgādināt viesiem:
- Dāmām ierašanās garās kleitās un cepurēs (kungiem klei-

tas nav obligātas);
- Līdzi ņemam pašgatavotu kūku – tik daudz, lai pietiek sev

un vēl pāris cilvēkiem;
- Ļoti, ļoti vēlēties, lai debesis šai vakarā atļauj mums saskatīt

krītošās zvaigznes.
Par kafiju, svecēm un pārējo vakara burvību mēs būsim pa-

rūpējušies.
Ieva Jātniece,

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja
t.29548967

Pateicība!
Pateicamies Indrai

un Sandim Ruļukiem
par ļoti labi noorganizē-
to, aizraujošo ekskursi-
ju pa Bauskas novadu
un šoferītim Ivaram
Kancānam, kas mūs
veiksmīgi nogādāja
gan turp, gan atpakaļ!

Ekskursijas 
dalībnieki
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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.

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

Te nu jūs esat – darbi un steiga –
Pēkšņas beigas... un nu ir gana.
Un elso vēl priedes smagajā vējā
pa to, ko mēs nespējām.

(L. Brīdaka)

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Dzidra Pauļuka
15.03.1951. – 31.05.2017.

Viesturs Balodis
03.07.1987. – 30.05.2017.

Felicija Pupiņa
23.07.1933. – 02.06.2017.

Anna Melne
01.01.1922. – 16.06.2017.

Monika Podniece
09.04.1940. – 18.06.2017.

Ainārs Eigims
22.07.1964. – 18.06.2017.
Boļeslavs Umbrovskis

18.11.1930. – 27.06.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Dignājas pagasts

19.08. plkst. 15.00 Dignājas brīvdabas estrādē teātru pēcpusdiena

Kalna pagasts
05.08. plkst. 6.00 rehabilitācijas centra “Dūjas” teritorijā meditatīvs rītausmas kon-

certs ar duetu no Austrālijas “Sacred Earth”. Koncertu līdzfinansē Jēkabpils novada
pašvaldība.

31.08. plkst. 14.00 Kalna kultūras namā tematiska pēcpusdiena “Ielaid vasaru sevī”
Leimaņu pagasts

01.09. Leimaņu latvju zīmju parkā brīvdabas izstāde “Sarunas ar ziediem”
30.09. Mežgales kultūras nama 50 gadu jubilejas svinības.

Zasas pagasts

25.08.-26.08. Zasas pagastā Jēkabpils novada svētki “Rotā savu novadu” (plašā-
ka informācija afišā 1 lpp.)

Izstādes:

līdz oktobra beigām Raiņa muzejā “Tadenava” skatāma biedrības “Rasas krāsas”
mākslas darbu izstāde “Rainis un putni”;

siena skulptūru izstāde pie Kaldabruņas skolas;
līdz 10. augustam Kalna bibliotēkā skatāma Kalna pagasta iedzīvotājas Gundras

Mucenieces gleznu un grafikas darbu izstāde.
Ābeļu pagasta bibliotēkā skatāma Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras

nodaļas vadītājas Ilonas Švābes fotoizstāde „Palaid sapni”.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada augustā, septembrī

Pār mājas jumtu
Balts stārķis reiz laidās.
Cits citam jautāja,
Kas ir pie mums gaidās?

Nolaidās stārķītis,
Pavēra knābīti,
Ielika māmiņai
Priekšautā bēbīti.
/Ā.Elksne/

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā reģistrēti jaundzimušie:

Anna, Elza (2), Eduards

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu audzinot!


