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14. jūnijā Jēkabpils novada pašvaldības Vēlēšanu komisija sa-
sauca jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo sēdi. Uz to bija ie-
radušies visi deviņi jaunievēlētie deputāti – Gints Audzītis, Reinis
Balodis, Baiba Čākure, Raimonds Jaudzems, Anita Lemaka, Ed-
vīns Meņķis, Juris Ratnieks, Kaspars Štolnieks un Aivars Vanags.
Galvenais darba kārtības jautājums šajā sēdē – domes priekšsē-
dētāja ievēlēšana. Partija “Latvijas Zemnieku Savienība” priekš-
sēdētāja amatam izvirzīja Edvīna Meņķa kandidatūru, savukārt
saraksts “Savam novadam” - Aivara Vanaga kandidatūru. Balso-
šanā katrs deputāts par katru kandidatūru varēja balsot, vēlēšanu
zīmē atzīmējot vai nu “par”, vai nu “pret”, vai nu “atturas”. Ar pie-
cām balsīm “par” un četrām balsīm “pret” par jauno Jēkabpils no-
vada domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Vanags, kurš iepriek-
šējā sasaukumā pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Par
Aivaru Vanagu balsoja “Latvijas Zaļās partijas”, “Jēkabpils Reģio-
nālās partijas”, “Savam Novadam”, Nacionālās apvienības „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ievēlētie deputāti, par Ed-

vīnu Meņķi – “Latvijas Zemnieku savienības” deputāti.
Jēkabpils novada pašvaldības jaunais priekšsēdētājs Aivars

Vanags saka: “Sajūtas ir dažādas – ir lepnums par sevi, bet ir arī
bažas, vai spēšu attaisnot uz mani liktās cerības. Centīsimies!”

Aivars Vanags uzsver, ka novadā ir jāsakārto daudzas lietas,
bet ar krasiem lēmumiem viņš neplāno steigties: “Kardinālas iz-
maiņas nekad neko labu nav devušas. Mēs lēnām un pamazām,
kā solījām, uzliksim uz papīra idejas un nestrādāsim ar emocijām,
jo emocijas ne pie kā laba nav novedušas. Strādāsim!”

Domes sēdes laikā Vēlēšanu komisija izteica pateicību līdzši-
nējam mēram Edvīnam Meņķim, kurš vadījis novadu iepriekšējos
divus sasaukumus. Par domes darbu līdzšinējos astoņos gados
Meņķis saka: “Ar pirmo sasaukumu mums izdevās strādāt godam,
bet ar otro sasaukumu diemžēl darbs neizdevās tik vienoti, jo da-
lījās domas ar priekšsēdētāja vietnieku. Varbūt bijām pārāk iegri-
muši sīkumos, neredzējām lielākas lietas, kas mums jārisina kā
ievēlētiem deputātiem.”

Edvīns Meņķis paliks deputāts, bet atlikušo laiku vairāk veltīs
sev un ģimenei: “Gribētos veselību uzlabot, kā arī ģimenei un ra-
diem dot to, kas šajā periodā viņiem palika neiedots. Strādāšu tālāk
savā zemnieku saimniecībā, jo tas arī man ir sirdij tuvs darbs.”

Vēl šajā sēdē notika domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēša-
nas. Šim amatam arī tika izvirzītas divas kandidatūras – līdzšinējā
deputāte Anita Lemaka no “Latvijas Zaļās partijas” un jaunā de-
putāte Baiba Čākure no “Latvijas Zemnieku Savienības”. Ar pie-
cām balsīm “par” un četrām “pret” par Jēkabpils novada domes
priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Anita Lemaka. “Es šo amatu vai-
rāk redzu kā iespēju palīdzēt domes priekšsēdētājam ar savu pie-
redzi un zināšanām. Man ir diezgan liela deputātes pieredze, tādēļ
man ir sajūta, ka atgriežos savā vietā,” saka jaunievēlētā domes
priekšsēdētāja vietniece.

Sēdes beigās jaunievēlētais pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Va-
nags noteica piektdien, 16.jūnijā, ārkārtas domes sēdi, kurā bija jāizrau-
gās domes pastāvīgo komiteju sastāvi, kā arī tika lemti citi jautājumi.

Sandra Paegļkalne

Ievēlēts jauns Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs un vietnieks

Jaunais Jēkabpils novada domes sastāvs. No kreisās: Kaspars
Štolnieks, Raimonds Jaudzems, Anita Lemaka, Edvīns Meņķis,
Juris Ratnieks, Aivars Vanags, Gints Audzītis, Reinis Balodis,

Baiba Čākure.

Zasas kultūras namam
jauna vadītāja

Kopš 5. jūnija Zasas kultūras namam ir jauna vadītāja – za-
siete Laura Aišpure.

Kopumā uz vakanci bija pieteikušās 3 pretendentes. Laurai
priekšā vēl pēdējais kurss kultūras vadībā Ekonomikas un Kul-

tūras augstskolā Rīgā, taču viņa ir ap-
ņēmības pilna nodoties tieši kultūras
dzīvei savā dzimtajā pusē - Zasā. Kā
Laura pati atzīst – dzīve šeit nav sveša,
kopš bērnības nācies darboties dau-
dzos kultūras nama kolektīvos. Laura
spēlē ģitāru, vada pasākumus un dejo
tautiskās dejas. Arī administrācija un
deputātu kolektīvs pauda uzticību Lau-
ras spējām un solīja atbalstīt.

K.Sēlis
Autora foto

Jānīts, braucot katru gadu,
Atved ziedu vezumiņu;
Še saujiņa, te saujiņa,
Lai zied visa pasaulīte!

Vasaras saulgriežos sirsnīgi sveicam
visus Jēkabpils novada iedzīvotājus.
Šajos skaistajos svētkos dziedāsim, 

dejosim un līksmosim, lai visu nākamo
gadu spēku piepildījums, 

labs garastāvoklis un veiksme pavadītu
mūs katru dienu!

Līksmu līgošanu 
vēl Jēkabpils novada pašvaldības 

administrācija
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Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija, ko veidojis Latvijas di-
zaina birojs “H2E”, saņēmusi vides dizaina balvu “SEGD 2017”, ie-
gūstot atzinību starptautiskā līmenī līdztekus dažiem citiem ārzemju
projektiem. Balvu vēl saņēmusi Nacionālā Afroamerikāņu vēstures
un kultūras muzeja ekspozīcija Vašingtonā, ekspozīcija “Closed
Worlds” Ņujorkā un ekspozīcija “La Cité du Vin“ Bordo, Francijā.
Apbalvošanas ceremonija norisinājās 10.jūnijā Maiami, ASV.

Ekspozīcija “Tadenavā” ir veidota kā rotaļa, kur ar dažādu
spēļu elementu palīdzību var izzināt to, ko savas dzīves pirma-
jos gados redzēja, dzirdēja, sataustīja un sajuta izcilais latviešu

dzejnieks un dramaturgs Rainis. Tā kā “Tadenavā” pagāja
Raiņa bērnība, arī ekspozīcijas pamatauditorija ir bērni. Ikviens
muzeja apmeklētājs saņem mazu koka bumbiņu, kas pavada
viņu visu ekspozīcijas apskates laiku, jo šī lodīte jāizmanto katrā
spēlē.

Starptautiskā konkursa žūrija par ekspozīciju saka: “Apburo-
ša un vienkārši veidota izstāde, kas iemieso bērnības atklājumu
garu. Ir patīkams pārsteigums redzēt, ka stāstīšanas nolūkiem
autori nav pakļāvušies kārdinājumam izmantot digitālās tehno-
loģijas. Rezultāts ir skaista, taustāma, analoga pieredze, kurā
var vairāk iedziļināties un iesaistīties.”

Jāpiebilst, ka muzejs piedalījies divos Latvijas konkursos,
pretendējot uz titulu “Gada labākā būve Latvijā 2016” un uz Lat-
vijas Arhitektūras Lielo gada balvu, bet šajos konkursos “Tade-
nava” neieguva nevienu nomināciju, vienīgi sabiedrības balso-
jumā portālā DELFI.lv muzejs ieguva lielāko balsu skaitu un ie-
spēju reklamēties 1000 eiro vērtībā.

Raiņa muzeja “Tadenava” atjaunošana tika pabeigta 2016.
gadā, apmeklētājiem atjaunotais muzejs durvis vēra pagājušā
gada jūlijā. Ekspozīcijas un telpu iekārtošanas projektu izstrādāja
un autoruzraudzību veica dizaina birojs “H2E” sadarbībā ar dzej-
nieci Inesi Zanderi, bet projektu realizēja SIA “MD Noass”. Dau-
dzus uzrunā ekspozīcijas rotaļīgums un vieglums, koka smarža
un iespēja muzeju izzināt caur praktisku darbošanos.

Sandra Paegļkalne
Foto: K.Runcis

Pamatojoties uz Nolikumu “Jēkabpils novada vispārizglītojo-
šo skolu skolēnu apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā,
interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (ap-
stiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2017. sēdes lēmu-
mu Nr.57, prot.Nr.3) un Jēkabpils novada pašvaldības
24.05.2017. rīkojumu Nr.2-4/17/50 “Par skolēnu apbalvošanu”

par gūtajiem sasniegumiem 2016./2017.mācību gada starpno-
vadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības kon-
kursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības
rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par ko-
pējo summu EUR 1225,50) mācību gada noslēgumā tika ap-
balvoti sekojoši skolēni un grupas:

Apbalvoti Jēkabpils novada čaklākie skolēni

Raiņa muzeja “Tadenava” ekspozīcija 
saņem starptautisku dizaina balvu

2016./2017. mācību gada noslēgums Dignājas pamatskolā.
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N. 
p.k. Dal bnieks, kolekt vs Skola Klase Skolot js Olimpi de, konkurss, 

sacens bas 
N/ R/ 
V ** 

Ieg t  
vieta, 

pak pe 
1 1.-4.kl.ansamblis  vok l s m zikas konk."Balsis" R 2 

2 5.-9.kl. ansamblis  
Iveta B rzi a Tautas dziesmu konk. 

"Lakst gala" R 1 

3 Aizupietis Alvis 7. orient šan s N 3 
4 Brakovska Katr na 8. vieglat.lodes gr. N 3 

pavasara kross N 2 5 But ns Alens 7. peld šana N 1 
6 But ns Ri ards 5. 

Tatjana Don ne 

peld šana N 1 
7 D boli š Deivids 3. konk."Teci, teci valodi a" V 2 

 Nacion lais folk.kopu konk. R 1 
8 Folk.kopa "Mik l ni"  

Iveta B rzi a Tradic.dejoš.konk. "Vedam 
danci" V 2 

9 Gaišutis Em ls 7. pavasara kross N 3 
10 Kamišovs Edgars 7. peld šana N 2 
11 Kamišovs Tomass 3. 

Tatjana Don ne 
peld šana N 2 

Gunta Bi ole dabzin.nekl t.5.6.kl. N 3 12 Kolkovska Und ne 6. Iveta B rzi a konk."Teci, teci valodi a" R 2 
Tatjana Don ne vieglatl. etrc a N 2 13 Krodziniece Vitnija 6. Iveta B rzi a konk."Teci, teci valodi a" R 2 

14 Krodzinieks Agris 3. Tatjana Don ne pavasara kross N 3 
15 Kukla Vanesa Melinda 5. Iveta B rzi a konk."Teci, teci valodi a" R 2 
16 ka Viktorija 9. Silva Zepa matem.9.-12.kl. N 3 

peld šana N 2 17 Pinne Laura Nikola 9. orient šan s N 1 
18 Sa ikovs Alvis 3. pavasara kross N 1 

vieglat.š pa meš. N 2 
vieglatl.600m N 2 19 Ur e Aivita 9. 

Tatjana Don ne 

rudens kross N 1 
20 Vinciune Samanta 9. Iveta B rzi a konk."Teci, teci valodi a" V 1 
21 Zepa Linda 

be
u 

pa
m

at
sk

ol
a 

5. Iveta B rzi a konk."Teci, teci valodi a" R 2 
22 Da e L ga 5. Dagnija V b ne peld šana N 1 
23  Nacion lais folk.kopu konk. R 1 

 Folk.kopa "Dign j ši"  A da Bikauniece Tradic.muzic.konk. "Klaberjakte" V 2 
24 Gailis Andris 9. Ilga V vere V sture 9.kl. V 1 
25 Jeme janova Jacinta 4. konk."Teci, teci valodi a" R 2 

26 Jurgevi a Solvita 7. Tradic.dzied.konk. "Dziesmu 
dziedu, k da bija" R 2 

27 Kosika Sofija 1. konk."Teci, teci valodi a" R 2 

28 Leiskina Ieva 7. 

A da Bikauniece 

Tradic.dzied.konk. "Dziesmu 
dziedu, k da bija" R 2 

29 Liepi š Normunds 9. Dagnija V b ne peld šana N 3 
konk."Teci, teci valodi a" V 2 

30 M kule Linda 7. A da Bikauniece Tradic.dzied.konk. "Dziesmu 
dziedu, k da bija" V 2 

31 Pavlovska Ingr da 6 Ilga V vere m jtur.tekstiltehn. N 3 
Dagnija V b ne peld šana N 3 

32 R vi š Roberts 6. A da Bikauniece Tradic.dzied.konk. "Dziesmu 
dziedu, k da bija" R 1 

Silvija Kr sli a Skatuves runas konk. R 2 33 Sinkevi a Zane 6. A da Bikauniece konk."Teci, teci valodi a" V 1 
Sarm te Strade Ang u val. 8.kl. N 1 

konk."Teci, teci valodi a" R 1 34 Stroža Ter ze 

D
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at
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8. A da Bikauniece Tradic.dzied.konk. "Dziesmu 
dziedu, k da bija" V 2 



4 2017. gada jūnijs

35 Baltmanis Art rs 9. Ilm rs Zemlickis m jtur.kokapstr. N 1 
36 Ivanovs Sandis 7. Juris Rubi is vieglatl. etrc a N 2 
37 Rubi is Mairis 7. Ilm rs Zemlickis m jtur.kokapstr. N 1 
38 V sule Anna R

ub
e

u 
ps

k.
 

9. Juris Rubi is rudens kross N 3 
1.-2.kl. DK "Dzirnup te"  N 1 
3.-4.kl. DK "Dzirnup te"  N 1 
5.-7.kl. DK "Dzirnup te"  N 1 39 

8.-9.kl. DK "Dzirnup te"  

Daiga Geid ne Tautisko deju kolekt.skate 

N 1 
pavasara kross N 1 
vieglat.1500m N 1 40 Aleksejevs Raivo 9. J nis Kokins 
rudens kross N 1 

41 Balodis Niks Daniels 5. Laima Šnikere dabzin.nekl t.5.6.kl. N 1 
Inese Kalnišk ne m jtur.tekstiltehn. N 1 

Laima Šnikere Ieskaties dab  7.-8.kl. N 2 
pavasara kross N 1 
vieglatl. 1500m N 2 

42 Briede Baiba 7. 

orient šan s N 2 
43 Daudzv rds Raitis 5. 

J nis Kokins 

rudens kross N 3 
Laima Šnikere dabzin.nekl t.5.6.kl. N 2 44 Geiž ne Sanija 5. Inese Kalnišk ne m jtur.tekstiltehn. N 1 

45 Grand ne Marta 3. pavasara kross N 1 
46 Gri upelis Santis 7. J nis Kokins vieglatl. etrc a N 3 

Laima Šnikere dabzin.nekl t.5.6.kl. N 3 47 eid ne Katr na 6. J nis Kokins pavasara kross N 2 
48 Kokina Lita 6. Laima Šnikere dabzin.nekl t.5.6.kl. N 1 
49 Kuzmenko Edgars 7. Velta Ziemele Z nu vok listu konk. N 1 
50 Markovskis P teris 5. Laima Šnikere dabzin.nekl t.5.6.kl. N 1 
51 Martinova  Egija 4 Anda Jurgevi a latv.val.4.kl. N 2 
52 Nikolajevs Leons pavasara kross N 1 

 Nikolajevs Leons 4. rudens kross N 1 
53 Pab rza Dana 7. peld šana N 3 

pavasara kross N 2 
vieglatl. 1500m N 3 

peld šana N 1 54 Rudz te Elv ra 9.  

orient šan s N 3 
55 Savi a Estere 3. 

J nis Kokins 

pavasara kross N 3 

56 M sdienu deju 
grupa"JUST DO IT" 8.-9. Anda Jurgevi a N 1 

57 M sdienu deju grupa 
"M_CRAZY_B-BOY" 

Z
as

as
 v

id
us

sk
ol

a 

9.  
M sdienu deju skate 

N 1 

** N - starpnovadu, R - re iona, V - valsts 

Skolēni jau devušies vasaras brīvlaikā, bet, izvērtējot aizva-
dīto mācību gadu, maijā Dunavas pamatskolā notika „Labo
darbu pēcpusdiena”. Tajā tradicionāli tiek sveikti godalgoto vietu
ieguvēji mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.

Labākie sasniegumi mācību olimpiādēs 9. klases skolniecei
Katrīnai Ērglei – Atzinība latviešu valodas olimpiādē un bioloģi-
jas konkursā. Ar labiem rezultātiem esam piedalījušies Skatuves
runas konkursā (Evelīna Plāne, Estere Kusiņa, Agnis Šoldris,
Rēzija Ērgle), konkursā „Lasītprieks” (Samanta Vilkāja, Rēzija
Ērgle, Oskars Šoldris). Pateicības raksti par dalību ČUČUPŪ-
CES konkursā – par putnu barotavām 1. – 4. klašu skolēniem

Brigita Užule Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājas p.i.
K.Sēļa foto

Labo darbu pēcpusdiena
Dunavas pamatskolā
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un Oskaram Šoldrim (6.kl.), kā arī dāvanu karte 1. – 4. klašu
skolēniem jaunajā izklaides parkā „Avārijas brigāde” par 2. vietu
Latvijas zaļā punkta konkursā „Zaļais restarts”. Gada skolēna
tituls – Katrīnai Ērglei. Tika sveikti arī šo skolēnu vecāki un sko-
lotāji, kas palīdzēja gatavoties olimpiādēm un konkursiem.

Šai reizē skolas direktors U.Vārslavāns teica paldies visiem,
kas dažādā veidā palīdzējuši un atbalstījuši skolu mācību gada
laikā. Pateicība un piemiņas velte Helēnai Dombrovskai (z/s
“Rītausmas”), bibliotekāram Sandim Ruļukam, pagasta pārval-

des vadītājam Andrim Baltaruņķim, Līgai Navickai, Pēterim Ali-
kam, Porsche centrs Rīga kolektīvam, kā arī skolotājiem Uldim
Auzānam un Vandai Knipstei. Agnese Burbo, Porsche centrs
Rīga pārstāve, skolai dāvāja ozola stādu un vēlēja skolas ko-
lektīvam spēku un izturību. Pasākuma noslēgumā visus prie-
cēja skolēnu koncerts.

Astra Liopa
Autores foto

Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Ošukalns”
un būvuzraugu Juri Birkavu (IK „CB TESTS”) vasaras periodā
turpina uzsāktos pašvaldības ceļu pārbūves darbus pašvaldības
trīs Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu ietvaros. Pa-
švaldības ceļu pārbūves darbi tiek veikti savlaicīgi saskaņā ar
darbu veikšanas grafiku.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 “”Daugavas – Lapas –
Auzāni - Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jē-
kabpils novadā” ietvaros līdz šī gada 31. maijam ir veikti daļēji
sagatavošanas darbi, daļēja caurteku uzstādīšana, pilnīga
zemes klātnes uzbēruma būvniecība, daļēji brauktuves segas
un nobrauktuvju segas izbūves darbi, šobrīd pārbūves darbi
ceļam Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni - Ērgļi”, Dunavas
pagastā ir izpildīti 41% apmērā no plānotā. Projekta vadītājs ir
Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenie-
ki” ceļa Nr.: 7-1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”
ietvaros līdz šī gada 31. maijam ir veikti daļēji sagatavošanas
darbi, daļēja zemes klātnes uzbēruma būvniecība, daļēji brauk-
tuves un nobrauktuvju segas izbūves darbi, daļēja caurteku uz-
stādīšana, šobrīd darbi ceļam Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”,
Kalna pagastā ir izpildīti 89% apmērā no plānotā. Projekta va-
dītāja ir Kalna pagasta pārvaldes vadītāja Maruta Cankale.

Projekta Nr. 16-05-A00702-000029 “”Zasas – Ģērķāni”
ceļa Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā” ie-
tvaros līdz šī gada 31. maijam ir veikti daļēji sagatavošanas
darbi, pilnīga zemes klātnes uzbēruma būvniecība, daļēji brauk-
tuves segas un nobrauktuvju segas izbūves darbi, daļēja caur-
teku uzstādīšana, šobrīd darbi ceļam Nr.: 5-1 “Zasas – Ģērķāni”,
Zasas pagastā ir izpildīti 55% apmērā no plānotā. Projekta va-
dītājs ir Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš.

Tā kā pašvaldības ceļu pārbūves darbi turpināsies, tad aici-
nām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret sa-
tiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto darbu laikā! Jau-
tājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums griezties pie pagastu
pārvalžu vadītājiem!

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
K.Sēļa foto

Jēkabpils novadā turpinās pašvaldības ceļu pārbūves darbi

Kā jau informējām iepriekš, Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014-2020. gadam
ietvaros ir apstiprināts projekts Nr. LLI-
199 “Travel smart – visit Lithuania and
Latvia” (“Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu
un Latviju”), kurā Jēkabpils novada pa-
švaldība ir viens no projekta partneriem.
Projekta vadošais partneris ir Anikšču
dabas parka administrācija, kā partneri
projektā piedalās arī Biržai dabas parka
administrācija, Krekenavas dabas parka
administrācija, Viesītes novada pašval-
dība, Salas novada pašvaldība un Ilūk-
stes novada pašvaldība.

Šī gada 22. maijā Anikšču dabas
parka administrācija organizēja projekta
uzsākšanas sanāksmi, kuras ietvaros
projekta partneri parakstīja līgumu par
projekta īstenošanu un pārrunāja aktivi-
tāšu ieviešanu saskaņā ar laika grafiku.
Jēkabpils novada pašvaldību sanāksmē
pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētājs
Edvīns Meņķis, projektu speciāliste Ag-
nese Kalniņa un juriskonsults Gita Loča.
Sanāksmes noslēgumā projektu partneri
tika iepazīstināti ar Anikšču dabas parka
piedāvājumu tūrisma jomā.

Projekta kopējais mērķis ir radīt har-
monisku Latvijas un Lietuvas tūrisma at-
tīstību, lai ieviestu projekta modeli, kurš
parāda reģiona potenciālu, kuru prasmīgi
izmantojot, var sasniegt ievērojamus re-
zultātus. Projekta kopējās izmaksas pa-
švaldībai ir 52 412,20 EUR, no kurām 44

550,37 EUR ir programmas līdzfinansē-
jums un 7 861,83 EUR pašvaldības līdz-
finansējums. Projekta ietvaros Jēkabpils
novadā tiks izveidota atpūtas vieta tūris-
tiem un vietējiem iedzīvotājiem pie Tade-
navas bibliotēkas, iegādāts aprīkojums
interaktīvās informācijas nodrošināšanai
Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju muze-
jā” Zasā, veicināta dalība starptautiskās
pieredzes apmaiņā tūrisma jomā, uzlabo-
ta tūrisma sadaļa mājaslapā un izveidota
tūrisma brošūra, kas kopumā paplašinās
tūrisma piedāvājumu un tā popularizēša-
nas iespējas novadā. 

Šobrīd ir noslēdzies iepirkums atpūtas
vietas izveidei un labiekārtošanai pie Ta-
denavas bibliotēkas un pieņemts lēmums
par līguma slēgšanu ar SIA “Legāts”.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Noslēgts līgums par starptautiskā projekta
īstenošanu



6 2017. gada jūnijs

No š.g. 3. marta Jēkabpils novadā tiek īstenots projekts
Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pa-
švaldībā”.

Saskaņā ar projekta darba plānu 2017. gadam, jau ir norisinā-
jušās 2 apmācības veselīga uztura pagatavošanā, kā arī 10 lek-
cijas: veselības veicināšanā - par veselīga uztura pamatprinci-
piem; par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu ne-
gatīvo ietekmi, kā arī slimību profilaksē - par onkoloģijas profilaksi
un ārstniecības personas konsultācijas, kurās iedzīvotāji varēja

bez maksas veikt holesterīna, glikozes un hemoglobīna testus. 
Īstenotajos pasākumos kopumā piedalījušies jau vairāk

kā 220 Jēkabpils novada iedzīvotāji. Jūlijā Leimaņos tiks or-
ganizēta nometne bērniem, kā arī turpmākā gada garumā
norisināsies dažādas fiziskās aktivitātes – peldētapmācība
bērniem, vingrošana ūdenī pieaugušajiem, nūjošanas, ve-
selības takas u.c. pasākumi, lekcijas par garīgo veselību,
reproduktīvo veselību un citi pasākumi slimību profilakses
uzlabošanai Jēkabpils novadā. Kopējās projekta izmaksas
EUR 61 374,00, kur ESF līdzfinansējums EUR 52 167,90 un
valsts budžeta finansējums EUR 9 206,10.

Paldies par iedzīvotāju atsaucību, kā arī aicinām arī turpmāk
sekot līdzi aktuālajai informācijai par plānotajiem pasākumiem
veselības veicināšanai visa gada garumā! 

Projekta vadītāja
Baiba Čākure

Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta
ieviešana Jēkabpils novadā

15. un 19. maijā, projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jē-
kabpils novada pašvaldībā” ietvaros, Jēkabpils novada Rube-
nes, Ābeļu un Zasas pagastu skolās un pirmsskolās norisinājās
7 lekcijas par „Veselīga uztura pamatprincipiem”. Lekcijas  va-
dīja uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva un pasākumos ko-
pumā piedalījās vairāk kā 140 dalībnieki, iesaistītā mērķu grupa
bija pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki, skolēni, kā arī
jaunie un topošie vecāki. 

Uztura speciāliste skaidro: „Cilvēkam jau bērnībā izveidojas
uztura paradumi, kas ietekmē bērna veselību turpmākajā dzīvē.
Lekciju laikā es novēroju, ka bērniem ir liela intere-
se - viņi ļoti uzmanīgi klausās, uzdod jautājumus,
dalās ar savu pieredzi. Tāpēc, tieši šajā vecuma
posmā es iesaku sākt bērnu izglītošanu par veselī-
ga uztura pamata principiem. Pirmsskolas, kā arī
sākumskolas vecuma bērniem patīk zīmēt un spē-
lēties ar rotaļlietām. Tāpēc savās lekcijās izmantoju
šos paņēmienus, lai bērniem būtu interesantāk un
vieglāk uztvert informāciju par veselīgu uzturu.
Bērni labprāt iesaistās sava veselīgā uztura šķīvja
zīmēšanas procesā  - katrs zīmē to, kas viņam
garšo vislabāk, bet ievērojot veselīguma principu.
Zīmēšanas procesā parasti atklājās, ka bērniem ļoti
garšo dārzeņi un augļi, bet uzturā tos nelieto pietie-
kami bieži. Toties pusaudžiem patīk visu pārbaudīt.
Nepietiek ar sauso apgalvojumu, kā, piemēram,
saldinātie gāzētie dzērieni satur daudz cukura.
Tāpēc lekcijas laikā pusaudžiem ir iespēja izvēlē-
ties dažādus dzērienu paraugus, sameklēt informā-

ciju par cukura saturu un, lai īsti izprastu “cik tas tiešām ir
daudz”, nosvērt cukuru uz virtuves svariem. Parasti eksperimen-
ta rezultāts pārsteidz jauniešus un liek aizdomāties par turpmā-
ko šo dzērienu lietošanu”.

Prieks, ka Jēkabpils novada iedzīvotāji iesaistās veselības
veicināšanas projektā! Nākamais projekta pasākums - lekcijas
par uzturu tiek plānota „Senioru aktīvās dienas” ietvaros Ābeļu
tautas namā 12. jūlijā plkst. 12.00, šajā lekcijā uztura speciāliste
runās par: veselīga uztura pamatprincipiem un uztura piramīdu,
uztura ietekmi uz veselību, aptaukošanas faktoriem un iespēja-
miem riskiem, nepietiekamu uzturu un tā sekām kā arī ar vecu-
mu saistītajām izmaiņām cilvēka organismā un uztura nozīmi.
Pasākumā būs iespējams bez maksas veikt glikozes, hemoglo-
bīna un holesterīna testus, kā arī par iegūtajiem rezultātiem kon-
sultēs medicīnas speciālists.

Projekta vadītāja
Baiba Čākure

K.Sēļa foto

Lekcijas par uzturu Jēkabpils novadā

Notiks novada Senioru aktīvās atpūtas diena
12. jūlijā Ābeļu tautas namā plkst. 12:00 laipni aicināti uz Jēkabpils novada „Senioru aktīvo dienu“. Pasākumu atklās uztura

speciālistes lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem, pēc lekcijas dalībnieki varēs veikt bezmaksas testus un noskaidrot
savu holesterīna, hemoglobīna un glikozes līmeni, kā arī saņemt konsultācijas par iegūtajiem rezultātiem. Pēc lekcijas  vin-
grosim un nūjosim kopā ar biedrību „Ābeļzieds“, pēc tam visi aicināti uz zupu un tēju. Dalība - bez maksas.
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16. maijā Zasas pagasta kultūras namā pieaugušajiem bija
piedāvāta iespēja noklausīties lekciju un piedalīties diskusijā par
tēmu “Spēks bezspēcībā” par atkarīgo cilvēku domāšanas veidu
un iespējām to mainīt. Pasākums notika projekta
Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”
ietvaros. Lekcijas par smēķēšanas, alkohola un atkarību izrai-
sošo vielu negatīvo ietekmi vadīja „Straupes narkoloģiskās slim-
nīcas” pusaudžu rehabilitācijas kolektīva „Saulrīti” speciāliste,
sniedzot dalībniekiem informāciju par atkarību profilaksi, kā arī

vecāku ietekmi jauniešu attīstībā un apreibinošo vielu lomu tajā. 
Projekta vadītāja

Baiba Čākure

Zasas pagastā norisinājās lekcija par atkarībām 
un to izraisošajām vielām pieaugušajiem

Pamatojoties uz projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības vei-
cināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jē-
kabpils novada pašvaldībā”, Jēkabpils novada pašvaldība aicina
pieteikt Jēkabpils novadā deklarētos bērnus vecumā no 8-12
gadiem dalībai bērnu nometnē Leimaņu pagasta Bērzgala
skolā no š.g. 13.-17.jūlijam. Nometne norisināsies 5 dienas, no
13. - 17. jūlijam (nometnes dienas plānu un pieteikuma veidlapu
var atrast Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv
, kreisajā sānā, sadaļā “Veselība” -> “Aktualitātes”). No š.g. 16.
- 17. jūlijam plānota nakšņošana teltīs. Vietu skaits ierobežots
(nometne plānota 15 dalībniekiem), dalībai nometnē tiks apstip-
rināti atbilstoši pieteikuma reģistrācijai. Pieteikšanās līdz 30. jū-
nijam sūtot parakstītu pieteikumu uz e-pastu baiba.cakure@je-
kabpilsnovads.lv, vai iesniedzot personīgi pagastu pārvaldēs vai
novada administrācijā, informācija pa tālr.28677242. Dalība no-
metnē - bez maksas.

Nometnes dalībniekiem tiks nodrošināta:
Ēdināšana (brokastis, pusdienas un launags, kā arī vakari-

ņas nometnes 4.dienā);

Transports, kas nogādās nometnes dalībniekus uz un no no-
metnes norises vietas;

Visi nometnes dalībnieki tiks apdrošināti;
Ekskursija;
Lai piedalītos nometnē, dalībniekiem ir nepieciešama:
ģimenes ārsta izziņa nedrīkst būt izsniegta ātrāk kā 29. jūni-

jā). Izziņa būs nepieciešama tikai pēc dalībnieka apstiprināša-
nas nometnē;

APĢĒRBS: Vējjaka; lietus izturīgs apģērbs; apavi (lietainam
laikam, čības brīvajam laikam), apavi pārgājienam; apģērbs vē-
sākam laikam (džemperis, siltas bikses); ērts apģērbs sporto-
šanai; peldkostīms vai peldbikses; cepure (aizsardzībai no sau -
les);

Telts, guļammaiss un tūristu paklājs nometnes 4. dienai. 
Baiba Čākure

28677242

Izsludina pieteikšanos bērnu dienas nometnei Leimaņu
pagastā no 13.07.2017. - 17.07.2017.

Sociālā dienesta paziņojums

No 16. maija Jēkabpils novada Kalna pagastā strādā jauna sociāla darbiniece Eva Zeipa-Mača. Sociālā dienesta darbinieces
Kalna pagastā apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās, Trešdienās, Ceturtdienās plkst. 8.00 -13.00.

Tālr.nr.: 65229306; 27813933, e-pasts: eva.zeipa-maca@jekabpilsnovads.lv .
L.Zeltiņa

Labdarības akcija no Minhenes lidostas
Maija sākumā mūsu novada cilvēkiem tika piegādāts labda-

rības kravas sūtījums, ko noorganizēja mums labi zināmais
Zasas dzirnavu īpašnieks un Diseldorfas lidostas menedžeris
Hardijs Kortmana kungs ar Minhenes lidostas humānās palīdzī-
bas biedrības vadītāju Tomasu Bīlera kungu. Atsūtītā krava tika
izkrauta un sadalīta katram pagastam, izdalīšanai iedzīvotājiem
un iestādēm. Starp biedrības sarūpētajām lietām bija 3 ledus-
skapji, televizori, ultrasonogrāfijas aparāts, mājsaimniecības un

sadzīves lietas, trauki, matrači, gultas veļa, rotaļlietas, mēbeles,
elektropreces, tehniskie palīglīdzekļi (spieķi, ratiņkrēsli) un, pro-
tams, apģērbs un apavi.

Piecos pagastos humānā palīdzība tika izdalīta jau maija sā-
kumā, bet, sakarā ar to, ka 3 pārstāvji, kuri koordinēja visu
mantu un lietu ziedošanu un piegādi, vēlējas atbraukt un pieda-
līties izdales procesā iedzīvotājiem klātienē, Rubeņu un Duna-
vas iedzīvotajiem nācās pagaidīt līdz 27. maijam.
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26. maija pēcpusdienā Jēkabpilī ieradās humānās palīdzības
pārstāvji no Minhenes lidostas Vācijā – Tomass Bīlers (Thomas
Bihler), Svens Cāns (Sven Zahn) un Johans Gocs (Johann
Götz). Daudziem jau zināmos ciemiņus sagaidīja Jēkabpils no-
vada pašvaldības vadītājs Edvīns Meņķis, sociālā dienesta va-
dītāja Larisa Zeltiņa , un, kā allaž, laipnā un izpalīdzīgā tulkotāja
(mūsu “dimantiņš”, kā viņu sauc vācieši) Silvija Raģeles kun-
dze.

27. maijā, no rīta, novada ciemiņi bija gatavi braukt, lai pie-
dalītos humānās palīdzības izdalē Rubeņu un Dunavas pagas-
tā. Mūsu ceļš sākās ar Sociālā aprūpes nama ‘’Mežvijas’’ ap-
skati, kur tagad atrodas jauns televizors no šīs reizes sūtījuma.
Viesi no Vācijas apskatīja iemītnieku vajadzībām izremontētās
dzīvojamās istabas, telpas atpūtai, kā arī labierīcību telpas pir-
majā stāvā.

Arī ieejot ārstes B.Bērziņas kabinetā, ciemiņi pārliecinājās,
ka viņu dāvātais ultrasonogrāfijas aparāts jau stāv tam piemē-
rotā vietā, un, pēc ārsta vārdiem, tas jau ir ticis izmantots un
darbojas.

Tālāk ceļš veda uz Rubenes pagastu. Tur dzīvo daudzbērnu
ģimene, kurai Minhenes lidostas labdarības biedrība sniedz at-
balstu kopš 2014. gada rudens.

Arī šoreiz neiztika bez dāvanām ģimenei. Pēc ģimenes ap-
ciemošanas, viesi no Vācijas devās uz Rubeņes pagasta centru,
kur mēs parādījām viņu sarūpēto preču izdales procesu, kad ie-
dzīvotāji izvēlējās sev nepieciešamo. Nedaudz vēlāk devāmies
uz Dunavas pagastu un pa ceļam apmeklējām Raiņa muzeju
Tadenavā. Muzeja vadītāja A.Timofejeva mūs laipni sagaidīja
un iepazīstināja ar muzeja tapšanas vēsturi un eksponātiem.
Vienā no zālēm bija aplūkojama Jāņa Streiča pasteļu cikla “Kur
basām kājām… Latgales ainavas”  izstāde.

Dunavā, pirms humānas palīdzības izdales pagasta iedzīvo-
tajiem, mūsu viesi paciemojās pie daudzbērnu ģimenes.

Diena beidzās ar lieliskām pusdienām, kuras piedāvāja Du-
navas pagasta kafejnīca. Viesi no Vācijas palika apmierināti ar
redzēto, interesējās, kas trūcīgajiem vajadzīgs vairāk, un, pēc
viņu vārdiem, ar lielāko prieku atgriezīsies un sniegs humāno
palīdzību arī nākamgad – jūnijā.

Ceram, ka šajās dienās redzētais un pasākumi visiem sagā-
dāja pozitīvas emocijas un Jēkabpils novada iedzīvotāji ir prie-
cīgi par iespēju saņemt papildus sociālo palīdzību.

Paldies visiem cilvēkiem Minhenes lidostā, kuri domājuši un
palīdzējuši Jēkabpils novada iedzīvotājiem, un pateicība Toma-
sam Bīleram, Svenam Cānam, Johanam Gocam un mūsu ilgga-

dējam draugam Francam
Ganslmaijeram! Sirsnīgs pal-
dies sociālajiem darbiniekiem
par operatīvu un saskaņotu
darbību, pagastu pārvaldes
vadītājiem par noorganizēto
transportu, personām, kuras
palīdzēja kravas izkraušanā,
novada administrācijai par at-
balstu Minhenes lidostas dar-
binieku uzņemšanā, Skaidrītei
Medveckai, kas palīdzēja ko-
munikācijā mūsu vienas die-
nas ekskursijā un, protams,
liels paldies Jēkabpils novada
pašvaldības vārdā ir Silvijai
Raģelei, kura ar lielu iejūtību
un interesi seko līdzi notiku-
miem, ikreiz ir līdzās un palīdz
saziņā ar pārstāvjiem no Minhenes lidostas!

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa
Autores un K.Sēļa foto

Humānās palīdzības pārstāvji no Minhenes lidostas Vācijā
– Svens Cāns (Sven Zahn), Tomass Bīlers (Thomas Bihler) un
Johans Gocs (Johann Götz).

Ultrasonogrāfijas aparāts
Dr.B.Bērziņas kabinētā Mež-
galē.

Datumi, kas jāievēro

Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem vai apstādītiem ar
vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, no-
drošinot kultūraugu biezība vismaz 60% apmērā no laukā au-
gošajiem augiem.

Līdz 26.jūnijam bez sankcijām var labot lauku pārklājumus.
Līdz 1.jūlijam jāizņem esošā perioda dīzeļdegviela.
No 1.līdz 31.jūlijam LAD jāiesniedz pašpatēriņa cūku kustī-

bas atskaite par 1.pusgadu un pārskats par sīkdzīvniekiem no-
vietnē (putni, truši uc.).

Projektu kārta- Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimnie-
cību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Lauku atbalsta dienests no 1.līdz 31. augustam izsludina pro-
jektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākuma „Atbalsts iegul-
dījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un at-
tīstīšanā“ trim aktivitātēm:

„Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība“,
„Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažā-

došana“,
„Tūrisma aktivitāšu veicināšana“.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot
iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī
tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku re-
ģionos. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc
reģionālizācijas principa. 

Atbalstāmās aktivitātes:
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība – ja atbal-

sta pretendents ir MVU (mazais vai vidējais uzņēmējs). Atbalsta
saņēmējs attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā no-
zarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo sa-
imniecisko darbību;

ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību da-
žādošana – ja atbalsta pretendents ir lauksaimnieks, kurš pē-
dējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ie-
ņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem;

tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakal-
pojumu sniedzējiem.

Neatbalstāmās nozares:
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī

dzērienu ražošana, piemēram, ūdens un alus), tērauda nozare,
ogļrūpniecība, kuģu būve, sintētisko šķiedru nozare, transporta
nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kos-
misko transportu), enerģijas ražošanas, sadales un infrastruk-
tūras nozare.

Sasniedzamie mērķi:
rada vismaz vienu jaunu darbavietu;
saglabā esošās darbavietas;
attīsta saimniecisko darbību.
Atbalsta intensitāte:
40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;
35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām

lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pie-
likumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu
definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);

25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām
mobilās tehnikas iegādes gadījumā.

Attiecināmās izmaksas:
jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo

pamatlīdzekļu iegāde;
mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa)

iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības di-
rekcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;
būvmateriālu iegādes izmaksas;
vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības

tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot
5 000 euro.

Neattiecināmās izmaksas:
Noteikumu Nr.320 46.punktā noteiktas Pasākumā neattieci-

nāmās izmaksas, t.sk.:
izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai

darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra sa-
skaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras pie-
mērošanu;

nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli
tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības
nodokļa maksātāji)

investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas
paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesnieg-
šanas t.sk. arī vispārējās izmaksa;

izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa bei-
gām u.c.

Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības izmaksas, bet nav
paredzētas telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes
un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksāju-
ma pieprasījumu Dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkoša-
nas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas.

Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uz-
stādīšanas Atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu do-
kumentiem, var saņemt starpmaksājumus ne vairāk kā 80% ap-
mērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

Projektu kārta- Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē.

Lauku atbalsta dienests no 26.jūnija līdz 27.jūlijam izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts ie-
guldījumiem pārstrādē“.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldī-
tas investīcijas pārstrādes pamatlīdzekļu iegādei - viens gads
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar pārstrādes pa-
matlīdzekļu iegādi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilg-
tspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ie-
viešanu uzņēmumos.

Atbalstāmās aktivitātes:
1. Investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-

mācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uz-

stādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrā-
dei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

2. pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas at-
bildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pār-
strādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:

jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei;
būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldī-

šanai vai novietošanai pamatnē vai būvē)
būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves sa-

likšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbū-
vējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);

būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uz-
labotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu
pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot
būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īs-
tenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa
vērtībā (kapitalizē).

Ražotājiem, kas ražo mājas apstākļos:
Iekārtu iegādei un būvju būvniecībai un pārbūvei – 40%;
Esošiem ražotājiem mājas apstākļos ar apgrozījumu līdz

EUR 200 000 – 30%.

1. jūlijā spēkā stāsies jauni traktortehnikas reģistrēša-
nas noteikumi

Jaunie noteikumi saglabā līdzšinējo regulējumu, tomēr ir ie-
kļautas arī vairākas jaunas normas.

Tāda pat kārtība kā līdz šim būs piekabju agregātu numuru
salīdzināšanai, valsts reģistrācijas numura zīmju izsniegšanai
un īpašnieku maiņai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, kā
arī dokumentu iesniegšanai transportlīdzekļa reģistrēšanai.

Bet ir arī izmaiņas. Turpmāk, mainot traktortehnikas vai pie-
kabes īpašnieku, būs iespējams saglabāt valsts reģistrācijas nu-
mura zīmi citai savā īpašumā esošai traktortehnikas vai pieka-
bes reģistrācijai. Varēs arī pasūtīt vispārējas izmantošanas in-
dividuālu valsts reģistrācijas numura zīmi.

Jaunie noteikumi uzskaita situācijas, kad traktortehnika vai
tās piekabei varēs neveikt agregāta numura salīdzināšanu, pie-
mēram, ja traktortehniku vai tās piekabi, par kuru aģentūrā pē-
dējo piecu gadu laikā ir veiktas reģistrācijas darbības vai teh-
niskā apskate, iegūst tieši no reģistrācijas apliecībā norādītā
īpašnieka. Šajā situācijā pircējam ir jāpārliecinās par traktorteh-
nikas vai tās piekabes uzskaites tehnisko datu atbilstību reģis-
trācijas dokumentā norādītajiem un atteikšanās no tehnisko datu
salīdzināšanas jāapliecina ar parakstu.

Noteikumi precizē traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko
datu maiņas reģistrāciju pēc pārbūves, kā arī izveido vienotu
traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas, lēmumu pieņem-
šanas, apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtību.

Ir mainīts reģistrācijas apliecības dizains. Reģistrācijas ap-
liecība ir papildināta ar jaunu informāciju par traktortehnikas vai
tās piekabes apakšgrupu, modeli, tipu, kategoriju un tipa apstip-
rinājuma numuru.

Jaunus traktorus vai piekabes, kuras tipam nav nepiecie-
šams normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimnie-
cībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanu noteiktais apstiprinājums, varēs reģistrēt līdz 2017.
gada 31. decembrim.

Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas dokumentiem,
kas izsniegti līdz 2017. gada 30. jūnijam, derīguma termiņa ie-
robežojumi nav noteikti, izņemot gadījumus, ja tie noteikti pašā
reģistrācijas dokumentā.

Noteikumi „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas no-
teikumi“ stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā.

Bioloģiskajiem lauksaimniekiem jāievēro vairākas sva-
rīgas prasības

Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus par
bioloģisku saimniekošanu, ir jāņem vērā, ka spēkā ir vairākas
būtiskas prasības.
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Viena no tām - prasība par ieņēmumiem noteiktā apjomā no
bioloģiskās lauksaimniecības. Prasība par ieņēmumiem no hek-
tāra tiks ieviesta pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificē-
tajiem šo normu skatīs šogad. Ja pirmo reizi konstatēs, ka nav
šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi maksājumi
tiks samazināti par 10%, bet trešajā gadā tie būs 25% no biolo-
ģiskā atbalsta apjoma. BLA jānodrošina minimālie ieņēmumi ne
vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā. 2017.gadā tiem jābūt vis-
maz 170 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. vai 2015.gadu.
No 2018.gada ieņēmumiem no bioloģiskās lauksaimniecības
jābūt vismaz 200 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. un
2017.gadu. Tiks izvēlēts gads ar lauksaimniekam augstāko ie-
ņēmumu rādītāju.

Jāņem vērā arī saistību palielināšanas ierobežojums. Esošie
bioloģiskie lauksaimnieki var papildus uz bioloģisko atbalstu pie-

teikt platību, kas nepārsniedz 10% no aktuālās apstiprinātās
BLA saistību platības. Ja palielinājums būs vairāk nekā par 10%
- LAD aprēķinās bioloģisko atbalstu par visu to atbalsttiesīgo
platību, kas nepārsniegs 10%. Uz pārējiem atbalsta maksāju-
miem šis ierobežojums neattiecas.

BLA pasākumā jaunas saistības 2017.gadā var uzņemties
tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā
arī gadījumos, ja 2016.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi,
bet nepieteicās maksājumiem (par 2016.gada nosertificēto pla-
tību, bez kultūraugu ierobežojuma) vai 2017.gadā saimniecība
sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu projektus jauno vai mazo lauk-
saimnieku projektus.

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

Lai aktivizētu Jēkabpils novada iestādes, uzņēmējus, sabied-
riskās organizācijas un iedzīvotājus teritorijas, ēku un būvju sa-
kopšanā, ražošanas attīstībā, kultūras, izglītības, sporta, tūris-
ma, sabiedrisko aktivitāšu un citu sfēru kvalitātes paaugstinā-
šanā, 2017. gada 27. aprīlī Jēkabpils novada dome nolēma:

Rīkot Jēkabpils novadā pagastu sakoptības skati 2017 pe-
riodā no 2017.gada 25. jūnija līdz 2017.gada 10.augustam.

Skati rīkot 2 (divās) kārtās.
2.1. Pirmā kārta “Sakoptāko lauku, ciematu, sētu un saim-

niecību, iestāžu, uzņēmumu noteikšana pagastā”, ko vērtē pa-
gastu pārvalžu vadītāji kopā ar lauksaimniecības konsultantu un
izvirza novada skatei pretendentus un izveido maršrutu, kurš at-
bilst skates nolikuma kritērijiem.

2.2. Skates pirmās kārtas norisi noteikt laikā no 2017. gada
25. jūnija līdz 2017. gada 10. jūlijam.

2.3. Skates otrā kārta notiek no 2017. gada 10. jūlija līdz
2017. gada 10. augustam, saskaņā ar izpilddirektora sastādītu
grafiku un kārtību.

Noteikt, ka komisiju veido jaunievēlētie domes deputāti – ne
mazāk kā 7 (septiņi).

Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju.
Skates komisijas darbā piedalās pagastu pārvalžu vadītāji,

informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists, lauksaimniecī-
bas konsultants un izpilddirektors. Organizē izpilddirektors un
uzņēmējdarbības konsultants.

Vērtēt novada teritoriju sekojošās nominācijās:
6.1. sakoptākais ciemats – pagasta centrs  –  3 nominācijas;
6.2. sakoptākais ciemats, kas nav pagasta centrs  –  2 nomi-

nācijas;
6.3. sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā –  līdz 7

nominācijas;
6.4. sakoptākās viensētas novadā – līdz 7 nominācijas;

6.5. uzņēmējdarbības labākie piemēri – līdz 7 nominācijas,
t.sk. lauku un saimniecību ražošanas kultūras labākie piemēri;

6.6. sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums –
pēc komisijas ieskatiem;

6.7. labākie tūrisma vai vides apskates objekti – pēc komisi-
jas ieskatiem;

6.8. biedrības ‘Sēļu pūrs” balva “Sēliskākā sēta” vai veikums
Sēlijas novada popularizēšanā;

6.9. Parku un skvēru sakoptība pagastā – 1-2 nominācijas;
6.10. labākie piemēri iestāžu sakoptībā – 1-2 nominācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
7.1. tiek vērtēts pēdējo divu gadu paveiktais – progress katrā

nominācijā;
7.2. paveiktais tiek salīdzināts ņemot vērā valsts un pašval-

dības atbalsta proporciju, ieguldīto līdzekļu un darba kvalitātē
un ilgtspējību;

7.3. estētiskums, vides un ainavas saglabāšana, radošums;
7.4. augstāk tiek vērtēts iedzīvotāju, darbinieku un īpašnieku

pašu ieguldījums;
7.5. inovācijas un investīcijas (pašu piesaistītie papildus fi-

nanšu līdzekļi).
Komisijas lēmums tiek protokolēts, kura izpildi nodrošina no-

vada pašvaldības izpilddirektors.
Komisija veicina un atbalsta pretendentu piedalīšanos reģio-

na un valsts mēroga konkursos.
Skates uzvarētāju apbalvošana notiek 2017. gada Jēkabpils

novada svētku ietvaros Zasas pagastā.
Novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt novada la-

bāko piemēru popularizēšanu un pagastu pārvalžu vadītāju un
darbinieku iepazīstināšanu ar citu novadu sasniegumiem sakop-
tības jomā.

K.Sēlis

Arī šogad organizēs Jēkabpils novada pagastu 
sakoptības skati

Jēkabpils novada jaunieši
piedalās “Ģenerāļa kausa”

izcīņas II posmā
19. maijā, Viesītes āra sporta kompleksā, norisinājās 2017.

gada “Ģenerāļa kausa” izcīņas II posms. Jauniešu komandas no
septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils sacentās futbolā. Katru
novadu pārstāvēja viena komanda, četru jauniešu sastāvā.

Jēkabpils novadu pārstāvēja Normunds Liepiņš, Kristers
Krēsliņš, Ritvars Kusiņš, Ivo Biliničs un Samanta Vinciune. Kop-
vērtējumā, Jēkabpils novada komanda izcīnīja 2.vietu, piekāp-
joties vien jauniešiem no Ilūkstes novada. Samanta ieguva arī
“labākās spēlētājas” apbalvojumu.

Latvijas Ģenerāļu
kluba ceļojošā kau -
sa izcīņa notiek jau
trešo gadu. Pasāku-
ma mērķi ir stiprināt
valstiski – patriotis-
kās vērtības un zinā-
šanas par Valsts
drošību un aizsar-
dzību, vienlaikus
vei  cinot bērnu un
jauniešu (13-25)
sportiskās aktivitā-
tes. Tāpat mērķis ir
katru gadu noteikt
labāko jauniešu ko-
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mandu un stiprināt sadarbību starp Sēlijas novadu jauniešu.
Posmu norises vieta ir Sēlijas novada pašvaldību un sadar-

bības novada teritorijas – Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkab-
pils novads, Nereta, Sala, Viesīte un Krustpils. Sacensības norit
vairākos posmos laikā no 2017.gada marta līdz novembrim. Sa-
censību dalībnieki ir jauniešu (vecumā no 13-20 gadi) koman-
das, katrā komandā četri dalībnieki, kas pārstāv savu novadu.
Vismaz viens komandas dalībnieks ir meitene.

Nākošais Ģenerāļa kausa posms – orientēšanās, norisinājās
31. maijā, Jēkabpils novada, Dignājas pagastā.

Paldies jauniešiem par dalību sacensībās kā arī Sēlijas no-
vadu jaunatnes padomes “SēJa” pārstāvēm Kitijai un Klintai par
atbalstu.

Jurgita Bareika,
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Klintas Miežānes foto

31. maijā, Jēkabpils novada Dignājas pagastā, norisinājās
Latvijas Ģenerāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības Ceļo-
jošā kausa izcīņas III posms. Jauniešu komandas no pieciem
Sēlijas novadiem un Krustpils pārbaudīja savas prasmes
orientējoties Dignājas pagastā. Katru novadu pārstāvēja viena
komanda, četru jauniešu sastāvā. Jēkabpils novadu pārstā-
vēja Ingrīda Pavlovska, Toms Jurgevičs, Ralfs Daģis un Da-
niels Daģis. Kopvērtējumā Jēkabpils novada komanda izcīnīja
3. vietu, piekāpjoties vien jauniešiem no Ilūkstes un Aknīstes
novadiem. Orientēšanās ietvaros jauniešiem bija jāatrod 9
kontrolpunkti un jāizpilda uzdevumi. Tika vērtēti rezultāti kon-
trolpunktos un kopējais laiks trasē.

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 norises vieta ir Sēlijas novada pašvaldību un sadar-
bības novada teritorijas – Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkab-
pils novads, Nereta, Sala, Viesīte un Krustpils.

Nākošais Ģenerāļa kausa posms – militārā šķēršļu trase
Krustpils novadā, pie Sūnu pamatskolas.

Paldies jauniešiem par dalību sacensībās kā arī Dignājas
pagasta jauniešiem: Normundam, Kitijai, Lindai, Ievai, Agitai,
Alisei, Ērikam, Solvitai, Terēzei par palīdzību pasākuma orga-
nizēšanā!

Jurgita Bareika
Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

K.Sēļa foto

“Ģenerāļa kausa” izcīņas III posms Dignājas pagastā

Aizvadīta nakts stratēģijas spēle “Rūķi pret Sabotieriem”

20. maijā, Zasas parkā norisinājās nakts stratēģijas spēle
“Rūķi pret Sabotieriem”. Aktivitāte tika rīkota projekta “Attīstības
izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā
caur komunikāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-
NSAED/2014/338-493.

Nakts stratēģijas spēles mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti
un informēt, izglītot jauniešu par vides izglītību, kā arī dod ie-
spēju iepazīt novada teritoriju un vietējās dabas vērtības.

Aktivitātes sākās jau plkst. 21.00 un ilga līdz plkst. 1.30.
Spēlē norisinājās Zasas parka teritorijā un kopumā piedalījās
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Šogad zvana skaņas arī Dignājas baznīcā ieskandināja Baz-
nīcu nakts pasākumu. Pirmo reizi Dignājas baznīca bija starp
190 Latvijas dievnamiem, kuros 2. jūnija vakarā norisinājās Baz-
nīcu nakts pasākums.

Sveču gaismā, ceriņziedu reibumā un bērzu smaržas piepil-
dītā Dignājas baznīca sagaidīja ikvienu, kas ienāca baznīcā.

Neskatoties uz auksto un vējaino laiku, pasākuma apmeklē-
tāji izmantoja iespēju apskatīt baznīcu, uzkāpt zvanu tornī. Ļoti
lielu interesi izraisīja Dignājas novadpētnieces Intas Strožas sa-
vāktie materiāli par baznīcas vēsturi. Apmeklētāji varēja apskatīt
fotogrāfijas no pasākumiem, kas ir notikuši baznīcā. Nu un pro-
tams, pasākuma kulminācija bija Jēkabpils novada jauktā kora
„Putni” koncerts. Viņu balsis pieskandināja baznīcu un deva

baudījumu dvēselei. Prieks bija klausīties mūsu novada jaunos
mūziķus Danu Pabērzu un Raiti Daudzvārdu, kas mācās kla-
vierspēli Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā.

Pēc koncerta sarunās, baudot smaržīgu zāļu tēju, paskrēja
laiks nemanot. Visus vienoja satikšanās prieks un baznīcas no-
slēpumainā burvība.

PALDIES visiem, kas palīdzēja noorganizēt šo pasākumu,
PALDIES visiem, kas apmeklēja Dignājas dievnamu!

Dignājas baznīcas Baznīcu nakts pasākuma organizatoru
vārdā – Dzidra Nartiša

Foto: K.Sēlis

19 jaunieši no Jēkabpils novada. Dalībniekiem tika dota iespēja
iepazīt savu instinktu spēku un sajust vidi ar visiem pieciem
maņu elementiem. Spēles uzdevumus bija darbojoties koman-
dā, radīt stratēģiju, kā kopīgi darbojoties apiet pretinieka koman-
du un izpildīt uzdevumu.

Viens no spēles mērķiem bija izglītot jauniešus par vides iz-
glītību. Ar katru gadu arvien vairāk mežu pasaulē tiek izcirsti da-
žādo cilvēka ekonomisko vajadzību dēļ. Par laimi, Latvijā meži
klāj lielu daļu valsts teritorijas un nereti mēs ļoti ar tiem lepoja-
mies, katru gadu ejam lielajā talkā un kopjam savu zemīti. Bet
kāpēc katru gadu mums atkal un atkal jākopj tās pašas vietas?
Kāpēc arvien mūsu lepnums tiek tā piesārņots un piegružots?
Mums patīk atpūsties dabā, svaigs gaiss, atsvaidzinošs zaļums
un plašums, lai izskrietos! Nakts spēlē jaunieši paši pārbaudīja
cik daudz prieka tāda laika pavadīšana spēj sniegt, kā arī pār-
runājām kādu kaitējumu meža ekosistēmai nodara izmestie at-
kritumi, cik ilgi tie sadalās un kā šo problēmu varētu risināt.

Lekcija un radošā darbnīca norisinājās projekta “Attīstības iz-
glītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā
caur komunikāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-
NSAED/2014/338-493. Projekta mērķis ir vērst sabiedrības uz-
manību uz attīstības izglītības aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā
arī sekmēt attīstības izglītības integrēšanu pašvaldības aktivi-
tātēs un neformālajā izglītībā, Jēkabpils novadā. Projekta ietva-
ros paredzēts organizēt sekojošas aktivitātes: lekcijas, apmācī-
bas, pieredzes apmaiņas braucienu, un radošas, izglītojošas un
motivējošas aktivitātes jauniešiem.

Jurgita Bareika,
Projekta vadītāja

K.Sēļa foto

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par pub-
likācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība

un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

Izskanējis pirmais Baznīcu nakts pasākums 
Dignājas baznīcā

27. maijā Tadaines klubā notika bijušo, esošo iedzīvotāju un
darbinieku salidojums,, Atvērsim atmiņu lādi”, veltīts Latvijas
simtgades jubilejas gadam. Pasākums bija kupli apmeklēts. Bija
ieradušies cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši mācījušies skolā,
strādājuši, aizritējuši bērnības un jaunības gadi. Tas laiks, kad
visi jauni, spēka pilni, bet tagad vīri un sievas sirmām galvām,
gadu un darba saliekti, bet ar gaišām acīm un smaidu sejās. Sa-
tiekot savus bijušos kaimiņus, draugus, darba kolēģus, mīļi sa-
sveicinājās. Visu sirdīs valdīja prieks par atkalredzēšanos.

Salidojuma dalībnieki apmeklēja Raiņa muzeju, pie kluba ie-
stādīja Hortenzijas, pie Raiņa pieminekļa rozi. Sieviešu ansam-
blis ,,Minima” par atmiņu iestādīja dekoratīvo ābelīti. Visiem bija
iespēja piedalīties oriantēšanās atrakcijā ,,Kur apslēpta kaimiņa
manta”. Ar baloniem nosūtīja Latvijai vēlējumu – Lai miers virs
zemes un cilvēkiem labs prāts! Vēlāk cienājās ar salidojuma

Aizvadīts Tadenavas iedzīvotāju un darbinieku salidojums
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zupu. Pēc tam pasākuma svinīgā daļa
notika klubā. Iededzām sveces par Latvi-
ju, par tiem kas aizgājuši mūžībā un par

visiem dzīvajiem. Katrai sveces liesmai,
tika veltītas dzejas rindas. Dalībnieki, Lat-
vijas kartē, atzīmēja vietu no kurienes

tagad nāk. Svētku dalībniekiem, koncertu
sniedza ansamblis ,,Minima”, ar raito
dejas soli, visus priecēja līnijdejotāju
grupa ,,Maybe”. Pēc koncerta, atmiņu
lādes kamolu saka ritināt Zane Sinkeviča,
kura 2016.gadā bērnu un jauniešu folklo-
ras kustības konkursā ,,Pulkā eimu, pulkā
teku” XX Stāstnieku konkursā ,,Teci, teci,
valodiņa” finālā ieguva Stāstnieku ķēni-
ņienes titulu. Pēc Zanes interesantās pa-
sakas, sekoja salidojuma dalībnieku atmi-
ņu stāstījumi. Vēlāk lustīgā pasākuma
daļa, kopā ar grupu ,,Starpbrīdis”. Visus
ar savām skaistajām dziesmām priecēja
Gita Dukļska, Santa Kasparsone un San-
dis Ruļuks. Jautrā gaisotnē pagāja va-
kars. Pasākuma noslēgumā, viesi sirsnīgi
atvadījās, lai pēc kāda laika atkal tiktos.

Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina
Timofejeva
K.Sēļa foto

26. maija vakarā Ābeļu skolas brīvdabas estrādi ieskandi-
nāja Jēkabpils novada Daugavas svētki „Daugava man stāstu
stāsta”.

Svētkus ievadīja Ābeļu pamatskolas skolēni ar simbolisku
Kaupres pilskalna dārgumu lādes ienešanu estrādē. Verot
vaļā lādi, klātesošajiem bija iespēja izzināt Kaupres dārgumu
lādes saturu, noklausoties teiku par Daugavas rašanos, ceļo-
jot kopā ar Daugavas plostnieka Jāņa Burkāna atmiņām,
kuras bija pierakstījusi Gaida Burkāne. Šī bija pirmā lādes
sniegtā mācību stunda ar nosaukumu „Vēsture”. Starpbrīdī
pasākuma apmeklētāji varēja mēroties spēkiem līdzsvara vin-
grojumā uz baļķa. Nākamā bija „matemātikas stunda”, kad
Ābeļu skolas skolēni, šķetinot tālāk lādes saturu, pastāstīja
interesantus skaitļus un faktus par Daugavu. Savukārt svētku
dalībnieki, atbildot uz dažāda grūtuma pakāpes jautājumiem
par Daugavu, balvā varēja nopelnīt „zelta zivtiņas”. „Valodas
stundā” uzzinājām, cik daudz objektu, laikrakstu, organizāciju,
mākslas darbu u.c., ir nosaukti Daugavas vārdā. Pēdējā bija
dzīves mācības stunda. Visu šo pasākumu caurvija sirsnīgi
un skaisti priekšnesumi, kurus sniedza Ābeļu pamatskolas
skolēnu deju kolektīvi, pagasta senioru deju kopa, vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Kaupre”, Ābeļu pamatskolas skolēnu
ansamblis, kā arī pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Elē-
ģija”. Svētku pasākuma izskaņā Ābeļu pagasta pārvaldes bib-
liotēkas vadītāja Ineta Survillo teica sirsnīgus pateicības vār-
dus Ābeļu pamatskolas skolēniem un viņu skolotājām: Ivetai
Bērziņai, Ievai Lāčplēsei, Vinetai Grozai, Silvai Zepai, Ābeļu
pagasta deju kolektīvam „Kaupre” un tā vadītājai Initai Gād-
manei, senioru deju kopai un vadītājai Vikai Vanagai, pagasta

vokālajam ansamblim „Elēģija” un tā vadītājai Anitai Gavarei.
Un tad visi: gan svētku dalībnieki un organizētāji, gan ciemiņi,
tika aicināti nobaudīt tradicionālo Spēka zupu.

27. maija rītā Dunavas pagastā, pie Daugavas plostnieku
akmens notika plostnieku piemiņai veltīts pasākums “Saule
rotā Daugavā”. Bija skatāma izstāde ar plostniecības laiku
pieejamajiem materiāliem un Dunavas skolēnu zīmējumi par
Daugavu. Ar dziesmām un dejām uzstājās folkloras kopas
“Kāre” (Rubeņi) un “Ritam” (Bebrene), kā arī Dunavas VPDK
“Luste” un SDDK “Cielavas”. Ar stāstnieku stāstiem iz plost-
nieku dzīves dalījās stāstnieks, folkloras pētnieks Guntis Pa-
kalns (LU aģentūra Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
Latviešu folkloras krātuve), Doles Daugavas muzeja gide
Anita Krūmiņa-Štikāne un bijušais plostnieks Jānis Baltmanis.
Folkoras kopu dziesmu pavadīts, Daugavā tika laists arī Du-
navas skolēnu plosta makets, par piemiņu sūrajam plostnieku
darbam.

Savukārt 27. maija vakarā Dignājā svētkus un Daugaviņu
ieskandinājām kopā ar sporta deju klubu “Alisanse”, kuri mūs
priecēja ar savu glauno dejošanu un skaistajiem tērpiem, pop-
grupas “Zvanotiņas” meitenēm, kuras mums rādīja uzvedumu
par pavasari un tā dažādajām krāsām; ar ekstravagantām
dziesmām mums priecēja Latgales Dāmu pops. Vēlāk deju
grīdu iesildījām kopā ar jauniešu grupu “Taktsmērs”.

A.Žigure, K.Sēlis, G.Saviča
Autoru foto

Daugava man stāstu stāsta…
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Saulainā 23. maija pēcpusdienā, Kalna pagasta seniori un
citi aktīvie iedzīvotāji steidzās uz kultūras namu, lai satiktos, ka-
vētos brīnišķīgās atmiņās un vienkārši atkalredzētos pasākumā,
kurš tiek rīkots katru gadu ābeļu ziedēšanas laikā.

Pasākumu ieskandināja Kalna pagasta vokālā ansambļa
“Līksma” dziedātājas. Kā parasti tika sumināti apaļo un pusapa-
ļo jubileju jubilāri. Apsveikums tika saņemts no aktīvas Kalna
pagasta seniores Antonijas Busules, kura nevarēja ierasties, bet
vienmēr ir bijusi aktīva pasākuma apmeklētāja. Koncertu papil-
dināja līnijdejotājas no Biržu tautas nama un vietējais dramatis-
kais kolektīvs “Vienība”. Pasākumā spēlēja, dziedāja un senio-
rus palīdzēja izklaidēt Daiga no Ilūkstes.

Katra kopā sanākšanas reize ir īpaša, jo tie ir svētki, atkalre-
dzēšanās prieks un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās.

Lai Jums, seniori, vienmēr pietiek gaišās krāsas dzīves au-
dekla rakstos! Paldies, ka jūs esat. Katrs jūs darāt arī mūsu dzīvi
krāsaināku!

Kalna k/n vadītāja Sandra Vecumniece
Autores foto

Draugu sarunas Rubeņos

28. maijā Jēkabpils novada Rubeņos notika pasākums bēr-
niem, jauniešiem un ģimenēm. Lai kopā pavadītu brīvo laiku da-
žādās nodarbēs un sarunās, ģimenēm tika piedāvāta radošā
darbnīca “Sapņu māja”. Mājas būvēja un krāsoja 8 ģimenes –
Pauļuku ģimene no Bebrenes, Uļjanovu ģimene no Aknīstes,
Minalto ģimene un Borovkovu ģimenes no Zasas, Strēlnieku,
Bērziņu, Brakovsku un Virbuļu ģimenes no Rubenes pagasta.

Visas dienas garumā parkā darbojās ģimeņu pļava, zaķu
pļava, emociju pļava, izjūtu pļava. Katrā vietā varēja atrast savu
nodarbi un saņemt prieka un emociju devu. Īpašas sajūtas sa-
gādāja 3D šūpoles. Arī poniji piesaistīja mazo apmeklētāju uz-
manību.

Ģimeņu pļavā sevi pirmo reizi novadam pieteica mūsu nova-
da ielu vingrotāji –“Street Warriors Zasa”, kurā darbojas četri

puiši – Alvis Kazanausks, Vadims Kuzmenko, Ēriks Šušarins,
Ansis Amols.

Sportiskie, atraktīvie jaunieši sniedza aizraujošus paraugde-
monstrējumus un iesaistīja arī klātesošos savās aktivitātēs. Lai
aktīva darbība un izdošanās turpmāk!

Noslēgumā sekoja svētku koncerts “Draugu sarunas”, kurā
piedalījās bērnu un jauniešu kolektīvi no Sēlijas novadiem (Jē-
kabpils, Aknīstes, Viesītes, Salas) un Jēkabpils pilsētas – vokā-
lais ansambļi “Puķuzirņi”, tautas deju kolektīvi: “Pērkonītis”,
“Sprigulītis”, ”Cīrulīši”, pop-grupas: ”Kamolītis”, “Supermeitenes”
un Aknīstes BJC pop-grupa, mūsdienu deju grupas: ”Just do it”,
“Selfie girls”, “Lady”, ”Virpulis”, “ Virpulītis”, “Mazie virpulīši”, “
Hop-hip” un solists – mazais cālis Daniels Ruško. Paldies ma-
zajiem talantiem un viņu skolotājām- Anitai Ķikutei, Sandrai Ra-
diņai, Andai Jurģevičai, Ilonai Pūdānei, Ligitai Ludānei, Ivetai
Januševskai, Lilitai Bārdulei, Intai Mežaraupei un Madarai Ozo-
liņai. Kopā ar “Burbuļciema” Saules zaķi un ģitāristu Bārdiņu
baudījām skanošu  koncerts draudzīgā atmosfērā.

Paldies visiem par sadarbību un atbalstu – Baibai Čākurei,
Jurgitai Bareikai, Laurai Rubiķei, Rubeņu pamatskolai – direk-
torei Inārai Kantānei, skolotājai Sandai Kuklei, skolēniem – Ral-
fam Valainim, Mairim Rubiķim, Jānim Zālītim, Amandai Okma-
nei, Marekam Petenko!

Paldies par finansiālo atbalstu Jēkabpils novada pašvaldībai!
Ir aizvadīts tradīciju pasākums, kas iekrāso kopā pavadīto

laiku neatkārtojamās krāsās un piepilda to ar īpašu saturu.
Tuvas un sirsnīgas attiecības ar līdzcilvēkiem un savstarpējs at-
balsts ģimenē ikvienam no mums sniedz prieku un vairo laimes
izjūtu ikdienā.

Jauku, saulainu, siltu vasaru ikvienam!

Inta Tomāne, Rubenes KN vadītāja, pasākuma organizatore

K.Sēļa foto

Seniori tiekas, kad ābeles zied…
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2017. gads Lietuvā kļuvis par tautas tērpa gadu. Tautas tērpi
ir ļoti nozīmīga un nacionāli savdabīga kultūras mantojuma sa-
stāvdaļa katrā valstī.

Lietuviešiem, tāpat kā latviešiem ir daudz dažādu tautastēr-
pu, jo tajos atspoguļojas gan sociālais stāvoklis, raksturs,
gaume un rokdarbu prasme. Tāpēc visa gada garumā ir pare-
dzēts liels skaits pasākumu, kas veltīti lietuviešu tradicionālo ap-
ģērbu popularizācijai, savukārt Valsts dienā plānots organizēt
Lietuvas valsts himnas dziedāšanu tautas tērpos visā valstī –
100 vēsturiskās vietās.

Viens no šādiem pasākumiem notika 4. jūnijā Kupišku rajona
Savivaldybes kultūras centrā. Tas bija starptautiskais kapelu

festivāls “ Nebus tykus vakarelis”, kur goda vietā bija ciema na-
cionālais tērps.

Ar krāšņiem savu novadu tērpiem no Latvijas festivālā pie-
dalījās 3 kolektīvi- Rubenes kultūras nama folkloras kopa “ Kāre”
(vadītāja Inga Krasevska), Balvu novada – “Saime” un Rēzek-
nes novada Dricānu kultūras nama “ Bolta vīsņa”.

Kopā ar skanīgajām lietuviešu tautas kapelu melodijām tika
izdziedātas Sēlijā pierakstītās tautas dziesmas, Latgales jestrās
un kāzu dziesmas.

Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja
Autores foto

l Par pilnvaroto personu zivju resursu
aizsardzības nodrošināšanai

l Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu (“Lazdukalns”, Ābeļu pagasts,
kadastra Nr.5648 006 0005)

l Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu (“Sietiņi”, Leimaņu pagasts, ka-
dastra Nr.5674 003 0020)

l Par medību tiesību nomu (Biedrība
“Mednieku klubs - Lāsīte”, reģ.
Nr.40008039093)

l Par telpu nomu Rubenes pagastā
(SIA “Saimniecība Vistiņas”, VRNr.
55403042901, “Plaukas”, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads)

l Par  pašvaldības autonomo funkciju
deleģēšanu biedrībai “Ūdenszīmes”

lPar finansējumu biedrībai Sporta klubs
“Alko Racing Team”, reģ. Nr.40008159194,
sacensību organizēšanai

l Par ilgtermiņa telpu nomas maksu
pašvaldības nekustamajā īpašumā Bebru
ielā 108, Jēkabpilī, kadastra numurs 5601
502 0225

l Par finansiālu atbalstu biedrībai
“Cimdu ceļš”, reģ. Nr.40008113593, grā-
matas izdošanai

l Par finansējuma piešķiršanu Duna-
vas Romas katoļu draudzei

l Par finansējuma piešķiršanu Dignā-
jas evaņģēliski luteriskajai draudzei

l Par atklāta konkursa uz Jēkabpils
novada Izglītības un kultūras pārvaldes
vadītāja amatu organizēšanu

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
automašīnas AUDI A6 un automašīnas
MAZDA 6 atsavināšanu

l Par papildus finansējuma piešķirša-
nu telpu remontdarbiem Leimaņu pagas-
ta pārvaldes telpās

l Par alternatīvo apkuri (Aldaunes iela
7-2, Brodi, Ābeļu pagasts)

l Par Jēkabpils novada pašvaldības
projekta “Revival of museum culture in
historical Latvian – Lithuanian Selian ter-
ritories by developing contemporary, visi-
tor-based services“ iesniegšanu Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014-2020. gadam iz-
sludinātajā projektu konkursā

l Par īres tiesību piešķiršanu Leimaņu
pagastā

l Par Zasas kultūras nama vadītāja ie-
celšanu amatā

Domes sēžu protokoli un ieraksti ska-
tāmi mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv,

augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”,
sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Katram savu tautastērpu

Jēkabpils novada domes maija sēdē skatītie jautājumi

Pieejamā informācija šobrīd:
Kapusvētki Romas katoļu draudžu

kapsētās notiks:
l 9. jūlijā Ābeļu kapos plkst. 15:00
l 9. jūlijā Nagļu kapos plkst. 16:00
l 30. jūlijā Zasas kapos plkst. 15:00
l 6. augustā Meņķa kapos plkst.

15:00.
Kapusvētki katoļu draudzei Leimaņu

pagasta kapos notika jau 11. jūnijā.

Dignājas ev. lut. draudzes kapu-
svētki:

l 22. jūlijā:
Meņķa kapos plkst. 12:00
Slīterānu kapos plkst. 13:30
Dignājas kapos plkst.15:00
l 23. jūlijā:
Līču kapos plkst. 12:00
Daugavas kapos plkst. 13:30
Dūņenieku kapos plkst. 15:30

l 5. augustā:

Bērzu kapos plkst. 12:00

Ļūcānu kapos plkst. 13:30

pr. Viktors Siļčonoks, Dzidra Nartiša

Lūdzam draudžu pārstāvjus iesūtīt in-

formāciju arī par citām kapusvētku die-

nām uz novads@jekapilsnovads.lv .

Kapusvētki Jēkabpils novadā šovasar
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Zoli spēlē katrs piektais Latvijas iedzīvotājs – tā apgalvo šīs
kāršu spēles cienītāji un sauc to par latviešu nacionālo prāta
asināšanas nodarbi. Zolīte neapšaubāmi ir populārākā kāršu
spēlē Jēkabpils novadā, ko pierādīja arī šis Zolītes čempionāta
gads kopumā pulcējot 93 dalībniekus.

Šogad finālu izspēlējām 12.maijā Rubenes kultūras namā,
piedaloties 32 pārstāvjiem no visiem mūsu novada pagastiem,
kā arī 3 pārstāvjiem no Biržu pagasta. Pēc 6 kārtām Jēkabpils
novada kausus un piemiņas balvas izcīnīja: 6.vieta – Juris Za-
riņš (Zasa) ar 24 lielajiem un 42 mazajiem punktiem, 5.vieta –
Gundars Gremze (Rubeņi/Slate) ar 24 lielajiem un 65 mazajiem
punktiem, 4.vietu izcīnīja zasietis Jānis Kokins ar 26 lielajiem
un 29 mazajiem punktiem, veiksmīgākais trijnieks un 3.vietu
ieņem Māris Rusiņš (Leimaņi) ar 26 lielajiem un 110 mazajiem
punktiem, 2.vieta – Andris Ribāks (Ābeļi) ar 27 lielajiem un 91
mazajiem punktiem un šī gada čempiona tutulu nopelnīja Lei-
maņu pagasta komandas dalībnieks – Modris Krastiņš ar 32 lie-
lajiem un 107 mazajiem punktiem. Fināla „Lielākā zolmaņa” ti-
tulu izcīnīja 1.vietas pārstāvis Modris Krastiņš (Leimaņi), jo 4
uzvarētas „zolītes” bija 4 dalībniekiem, kas savukārt nozīmē, ka
balvu izcīna kopvērtējuma augstākās vietas īpašnieks.

Ir patiess prieks ka līdzīgi kā citas prāta spēles, arī zolīte
vieno gan vecus, gan jaunus, čempionātā piedalās radinieki un
pasākums norit veselīgā konkurencē starp pagastiem. Paldies
visiem dalībniekiem, kuri piedalījās čempionāta 6 posmos, kā
arī veiksmīgākajiem 32 čempionāta zolmaņiem kas cīnījās finā-
lā. Lai šis gads ir veiksmīgs ne vien kārtīs, bet it visā kur pieda-
laties! Tiekamies 2018. gada zolītes čempionātā!

Jēkabpils novada 2017. gada zolītes čempionāta fināla
rezultāti

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
B.Čākure

Autores foto

Noslēdzies Jēkabpils novada 2017. gada zolītes čempionāts

Vieta V rds, Uzv rds Pagasts Lielie Mazie
1 Modris Krasti š Leima i 32 107
2 Andris Rib ks be i 27 91
3 M ris Rusi š Leima i 26 110
4 J nis Kokins Zasa 26 29
5 Gundars Gremze Rube i/ Slate 24 65
6 Juris Zari š Zasa 24 42
7 Guntis Kurnosenko Birži 23 50
8 Modris Iraids Zasa 23 21
9 Ivars Nazarovs Kalna 22 35
10 J nis Boj rs be i 22 6
11 Raitis Savi s Dign ja 21 19
12 Kristaps Vanags Leima i 21 5
13 J nis Zvaigzne Kalna 20 5
14 Ainis m ns Rube i/ Slate 19 12
15 Helmuts Liepi š Dign ja 19 2
16 Andrejs Oku evs Dign ja 18 16
17 Andrejs Visnops Rube i/ Slate 18 1
18 Art rs Zaharevskis Leima i 18 20
19 Juris Ziners Dign ja 17 4
20 Uldis Str lnieks Dunava 17 10
21 Viesturs Mikul ns Dign ja 16 0
22 Mairis Bravackis Birži 16 16
23 Kaspars Štolnieks Rube i/ Slate 14 29
24 J nis Spule Leima i 14 33
25 M rti š Raginskis Dign ja 14 58
26 Nauris Nazarovs Kalna 13 28
27 Guntis V tols Birži 12 43
28 Aleksandrs Koro ovs be i 12 48
29 Nauris Mikul ns Dign ja 11 41
30 Sandis Kr sli š Dunava 10 51
31 Gaidars Blumbergs be i 6 134
32 Kaspars Geid ns Zasa 2 100

20. maijā spiningošanas entuziasti tika aicināti Jēkabpils nova-
da Klaucānu un Priekulānu ezeros uz spiningošanas sacensībām
“Jēkabpils novada līdaka 2017”. Pasākumu organizēja Jēkabpils
novada pašvaldība sadarbībā ar makšķerēšanas biedrību „Ban-
cāns”.

Otrais sacensību posms pulcēja 29 dalībniekus un 17 laivas.
Noklausījušies instruktāžu un saņemot ezeru kartes ar atļautajām
spiningošanas zonām, makšķernieki varēja paši izlemt kurā ezerā
spiningot. Sacensības norisinājās 6 stundas no plkst. 8.00 – 14.00.

Šajās sacensībās kopējais makšķernieku loms sastādīja ne-
daudz virs 17 kilogramiem. Sacensību top-3: 3.vieta – Jānis Štein-
bergs (Varakļāni) ar 2,430 kg lomu, 2.vietu izcīnīja Jēkabpils no-
vada Kalna pagasta iedzīvotājs Inguss Gaidis 3,600 kg un pirmā
vieta – Ainis Kolosovskis (Aknīste) ar 3,880 kg lielu lomu. Šogad
pie specbalvām tika arī veiksmīgākā daiļā dzimuma pārstāve –
Inga Zvaigzne (Jēkabpils) ar 0,770 kg lomu, “Lielākā līdaka” tika
pirmās vietas ieguvējam Ainim Kolosovskim – 3 kg, “Lielākais asa-
ris” tika otrās vietas ieguvējam Ingusam Gaidim ar 0,470 kg smagu
asari, un tradicionālo veicināšanas balvu “Mazākais loms” saņēma
Jēkabpilietis Raimonds Vilnragis. Kā jau ierasts sacensību dalīb-
nieki tika cienāti ar zivju zupu un aicināti uz nākošajām sacensī-
bām, kas tiek plānotas jau augustā.

Spiningošanas sacensī-
bas atbalstītāji, kā arī balvu
fondu papildināja: Jēkabpils
novada pašvaldība, makšķer-
nieku klubs „Bancāns”, galve-
no balvu spoli SHIMANO NE-
XAVE 2500RC (49,- EUR
vērtībā) sponsorēja veikals
„Huberts”, „Eļļu un smērvielu
bode”, „Lūšu krogs” un „Ek-
valat”. Peintbola klubs “x3m
paintbol” atbalstīja sacensī-
bas ar dāvanu kartēm visām
apbalvotajām vietām. Īpašs
paldies Klaucānu ezera atpū-
tas namiņa īpašniekiem par
viesmīlību. Tiekamies nāka-
majos Jēkabpils novada
sporta pasākumos!

Jēkabpils novada sporta
pasākumu organizatore

B.Čākure

Spiningošanas sacensības “Jēkabpils novada līdaka”
Klaucānu un Priekulānu ezerā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2017
“Grozījumi Jēkabpils novada domes 2009.gada 

15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 

“Par Jēkabpils novada pašvaldības nodevām””

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes
27.04.2017. sēdes lēmumu Nr.103 (protokols Nr.6)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo
daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 4.punktu, 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 3.punktu

1.Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 15.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Jēkabpils novada pašval-
dības nodevām” šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā
redakcijā:

“Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta astoto daļu”;
1.2.saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktā vārdu “kvīti” aizstāt

ar vārdiem “maksājumu apliecinošu dokumentu”;
1.3. izteikt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu sekojošā re-

dakcijā:
“3.3.  rūpnieciski ražotos alkoholiskos dzērienus - 15,00

euro”;
1.4. izteikt saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktu sekojošā re-

dakcijā:
“3.4.  mājas apstākļos ražotos alus un alkoholiskos dzē-

rienus - 7,00 euro”.
1.5. izteikt saistošo noteikumu 3.3 punktu sekojošā redak-

cijā:
“3. 3 Ja tirdzniecību veic no pārvietojamā mazumtirdznie-

cības punkta, nodevas likme tiek noteikta:
3.3  1. par tirdzniecību dienā - 5,00 euro;
3.3  2. par daudzkārtēju tirdzniecību mēnesī - 10,00 euro;
3.3  3. par daudzkārtēju tirdzniecību gadā - 50,00 euro.”
1.6. papildināt saistošo noteikumu 3.nodaļu ar 3.4 punktu

šādā redakcijā:  
“3.4 Ja tirdzniecību veic pašvaldības tūrisma objektos

laika periodā no 1.maija līdz 31.oktobrim nodevas likme par
vienu tirdzniecības vietu tiek noteikta: 

3.4 1. par daudzkārtēju tirdzniecību brīvā dabā - 30,00
euro;

3.4 2. par daudzkārtēju tirdzniecību pašvaldības noteiktās
telpās - 50,00 euro”;

1.7. izteikt saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktu šādā redak-
cijā :

“Reklāmas izvietošana - 2,00 euro”;
1.8. izteikt saistošo noteikumu 5.4.1.apakšpunktu šādā re-

dakcijā :
“5.4.1.par vienu aģitācijas materiālu nesēja A4 formātā -

2,00 euro”;
1.9. izteikt saistošo noteikumu 5.4.2.apakšpunktu šādā re-

dakcijā:
5.4.2. par vienu aģitācijas materiālu nesēju lielāku par A4

formātu mēnesī maksu aprēķina, vadoties no izcenojuma
60,00 euro par kvadrātmetru, bet ne mazāk kā 2,00 euro.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma ”Par pašvaldībām”
45.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

Paskaidrojuma raksts  
 

Paskaidrojuma 
raksta sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 

pamatojums 

Saska  ar likuma “Par nodok iem un nodev m” 12.panta pirm s da as 4.punktu, 
viet j s pašvald bas domei ir ties bas Ministru kabineta noteikumos noteiktaj  
k rt b  sav  administrat vaj  teritorij  uzlikt pašvald bas nodevas par 
tirdzniec bu publisk s viet s. J kabpils novada administrat vaj  teritorij  
pašvald bas nodevas par tirdzniec bu publisk s viet s likmes ielu tirdzniec bai 
pas kuma laik  un sabiedrisk s din šanas pakalpojumu sniegšanai reglament  
J kabpils novada pašvald bas  2009.gada 15.oktobra saistošie noteikumi Nr.14 
“Par J kabpils novada pašvald bas nodev m”. Groz jumi saistošajos noteikumos 
nepieciešami, lai papildin tu un preciz tu nodevu veidus un apm ru.  

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Saistošie noteikumi paredz pašvald bas nodevas likmi par tirdzniec bu publisk s 
viet s J kabpils novad  ielu tirdzniec bas viet s un nodevas likmi tirdzniec bai 
t risma objektos, k  ar  tiek preciz ta nodeva par rekl mas un priekšv l šanu 
a it cijas materi lu izvietošanu publisk s viet s. 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 

ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Pašvald bas budžetu saistošie noteikumi neietekm s, jo tiek prec z k diferenc ta 
pašvald bas nodevas likme par rekl mas izvietošanu, tirdzniec bu un 
sabiedrisk s din šanas pakalpojumu sniegšanu publisk s viet s.  

4. Inform cija par pl noto projekta ietekmi uz uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m 

proced r m 

5.1.Jaunas instit cijas netiks rad tas un esošo instit ciju funkcijas netiks 
paplašin tas. 
5.2. Instit cija, kur  priv tpersona var v rsties saistošo noteikumu piem rošan , 
ir J kabpils novada pašvald ba. 
5.3.Normat vais akts tiks public ts laikrakst  “ audis un Darbi” un J kabpils 
novada pašvald bas m jaslap  internet . 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

6.1. Saistošo noteikumu izstr des proces  konsult cijas ar priv tperson m nav 
veiktas, jo groz jumi nepasliktina soci l s pal dz bas sa emšanu pašvald b . P c 
saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma raksta izskat šanas 
domes past v g s komitejas s d  un public šanas pašvald bas m jaslap  
internet  www.jekabpilsnovads.lv un sa emto sabiedr bas p rst vju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, b tisk kos no tiem (izv rt jot 
lietder bas apsv rumus) paredz ts iek aut saistošajos noteikumos. 
6.2. Pl notais sabiedr bas l dzdal bas veids – inform cijas public šana 
pašvald bas m jaslap  internet  un iesniegto priekšlikumu izv rt šana.  
6.3.P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma raksta 
public šanas pašvald bas m jaslap  interneta vietn   www.jekabpilsnovads.lv 
noteiktaj  termi  priekšlikumi netika sa emti. 

 
                       G.Lo a 

Paldies par uzticību!
Latvijas zemnieku savienības Jēkabpils novada vēlēšanu saraksta kandidātu un ievēlēto deputātu vārdā, sirsnīga pateicība

visiem novada iedzīvotājiem, kuri apzinīgi izpildīja savu pilsoņa pienākumu, atdodot savu balsi par kādu no vēlēšanu sarak-
stiem.

Jūsu balsojums neapšaubāmi pierādīja uzticību Zemnieku savienības kandidātiem.
Iepriekšējais darbs nebija tik gluds un ražens, kā gribētos, un tomēr to, manuprāt, varētu vērtēt kā apmierinošu. Mazāk ie-

spēju bija Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistē, vairāk līdzekļu tika izdalīts no budžeta.
Ar šo gadu tiks uzsākta projektu realizācija, kuri ir atbalstīti „LEADER programmā“ un „Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pār-

robežu sadarbības programma 2014-2020. gadam“.
Tiek meklētas arī citas iespējas novada infrastruktūras uzlabošanai.
No savas puses centīsimies Jūsu uzticību attaisnot un nepievilt.

Edvīns Meņķis

Paldies!

Mēs, “Latvijas Zaļā partija”,
pateicamies visiem, kas at-
balstīja mūsu deputātu kan-
didātus!

Anita Lemaka

8. un 9. jūlijā Jēkabpils novada Kalna pa-
gasta autotrasē “Pilskalni” rūks motori! 8. jūlijā
folkreisa sacensības, bet 9. jūlijā Latvijas un
Baltijas autokrosa čempionāts. Divās dienās
sacensību vērotājus priecēs vairāk kā 100
braucēju. Būs azartiskas cīņas un lieliska at-

mosfēra. Tiekamies! Vairāk informācijas: skpil-
skalni.lv .

Sacensību rīkošanu līdzfinansē Jēkabpils
novada pašvaldība.

SK “Pilskalni”

Sacensības “Pilskalnu” trasē!



18 2017. gada jūnijs

Muzeju nakts Zasā
20. maijā Zasā tika svinēta ikgadējā Muzeju nakts, šogad ar

tēmu “Laika rats”, uzmanību vēršot tieši uz Cēsu puses dzejnieka
Eduarda Veidenbauma daiļradi. Viņam 3. oktobrī apritētu 150 gadi.

Akcijā iesaistījās ne tikai novada muzejs, bet arī Zasas bib-
liotēka, kultūras nams, biedrības “Noskaņa” dāmas un viesmāk-
slinieki no Leimaņu un Rubeņu kultūras namiem.

Papildus regulārajām ekspozīcijām muzejā, apmeklētāji varēja
aplūkot JRMS Zasas filiālēs audzēkņu darbu izstādi “Kaste? Es
te!” un fotogrāfiju izstādi “No sirds Latvijai”. “Prasmju istabā” mu-
zejā bija iespēja ne tikai vērot, kā tiek vērpta dzija un kults sviests,
bet arī iespēja šajos procesos piedalīties, izmēģināt pašam. Par
to bija parūpējusies sēļu lauku sētas “Gulbji” saimniece Rita Skrē-
jāne un biedrības “Pavadiņa” audēja Valija Flandere.

Zasas bibliotēkā bija apskatāma rokdarbu izstāde un iespē-
jams iepazīties ar jaunākajām grāmatām. Ar personīgo dzejoļu
lasījumu uzstājās bibliotekāre Inese Grauze.

Biedrības “Noskaņa” telpās varēja aplūkot biedrības dalīb-
nieču apjomīgo rokdarbu kolekciju, apgūt dažādas noderīgas to
izgatavošanas prasmes, kā arī šos rokdarbus iegādāties.

Cilvēkiem, kas par Eduardu Veidenbaumu dzirdēja pirmo
reizi, bija iespēja par dzejnieku uzzināt nedaudz vairāk, brīvā
dabā uz projektora vērojot video klipus, kuros izmantoti viņa
darbu motīvi. Tiesa gan, par pašu dzejnieku publiski pieejamas,
prezentējamas informācijas ir ļoti maz.

Ļoti lielu interesi apmeklētāji izrādīja par iespēju apmeklēt
Zasas muižas dzirnavas, pa kurām nelielā ekskursijā izvadāja za-
sietis Osvalds Voitāns. Tur varēja redzēt gan senās, ar ūdens
plūsmu darbināmās graudu malšanas mašīnas, gan jau moder-
nākas iekārtas, kas daļēji vēl darbojas, taču ilgu laiku vairs netiek
izmantotas. Osvalda stāstīto ar interesantiem faktiem par dzirnavu
vēsturi papildināja Alfrēds Leitietis.

Pēc tam, Zasas kultūras namā
notika koncerts “Jau dziesmām viļņo-
jas gaiss…”, kurā uzstājās Zasas KN
VPDK “Solis”, Leimaņu TN deju ko-
lektīvs “Deldze”, Rubeņu KN sieviešu
vokālais ansamblis “Kantilēna”, jauk-
tais vokālais ansamblis “Ā’re” un fol-
kloras kopa “Kāre”, bet debiju piedzī-
voja Leimaņu Tautas nama vīru vokā-
lais ansamblis, kurā dzied Jānis Ka-
lējs, Jānis Tomāns, Jānis Zarinieks,
Raimonds Pors un Gints Audzītis.

Pēc koncerta gan tā dalībnieki,
gan apmeklētāji devās atpakaļ uz muzeju, kur pie ugunskura
varēja klausīties teikās un atmiņu stāstos par Zasas muižu un
cienāties ar svētku cienastu un ēdieniem no senču ēdienkartes.

K.Sēlis

Autora foto

Apstiprināts Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja darba laiks
Vasaras sezonā (no 18. maija līdz 30. septembrim) apmeklētāji muzejā tiks pieņemti trešdienās, ceturtdienās, piektdienās,

sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. Muzejs apmeklētājiem slēgts pirmdienās, otrdienās un svētdienās. 
Ziemas sezonā (no 1. oktobra līdz 17. maijam) muzejs darbosies pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no

plkst. 8:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:30, ar pārtraukumu visās dienās no plkst. 12:00 – 12:30. Ziemas se-
zonā tūristu apmeklējumi tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

Rubeņu pamatskolas skolēni katru gadu piedalās dažādās
mācību priekšmetu olimpiādēs. No 2006. gada zēni piedalās
mājturības un tehnoloģiju olim piādē. Katru gadu tiek iegūtas go-
dalgotas vietas. 

9. klases skolnieks Artūrs Baltmanis trīs gadus pēc kārtas ir
ieguvis 1. vietu. Tāpat šogad 1. vietu olimpiādē ieguva 7. klases
skolnieks Mairis Rubiķis, bet pagā jušajā mācību gadā Valentīns
Ņikitovs. Olimpiādei zēnus saga tavo skolotājs Ilmārs Zemlickis.
Kā stāsta skolotājs, Artūrs labprāt darbojas mājturības kabinetā,
patīk darbs ar koku. Stundās visus uzdevumus veic rūpīgi. Ir no-
pietna attieksme pret jebkuru darbu. Artūrs pats mājās ir izga -
tavojis virpu no veļas mašīnas motora. Jāteic, ka Artūra vecākie
brāļi Jurģis un Kristaps ir beiguši Rīgas Amatniecības vidusskolu
un apguvuši koka māksliniecisko apstrādi. Pašlaik ir pieprasīti
spe ciālisti Eiropas valstīs. 

Mūsu skolā ļoti liela popu laritāte ir kokapstrādes pulci ņam,
ko vada skolotājs Ilmārs Zemlickis. Pulciņā darbojas bērni no 1.
- 9. klasei - gan zēni, gan meitenes. Kokapstrādes pulciņš dod
iespēju skolēniem orientē ties materiālu apstrādes daudzveidībā,
paplašināt zināšanas kokapstrādē, apgūt un nostipri nāt papildus
praktiskās prasmes un iemaņas. Pulciņā ir iespēja izgatavot
skaistas un funkcionā las lietas sev, dāvanas draugiem un tuvi-
niekiem. 

Liels palīgs skolotājam pulciņa darbā ir skolas saimnieks
Norberts Pudāns. Tā skolēni iemācās zāģēt, kalt, virpot, ēvelēt,
krāsot, lakot, pulēt. Šīs zināšanas noder arī pēc pamatskolas
beigšanas, jo daži skolēni izvēlas turpināt mācības Rīgas Māk-
slas un mēdiju tehnikumā. Arī tur viņi piedalās konkursos un
gūst panākumus. Tā šogad notikušajā jauno profe sionāļu kon-
kursā SkillsLatvia 2017 mēbeļu galdniecības kategorijā Ervīns
Gusts Kuklis ieguva 2. vietu. 

Skolotājs Ilmārs Zemlickis
prot atrast jaunos talantus un
virzīt tālāk. Viņš spēj ieinteresēt
sko lēnus veikt dažādus darbus.
Kā skolotājs saka: „Ir patīkami
strā dāt ar bērniem, kuri grib
darbo ties.” Mēs varam lepoties,
ka mūsu skolā ir tādi talantīgi
skolotāji un skolēni. Skolēnu sa-
sniegumi pie rāda to, ka lauku
skolas ir tik pat konkurētspējīgas
kā pilsētu skolas un iegūtās zi-
nāšanas tik tiešām palīdz atrast
savu vietu turpmā kajā dzīvē.

Elga Kukle

Kokapstrāde – Rubeņu pamatskolas lepnums
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Jauno satiksmes 
dalībnieku forums

2017
CSDD jau 24. gadu rīko konkursu jaunajiem un topo šajiem ve-

losipēdistiem „Jauno satiksmes dalībnieku forums”, lai uzlabotu
skolēnu zināša nas un prasmes ceļu satiksmes drošībā. Katrs, kurš
ir piedalī jies un ieguvis jaunas zināša nas un prasmes, pēc tam var
justies daudz pārliecinošāk un drošāk uz ceļiem gan pil sētās, gan
ārpus tām. 

Sacensību mērķis bija paaugstināt bērnu zinā šanu līmeni sa-
tiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pir-
mās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosi pēdu tehniskā stā-
vokļa pār baudes jautājumos, kā arī piln veidot velosipēdu vadīša-
nas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu ceļu
satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievai noti vai bojā iet bērni.
Veidot skolēnos parei zas uzvedības iema ņas, taktisku un iejūtīgu
attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem ar foruma sacensību
palīdzību.

19.05.2017. “Jauno satik smes dalībnieku forums 2017” sacen-
sības norisinājās Jēkabpilī. Šajā posmā bija iespēja pie dalīties Ak-
nīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novadu un Jēkabpils
pilsētas skolu bērniem, un kopumā startēja 6 komandas un 3 indi-
viduālie braucēji.

No Rubeņu pamatskolas piedalījās divas komandas: DRO-
ŠIE: Evelīna Pavloviča 5. kl., Solvita Ābele 4. kl., Oskars Virbulis
5. kl., Jānis Strēlnieks 5. kl., AŠIE: Elīna Zālīte 4. kl., Elīna Kriš-
kāne 4. kl., Dāvids Baltmanis 5. kl., Armīns Arnts 5. kl.

Sacensības sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas.
Sākumā bija jāpilda velo sipēdistu tiesību testi tiešsaistē ar

CSDD eksaminācijas nodaļu, kas nokārtoja testus, tam uzreiz bija
iespēja saņemt velosipēda vadīšanas tiesības. Mūsu abās koman-
dās tiesības nokārtoja visi. Malači!

Ļoti labi bija jāpārzina velo sipēda tehniskā uzbūve, jāno saka,
kas dotajam velosipēdam nav tehniskā kārtībā.

Jāatbild uz pirmās medicīnis kās palīdzības sniegšanas jau -
tājumiem, kā rīkoties, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums.

Sacensību beigās bija ar velosipēdu jāveic 2 trases - šķēršļu
joslas, dažādas velo sipēda vadīšanas veiklības pārbaudes.

Abas komandas DROŠIE, AŠIE tika izvirzītas uz 2. kārtu. Līdzi
brauca arī fanu grupa, kuri vecuma ierobežojuma dēļ sacensībās
piedalīties nevarēja, bet konkursu starplaikā devās uz Jēkabpils
CSDD nodaļu un visi veiksmīgi nokārtoja velosipēda vadīšanas
tiesības.

Tagad Rubeņu pamatskolā visiem 4., 5., 6. klases skolēniem
ir velosipēda vadīšanas tiesī bas. Arī daudziem vecāko klašu sko-
lēniem iepriekšējos mācību gados velosipēda vadīša nas tiesības
tika kārtotas un saņemtas! 

Benita Pavlovska

Zasas vidusskola 
Tevi gaida!

Kļūsti par mūsējo!
Esi kopā ar mums mācoties, sportojot, dziedot, de-

jojot!
Atrodamies skaistā vietā Zasas parkā, veicam skolas ēku,

telpu remontus, iekārtojam kabinetus, nodrošinām ar mācību
līdzekļiem, grāmatām, darba burtnīcām, darbojamies pro-
grammās „Skolas auglis”, „Skolas piens”, piedalāmies dažā-
dos projektos, braucam mācību ekskursijās, ir bezmaksas
ēdināšana, skolas transports.

Mēs nodrošinām šādu programmu apguvi: 
l Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena

programma (3101 10 11)
l Pamatizglītības programma (2101 11 11)
l Pirmsskolas izglītības programma (0101 11 11)
l Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem

ar mācīšanās traucējumiem (2101 56 11)
l Apmācības programma – „B” kategorijas autovadītājs”
Visas izglītības programmas ir akreditētas  līdz 2020.

gada 27. aprīlim. 
Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa 1.-4.klasei, ir ļoti

daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums (deju kolektīvi
visām vecuma grupām, mūsdienu deju grupa, ansambļi,
solo,  skolas avīzes izdošana, kristīgā mācība). Skolas telpās
darbojas Jēkabpils mākslas skolas filiāle un Sēlijas sporta
skolas filiāle. Skolotāji strādā papildus ar talantīgajiem sko-
lēniem un palīdz tiem, kuriem ir grūtības vielas apguvē. Sko-
lēni piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās, koncertos.
Skolai ir savas tradīcijas, notiek dažādi pasākumi. 

Aicinām vecākus un skolēnus izvēlēties mūsu skolu!
l 1,6mēn.-4gadīgus un 5-6gadīgus bērnu apmācībai

pirmsskolas grupās
l sākumskolas, pamatskolas posmā no  1.-9.klasei
l vidusskolas posmā no 10.-12.klasei
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no skolēna ve-

cākiem vai pilngadīga skolnieka no plkst. 9.00 līdz 14.00
no 1. jūnija līdz 26. jūnijam un no 4. augusta līdz 20. au-
gustam.

Līdzi jāņem: liecība vai apliecība par pamatizglītību un
sekmju izraksts (oriģināli), dzimšanas apliecība, medicīnas
karte.

Tel: 65231061,27008981 Uz tikšanos skolā!

Direktore O.Spēka
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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

...atmiņas – 
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
/J. Silazars/

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Lidija Sējāne, 03.05.1946. –
02.05.2017.

Alise Beļeviča, 18.10.1925. –
08.05.2017.

Olga Komarova, 06.07.1940. –
07.05.2017.

Valentīna Komkova, 22.02.1937. –
07.05.2017.

Jānis Locs, 26.10.1957. –
09.05.2017.

Marta Rubule, 12.10.1937. –
09.05.2017.

Sofija Dzene, 30.03.1935. –
20.05.2017.

Danil Bukin, 19.12.1931. –
26.05.2017.

Andrejs Briedis, 22.04.1924. –
27.05.2017.

Vija Kirilova, 06.05.1955. –
24.05.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Jūnijs
Ābeļu pagasts

22.06. plkst. 18.00 laukumā pie Ābeļu tautas nama Jāņu ielīgošana. Pirms tam,
plkst. 17:00 Baltinavas teātra "Palādas" izrāde, komēdijas "Ontans i Anne" 5. daļa.

Dignājas pagasts
22.06. plkst. 20.00 Dignājas brīvdabas estrādē Baltinavas teātra “Palādas” izrā-

de; plkst. 22.00 Zaļumballe.

Kalna pagasts
21.06. plkst. 20.00 pie Kalna pagasta kultūras nama “Vasaras saulgriežu vakars”.

Leimaņu pagasts
22.06. plkst. 20.00 latvju zīmju parka estrādē (pie Leimaņu tautas nama)
Jāņu ielīgošana ar dziesmām, dejām un skroderu būšanām. Pēc koncerta Zaļum-

balle. Spēlē: grupa “Kontrakts”.

Rubenes pagasts
23.06. plkst. 22.00 Vecāru šķūnī (Slatē) Līgo nakts pasākums:
ielīgosim Jāņus kopā ar Rubenes kultūras nama  pašdarbniekiem; ballēsim kopā

ar grupu “Dvinskas muzikanti”.
25.06. plkst.15.00 Rubenes kultūras namā izrāde “Tēva meitas” pēc Danskovītes.
Aicina kultūras nama dramatiskais kolektīvs.

Zasas pagasts
23.06. plkst. 21.00 “Līgo nakts Rūmē”.  Rokišku folkloras kopas “Gastauta” kon-

certs; plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa “Sēnīte”.

Jūlijs
(Sarīkojumu programma vēl var tikt precizēta)

Ābeļu pagasts
12.07. plkst. 12.00 Ābeļu tautas namā novada senioru aktīvā diena.

Kalna pagasts
28.07. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā Annas dienas pasākums.
Amatierteātra “Vienība” pirmizrāde. M.Zīle “Laulības treniņu aģentūra”

Leimaņu pagasts
22.07. plkst. 11.00 Latvju zīmju parkā (pie Leimaņu tautas nama) ģimeņu aktī-

vās atpūtas diena (stafetes, sacensības, piepūšamās atrakcijas).

Rubenes pagasts
21.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē mūzikas festivāls “Mazā ziņģe 2017”
Koncerts. Piedalās tautā iemīļoti mūziķi un grupas. Īpašais viesis – dziedātājs Ai-

nārs Bumbieris. Koncertu vada Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis;
plkst. 23.00 “Vasaras lielā zaļumballe”. Spēlē: “Kreicburgas ziķeri”.
29.07. plkst. 12.00 Rubenes brīvdabas estrādē novada bērnības svētki (sliktos

laika apstākļos kultūras namā).
Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada jūnijā, jūlijā

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.
/Ā. Āre/
Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā

maijā reģistrētas 4 dzimšanas:
Kristīne, Amanda, Oskars Ītans,

Toms

Sveicam vecākus un novēlam 
mīlestību, pacietību, izturību

un veselību, bērniņu audzinot!

Aicina uz novada Bērnības svētkiem

Aicinām pieteikt mazos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada te-
ritorijā (vēlamais vecums līdz 7 gadiem) uz Bērnības svētkiem 2017. gada 29.
jūlijā, plkst. 12.00, Rubenes pagasta estrādē. 
Peles Minnija un Mikijs sagaidīs un izšūpos visus bērniņus Bērnības svētku šūpo-
lēs, kā arī gādās par citām atrakcijām un pārsteigumiem.
Bērniņus un krustvecākus lūgums pieteikt līdz 2017. gada 20. jūlijam pie sava
pagasta kultūras darbinieka. Sīkāka informācija pa tālr. 26478498 (Inta Tomāne)
vai 27829666 (Aļona Semeiko).

Jēkabpils novada pašvaldība


