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Marta mēnesī Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotā-
jus uz informatīvajām sanāksmēm:

13. martā plkst. 10:00 – Kalna pagasta kultūras namā (Du-
bultos) un plkst. 13:00 – Leimaņu Tautas namā,

14. martā plkst. 13:00 Rubenes pagasta
pārvaldē,

15.martā plkst. 10:00 – Dignājas pagasta
pārvaldē, plkst. 13:00 – Dunavas skolā (telpās
līdzās bibliotēkai),

17.martā plkst. 14:00 – Ābeļu pagasta pār-
valdē.

10.martā sanāksme jau aizvadīta Zasas kul-
tūras namā.

Darba kārtība:
– Būtiskākās lietas 2017.gada platību maksā-

jumu sezonā, projektu kārtas (Lauku atbalsta
dienesta speciālisti),

– VID, LDC, VAAD, LLKC, PVD uc. aktuālā-
kā informācija (novada lauku attīstības konsul-
tante),

– Novada un pagasta aktualitātes (E.Meņķis,
J.Subatiņš un novada pašvaldības darbinieki),

-Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.
Jēkabpils novada pašvaldība

Martā Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus uz sanāksmēm

Lauku problēma Nr.1
Kritiski apstākļi iestājušies uz daudziem valsts nozīmes au-

toceļiem ar grantēto segumu arī mūsu novadā. Skumji un tra-
ģiski, ka valsts budžets uzņēmējdarbības “asinsritei” atvēl tikai
1/3 no degvielas iekasētā akcīzes nodokļa, pārējo sadalot da-
žādām citām prioritātēm. Tāpat kā transportlīdzekļu nodeva,
tieši degvielas akcīzes nodokļa novirzīšana ceļu stāvokļa uzla-
bošanai būtu jābūt tam avotam, no kura jānāk līdzekļiem. Diem-
žēl, jau kuro gadu tas tā nav, un grants ceļi V783, P72, V824 ir
uz sabrukšanas robežas.

Iedzīvotāji, uzņēmēji, arī pašvaldības atrodas neapskaužamā
situācijā, lai varētu veikt ikdienas darbu un kaut ar nelielu cerību
skatīties nākotnē.

Ko darīt, kā dzīvot laukos, uz ko cerēt – ar tādiem jautājumiem
ne pirmo reizi vien griezāmies Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas
Valsts ceļi”, pie satiksmes ministra U.Auguļa kunga, pie politi-
ķiem, kas atbildīgi arī par degvielas akcīzes nodokļa sadali.

Valsts vietējās nozīmes ceļam V783 “Jēkabpils – Dunava –
Ilūkste” šogad plāno iepriekš sagatavotajam posmam veikt
škembu, bituma emulsijas divkāršo apstrādi, bet 2018. gadā -
nākošo 6 km garu posmu. Tālākajam ceļa garumam pašreiz
tikai ikdienas ceļu uzturēšanas darbi. Uzsvērām, ka ļoti svarīga
būtu ceļa pareiza profila veidošana un malu apauguma noņem-
šana. Tāpat arī grants segas papildināšana.

Reģionālajam valsts nozīmes autoceļam P72 “Ilūkste – Beb-
rene – Birži”no Kaldabruņas līdz Zasai seguma atjaunošanai
paš reiz ieplānotu līdzekļu nav. Kā satiksmes ministrs solīja, ja
iepirkumu rezultātā izdotos iegūt līdzekļus no citiem ceļiem, tad
varētu uzsākties šī ceļa stāvokļa uzlabošana ar divkāršo virs-
mas apstrādi. Par īsta asfalta klājumu nav ko sapņot, jo tam ir
nepieciešams daudzkārt garāks laiks, un tas ir aptuveni 10 rei-
zes dārgāks.

Uz jautājumiem par uzņēmējdarbības attīstību, par operatīvā
un sabiedriskā transporta kustības uzlabošanu, par lauku cilvē-
ka diskrimināciju atbildes ir vienkāršas: “Mēs to zinām”. Izjutuši
to uz savas ādas gan nav. Lauku cilvēks kārtējo reizi tiek nostā-
dīts nevienlīdzīgās pozīcijās, lai gan nodokļus un nodevas
maksā kā visi, kuri brauc pa asfaltu.

Pavasaris īsti vēl nav sācies, un tas katru gadu atnāk savā-
dāks. Arī šogad izbraukšana pa nozīmīgākajiem ceļiem var būt
vēl katastrofālāka. Lai panāktu situācijas uzlabošanos, mums
jābūt neatlaidīgiem un saliedētiem. Karsti zvani un kādas jaunas
uzmanības pievēršanas formas ir mūsu sabiedrotās, lai valdība,
Saeima tiešām saprastu par visas Latvijas lauku problēmu nr.
1 un rīkotos! Ja ir priekšlikumi, labprāt uzklausīsim.

Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
E.Meņķis

P72 pie Liepām
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Apgrūtinājumi uz
valsts autoceļiem

Valsts vietējā autoceļa V708 Subate–Kaldabruņa–Riteniš-
kas posmā iepretī mājām “Arkliņi” (13,1.-13,2. km) ir uzkrājies
ūdens un autoceļš ir applūdis, tā posms 10,7.-13,9. km ir slēgts
satiksmei.

Apbraukt slēgto posmu iespējams pa pašvaldības autoceļu
Ausmas–Baldone, kas   savieno autoceļu Ilūkste–Bebrene–
Birži (P72) ar autoceļu Vilkupe–Bebrene (V822) paralēli auto-
ceļam V708.

Sakarā ar atkusni un nokrišņiem uz grants ceļiem pakāpeniski
tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi - tiek liegta pār-
vietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Saraksts
ar ceļiem, kur šobrīd ieviesti masas ierobežojumi, ir atrodams
“Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā: http://lvceli.lv/informacija-un-
dati/#masas-ierobezojumi

Par citiem apgrūtinājumiem valsts autoceļu tīklā, kā arī pēc

uzziņām aicinām vērsties VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes
informācijas centrā pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555,
uz e-pastu: sic@lvceli.lv vai ar LVC Twitter un Facebook kontos.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Komunikācijas daļa

Foto: S.Vanaga

Joprojām ir transportlīdzekļi, kas ierobežojumus neievēro

2017. gada 1. janvārī spēkā stājušies
grozījumi Dzīvokļu īpašumu likumā, kuri
precizē dzīvokļu īpašnieku tiesības un
pienākumus.

Grozījumi noteic, ka, pārdodot dzīvokli,
darījuma dalībnieki nekavējoties rakstvei-
dā paziņo dzīvojamās mājas pārvaldnie-
kam par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Jau-
nais īpašnieks pēc darījuma noslēgšanas
iesniedz īpašuma tiesības apliecinošu do-
kumentu dzīvojamās mājas pārvaldnie-
kam. Ja tā vēl nav zemesgrāmatas aplie-
cība, tad pārvaldniekam iesniedzams
Pirk šanas–pārdošanas līgums. Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā māju
pārvaldnieka funkcijas pilda Jēkabpils no-
vada pašvaldība. Īpašuma tiesību aplie-
cinoši dokumenti, īpašnieka maiņas gadī-
jumā, jāiesniedz pagastu pārvaldēs.

Svarīgi grozījumi skar tos īpašniekus,

kas dzīvokļa īpašumu grasās iegādāties
izsoles ceļā. Likumā skaidri noteikts, ka
turpmāk visi maksājumi dzīvokļa īpašuma
ieguvējam ir jākārto no tās dienas, kad
stājies spēkā tiesas nolēmums par izso-
les akta apstiprināšanu, tādā veidā atrisi-
not līdz šim pastāvošos strīdus par to,
kuram no kura laika jāmaksā, ja notikusi
izsole.

Kaut arī privatizācijas process pamatā

sen jau aiz kalniem, joprojām vēl ir daudz
tādu gadījumu, kad pēc privatizācijas dzī-
vokļa īpašumi zemesgrāmatā nav reģistrē-
ti. Grozījumi ievieš skaidrību arī šajās si-
tuācijās un noteic, ka līdz dzīvokļa īpašu-
ma pirmreizējai reģistrēšanai zemesgrā-
matā uz dzīvokļa īpašuma ieguvēju attie-
cas visas šā likuma normas, kas nosaka
dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus
un atbildību, izņemot tās likumā noteiktās
tiesības, kuras dzīvokļa īpašuma ieguvējs
iegūst tikai pēc dzīvokļa īpašuma reģis-
trēšanas zemesgrāmatā. Tas nozīmē, ka
šādam īpašniekam tāpat kā pārējiem ir jā-
apmaksā rēķini par pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu, komunālajiem pakalpoju-
miem un zemes nomu.

Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne

Grozījumi Dzīvokļu īpašuma likumā

Saskaņā ar Medību likuma 29. pantu
zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir
atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarī-
tajiem postījumiem un zaudējumiem savā
īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja
medību tiesības nav nodotas citam medī-
bu tiesību lietotājam.

Savvaļas medījamie dzīvnieki vislielā-
kos zaudējumus lauksaimniekiem nodara
pavasaros un vasaras nogalē – ražas
laikā. Lielākie lauku postītāji ir staltbrieži
un meža cūkas. Savus laukus no dzīvnie-
ku uzbrukumiem īpašnieki var pasargāt,

veicot preventīvus pasākumus, kā arī
savvaļas medījamos dzīvniekus medījot.

Zemes īpašniekam ir pienākums savā
īpašumā esošajā zemē nodrošināt aizsar-
dzības pasākumus pret iespējamiem medī-
jamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

l Pirmkārt zemes īpašniekam vai tie-
siskajam valdītājam ir jānodrošina pre-
ventīvo pasākumu veikšana sava īpašu-
ma aizsardzībai. Tie ir žogi, elektriskie
gani, repelenti, spīguļi, jebkādi iespējamie
risinājumi savvaļas medījamo dzīvnieku
atbaidīšanai. Ieteicams tos savstarpēji
kombinēt un mainīt, jo dzīvnieki samērā
ātri pierod pie tiem.

Ja, neraugoties uz to, postījumi seko,
zemes īpašniekam ir jāvēršas sava nova-
da medību koordinācijas komisijā ar ie-
sniegumu. Komisija, pieaicinot medību tie-
sību lietotāju un zemes īpašnieku vai lie-
totāju, konkrētajā zemes vienībā nosaka
lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, melio-

rācijas sistēmām un infrastruktūras objek-
tiem nodarīto postījumu apjomu un mate-
riālo zaudējumu apmēru, kā arī pasāku-
mus postījumu un to seku ierobežošanai
vai likvidēšanai. Medību koordinācijas ko-
misijai, saņemot medību tiesību īpašnieka
piekrišanu, ir tiesības uz minēto pasākumu
veikšanas laiku pārņemt un īstenot medī-
bu tiesības konkrētajā zemes vienībā.

l Otrkārt Medību tiesības zemes īpaš-
nieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot
pats vai nodot citai personai.

Lauku teritoriju zemes īpašnieks me-
dību tiesības savā īpašumā var izmantot
pats tikai tad, ja zemes īpašnieks ir med-
nieks. Nereģistrējot medību iecirkni, med-
nieks savā īpašumā drīkst medīt tikai ne-
limitētos medījamos dzīvniekus (piemē-
ram, bebrus, lapsas, meža un akmens
caunas, seskus, āpšus, pelēkās vārnas,
žagatas u.c., kā arī Latvijai neraksturīgās
vai invazīvās sugas – Amerikas ūdeles,

Medību tiesības un medījamo dzīvnieku postījumi
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jenotsuņus, jenotus, nutrijas u.c.) atļau-
tajos medību termiņos. Visas medījamo
dzīvnieku sugas un medību termiņi no-
teikti MK noteikumos Nr.421 „Medību no-
teikumi”.

Ar Medību likuma 29. pantu likumde-
vēji vēlējās veicināt sadarbību starp
zemju īpašniekiem un medniekiem. No-
dodot medību tiesības mednieku formē-
jumam, jānoslēdz līgums, kurā jānosaka
abu pušu tiesības un pienākumi.

Medību tiesības var nodot citam tikai
tajās teritorijās, kurās medīt ļauj likums.
Medību likuma 3. panta trešajā daļā sa-
vukārt ir uzskaitītas teritorijas, kurās
medīt ir aizliegts:

l pilsētu teritorijā;
l kapsētās;
l vietās, kur nav reģistrēts medību ie-

cirknis, izņemot nelimitēto medījamo
dzīvnieku medības, kurās piedalās medī-

bu tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā piln-
varota persona, kā arī nelimitēto medīja-
mo dzīvnieku medības publiskajās
ūdenstilpēs un to tauvas joslā;

l vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti.
Jāņem vērā, ka medību tiesības vien-

laikus var nodot tikai vienai personai.
Zaudējumu apmēru nosaka pašvaldī-

bas Medību koordinācijas komisija. MK
noteikumi Nr.269 „Noteikumi par medīja-
mo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteik-
šanu un medību koordinācijas komisijām”
paredz, ka medījamo dzīvnieku nodarīto
postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zau-
dējumu apmēru, kā arī pasākumus postī-
jumu un to seku ierobežošanai vai likvi-
dēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības iz-
veidota Medību koordinācijas komisija,
kuras darbu organizē pašvaldība.

Medību koordinācijas komisija medīja-
mo dzīvnieku nodarītos zaudējumus iz-

vērtē, ievērojot zemes īpašnieka, nomnie-
ka vai ganāmpulka īpašnieka iesniegumu
par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem.

Apsekojot savvaļas medījamo dzīvnie-
ku veiktos postījumus, medību koordinā-
cijas komisija pirmkārt ņems vērā, vai
zemes īpašnieks veicis preventīvos pasā-
kumus. VMD pieredze liecina, ka 90% ga-
dījumu zemes īpašnieku nepieciešamos
aizsardzības pasākums neveic vispār vai
dara to pavirši.

Ja zemes īpašnieks medību tiesības
nav nodevis citai personai, par radītajiem
postījumiem ir atbildīgs pats un tādā ga-
dījumā viņam kompensācija nepienākas.
Savukārt, ja ir noslēgts līgums ar mednie-
kiem, kompensāciju zemes īpašniekam
maksās mednieki.

Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne

Grozījumi vēlēšanu iecirkņu sarakstā 
Jēkabpils novadā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības priekšlikumus
par vēlēšanu iecirkņu adrešu maiņu un vēlēšanu iecirkņu izslēgšanu no saraksta.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu ko-
misiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija, nolemj:

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Aktualizēts “Jēkabpils novada
attīstības programmas 

2012.-2018.gadam” 
investīciju plāns

Jēkabpils novada attīstības prog -
rammas 2012.-2018.gadam Investīciju
plāns aktualizēts, ievērojot pašvaldības
budžetu 2017. gadam, un papildināts ar
plānotajiem projektiem un investīcijām.
Apstiprināts Jēkabpils novada domes
23. februāra sēdē.

Ar aktualizēto Investīciju plānu (22
lap puses) iespējams iepazīties Jēkab-
pils novada mājaslapā.

Jēkabpils novada pašvaldība

Iec.nr. Iecirk anosaukums Adrese
497. be u pagasta p rvalde “Pagastm ja”, Brodi, be u pagasts, J kabpils novads
508. Rubenes pagasta p rvalde “Sv res”, Rube i, Rubenes pagasts, J kabpils novads

2. izsl gt v l šanu iecirk us no saraksta:
Iec.nr. Iecirk anosaukums Adrese
509. Kaldabru as skola “Kaldabru as Skola”, Rubenes pagasts, J kabpils novads
510. Slates pagastm ja “Slates pamatskola”, Slate, Rubenes pagasts, J kabpils novads

Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi 
vienošanos par projekta īstenošanu

Jēkabpils novada
pašvaldība šī gada 3.
martā ir noslēgusi vie-
nošanos ar Centrālo fi-
nanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/015 „Vese-

lības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada
pašvaldībā” īstenošanu. Projekta kopējais finansējums ir 61 374,00 EUR, no kura
Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 52 167,90 EUR un Valsts budžeta finansējums
9 206,10 EUR. Projekts tiks īstenots no 2017. gada 3. marta līdz 2019. gada 31. de-
cembrim. Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotājiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Projekta ietvaros novada iedzīvotājiem paredzēts orga-
nizēt sekojošas aktivitātes: Slimību profilakses pasākumus - lekcijas, konsultācijas,
ekspres-noteikšanas testus par sirds un asinsvadu, un onkoloģijas profilaksi; Vese-
lības veicināšanas pasākumus - nūjošanu, vingrošanu, izmantojot āra trenažierus,
lekcijas, peldēt apmācību bērniem, vingrošanu ūdenī pieaugušajiem, nometnes bēr-
niem un praktiskās apmācības par veselīga uztura pagatavošanu. Projektā pirmās
plānotās aktivitātes tiks uzsāktas šī gada martā, par kurām plašāku informāciju Jē-
kabpils novada pašvaldības mājaslapā: www.jekabpilsnovads.lv un pagastu pārval-
dēs sniegs projekta vadītāja, sporta pasākumu organizatore un Veselīgo pašvaldību
tīkla koordinatore Jēkabpils novadā – Baiba Čākure. 

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai un izmantojiet iespēju piedalīties veselību vei-
cinošās aktivitātēs!

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Jēkabpils novada pašvaldībā
notika konsultācijas projektu

pieteikumu iesniedzējiem

Šī gada 28. februārī Jēkabpils novada
paš valdībā notika potenciālo projektu pietei-
kumu iesniedzēju konsultācijas par “Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmu Eiropas kaimiņattiecību in -
strumenta ietvaros 2014-2020. gadam”. Kon-
sultācijas par šo pārrobežu sadarbības prog -
rammu sniedza Apvienotā tehniskā sekreta-
riāta Latvijas (Daugavpils) filiāles informācijas
speciāliste Lolita Čepurnaja. Konsultācijās
piedalījās projektu speciālisti no Aknīstes no-
vada pašvaldības, Jēkabpils pilsētas pašval-
dības, Jēkabpils novada pašvaldības un
Jaunjelgavas novada pašvaldības, izrādot in-
teresi par pārrobežu sadarbības programmu,
galvenajām prasībām projektu pieteikumu ie-
sniegšanai un izmaksu attiecināmību. 

Saskaņā ar Apvienotā tehniskā sekreta-
riāta Latvijas (Daugavpils) filiāles informā-
cijas speciālistes Lolitas Čepurnajas snieg-
to informāciju, arī turpmāk potenciālajiem
projektu pieteikumu iesniedzējiem tiks pie-
dāvāta šāda iespēja piedalīties konsultāci-
jās kādā no Zemgales plānošanas reģiona
pašvaldībām.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
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Plānotās investīcijas 2017. gadā ar sadalījumu 
pa iestādēm un teritorijām

Nr. Pl nošanas Objekti, kas iek auti 2017.gada budžet  
p.k. strukt ra   

  be u pagasts   

1 Komun lais dienests 

Aldaunes-2 m jas apsaimniekošana-starppane u šuvju 
atjaunošana, ieejas mezglu uzjumte u remonts, vienas ieejas 
takas atjaunošana 

2 Komun lais dienests 
Aldaunes-3 m jas apsaimniekošana-ieejas mezglu uzjumte u 
remonts, g j ju takas izveidošana 

3 Komun lais dienests Aldaunas -5 m jas apsaimniekošana-balkonu renov cija 

4 Komun lais dienests 
Daudzdz vok u m ju "Slokas", "Sili", "Strauti" skurste u 
remonts 

5 Komun lais dienests Tr sgaitas v rsta p rb ve Brodu ciemata katlu m j  
6 Tautas nams PVC logu nomai a (2.k rta) 
7 be u pamatskola Pamatskolas telpu  remonts 
8 be u pamatskola Pamatskolas katlu m jas remonts 
9 pašumu noda a Projekts trib u izb vei be u pamatsskolas sporta laukum  

10 Autoce u fonds 
B vprojekts res-Lindi i ce a Nr.1-11 p rb vei (gala 
maks jums) 

    Kop  be u pagast  EUR 37 643

  Dign jas pagasts  
1 Pagasta p rvalde Administr cijas kas "Kamenes" 2.st va kosm tiskais remonts 

Nr. Pl nošanas Objekti, kas iek auti 2017.gada budžet  
p.k. strukt ra   

  be u pagasts   

1 Komun lais dienests 

Aldaunes-2 m jas apsaimniekošana-starppane u šuvju 
atjaunošana, ieejas mezglu uzjumte u remonts, vienas ieejas 
takas atjaunošana 

2 Komun lais dienests 
Aldaunes-3 m jas apsaimniekošana-ieejas mezglu uzjumte u 
remonts, g j ju takas izveidošana 

3 Komun lais dienests Aldaunas -5 m jas apsaimniekošana-balkonu renov cija 

4 Komun lais dienests 
Daudzdz vok u m ju "Slokas", "Sili", "Strauti" skurste u 
remonts 

5 Komun lais dienests Tr sgaitas v rsta p rb ve Brodu ciemata katlu m j  
6 Tautas nams PVC logu nomai a (2.k rta) 
7 be u pamatskola Pamatskolas telpu  remonts 
8 be u pamatskola Pamatskolas katlu m jas remonts 
9 pašumu noda a Projekts trib u izb vei be u pamatsskolas sporta laukum  

10 Autoce u fonds 
B vprojekts res-Lindi i ce a Nr.1-11 p rb vei (gala 
maks jums) 

    Kop  be u pagast  EUR 37 643

  Dign jas pagasts  
1 Pagasta p rvalde Administr cijas kas "Kamenes" 2.st va kosm tiskais remonts 

2 Pagasta p rvalde 
Administr cijas kas "Kamenes" apkures iek rtu remonts, 
sist mas skalošana 

3 Komun lais dienests M jas "V rpas" apsaimniekošana-jumta remonts 
4 Komun lais dienests M jas "Veldres" apsaimniekošana-kanaliz cijas st vvada mai a 

5 Komun lais dienests 
M jas "Veldres" un "V rpas" apsaimniekošana-skurste u 
remonts 

6 Komun lais dienests 
M jas "Veldres" un "V rpas" apsaimniekošana- densskait t ju 
uzst d šana 

7 Komun lais dienests densapg des atdzelžošanas iek rtu filtra mai a 
8 Vesel bas apr pe Medpunkta gaite a un wc remonts k  "Zari i" 
9 Vesel bas apr pe Apkures iek rtu remonts, sist mas skalošana k  "Zari i" 

10 Dign jas pamatskola 
Pamatskolas z les skatuves rekonstrukcija un kosm tiskais 
remonts  

11 Dign jas pamatskola Pirmsskolas telpu kosm tiskais remonts 
12 pašumu noda a Apgaismojuma izb ve Vand nos, Dign jas pagast  

13 Projekts 
Sporta apr kojuma daž došana Dign jas pagast  (p rvietojama 
rezervistu soli a ar nojumi un ra trenažieru uzst d šana) 

14 Autoce u fonds 
B vprojekts Ka v res purvs-Me is ce a Nr.2-2 p rb vei (gala 
maks jums) 

    Kop  Dign jas pagast  EUR 82 834
  Dunavas pagasts  

1 Pagasta p rvalde 
P rvaldes administr cijas telpu "Kasta i-7" kosm tiskais 
remonts 

2 Komun lais dienests 
Daudzdz vok u m jas "B rzi" Sudrabkaln  jumta un skurste u 
remonts 

3 Komun lais dienests Soci l  dz vok a "K avas-11" remonts 
4 Komun lais dienests densapg des atdzelžošanas iek rtas izb ve Sudrabkaln  

5 Komun lais dienests Dunavas att r šanas iek rtu remonts (cauru u nomai a) 

6 Komun lais dienests Tualetes Dunavas kaps t m 3 gabalas 

7 Bibliot kas 
Datortelpas kosm tiskais remonts un durvju nomai a Dunavas 
bibliot kai 

8 Kult ras nams Kult ras nama telpu kosm tiskais remonts 
9 Dunavas pamatsskola Skolas kas fas des remonts 
10 Projekts Daugavas-Lapas-Auz ni- rg i ce a Nr.3-3 p rb ve 
    Kop  Dunavas pagast  EUR 315 622
  Kalna pagasts  

1 
Komun l  
saimniec ba Soci l  dz vok a remonts V smas-1, Dubulti 

2 
Komun l  
saimniec ba Daudzdz vok u m jas "Vaivari" jumta remonts 

3 
Komun l  
saimniec ba 

Daudzdz vok u m jas "Salnas" lietus kanaliz cijas sist mas 
remonts 

4 
Komun l  
saimniec ba Tualete kaps t  den ni 

5 Kalna kult ras nams Telpu Nr.7 un Nr.9 kosm tiskais remonts novadp tniec bas 

  Leima u pagasts  

1 Pagasta p rvalde 
Klientu apkalpošanas speci lista darba telpas kosm tiskais 
remonts 

2 Pagasta p rvalde P rvaldes vad t ja darba telpas kosm tiskais remonts 

3 
Komun l  
saimniec ba Daudzdz vok u m ju apsaimniekošanas darbi p c t m m 

4 
Komun l  
saimniec ba Skurste u remonts daudzdz vok u m jai  "Rasas" 

5 Leima u tautas nams Tautas nama pieb ves apkures sildelementu p rb ve 
6 VB 14.pielikums Tautas nama skatuves apr kojuma nodrošin šana 
7 pašumu noda a Projekta izstr de apgaismojuma izb vei Mežgal  

8 pašumu noda a 
Art zisk  urbuma un dens atdzelžošanas stacijas izb ve 
Leima os 

9 pašumu noda a 
Tehnisk  projekta izstr de pakalpojumu pieejam bas uzlabošanai 
soci l s apr pes nam  "Mežvijas" 

10 Soci lais dienests Telpu kosm tiskais remonts apr pes centr  "Mežvijas" 

  VB 14.pielikums 
Soci l  apr pes nama "Mežvijas" telpu remonts  un 
labiek rtošana 

11 Soci lais dienests Soci l  darbinieka kabineta remonts p rvaldes telp s 

12 Autoce u fonds 
B vprojekts V rpi as-Lapas ce a Nr.6-2 p rb vei (gala 
maks jums) 

    Kop  Leima u pagast  EUR 86 922
  Rubenes pagasts  
1 Rube u pamatskola Pamatskolas skurste u kas p rb ve 
2 Rube u pamatskola Pamatskolas otr  st va koridora kosm tiskais remonts 

3 
Rubenes kult ras 
nams Kult ras nama sporta z les gr das seguma atjaunošana 

4 
Rubenes kult ras 
nams Kult ras nama skatuves elektroinstal cijas remonts 

5 
Rubenes kult ras 
nams Slates sabiedrisk  centra saieta telpas remonts 

6 Komun lais dienests Notek de u nos dd u t r šana 
6 Komun lais dienests Daudz vok u m jas "Liepu gatve 5" jumta remonts 
8 Komun lais dienests Slates pagastm jas jumta remonts un durvju nomai a 
9 Komun lais dienests Soci l  dz vok a Liepu gatve 5-4 kosm tiskais remonts 

10 Komun lais dienests Rube u bijuš s pienotavas kas konserv cija 

11 Komun lais dienests 
Tualešu izb ve (materi li) ervonkas, Mukt nu, Izabelinas 
kapos (3gb) 

12 pašumu noda a Projekts Rube u pamatskolas malkas š a b vniec bai 

13 pašumu noda a 
B vprojekts publisk s rtelpas labiek rtošanai pie  kult ras 
nama 

14 pašumu noda a B vprojekts br vdabas estr des b vniec bai Rubenes pagast  
15 VB 14.pielikums Rubenes pagasta br vdabas estr des p rb ve 

16 Projekts 
Telpu piel gošana un p rb ve p rvaldes k  vienot  klientu 
apkalpošanas centra izveidei 

17 Autoce u fonds 
B vprojekts Alkš i-Mukt ni ce a Nr.4-11 p rb vei (gala 
maks jums) 

    Kop  Rubenes pagast  EUR 100 685
  Zasas pagasts  
1 Parks Parka tilti u pamatnes stiprin šana 
2 Komun lais dienests densapg des atdzelžošanas stacijas filtr još  materi la mai a 
3 Komun lais dienests Daudzdz vok u m jas Sila iela 1 fas des remonts 
4 Komun lais dienests Daudzdz vok u m jas Sila iela 2A lodžiju  remonts 

5 Komun lais dienests 
dens skait t ju uzst d šana daudzdz vok u m j s Sila iel  2, 4, 

5 

6 Komun lais dienests 
dens pat ri a m r t ju uzst d šana daudzdz vok u m j s Za  

iela 3,5,7 
7 Komun lais dienests Izplešan s trauks Centra katlu m jai 
8 Komun lais dienests Apkures katls KVS-450 Centra katlu m jai ar uzst d šanu 
9 Komun lais dienests dens m kstin šanas iek rta Centra katlu m jai 
10 Komun lais dienests S knis Grundfos kult ras nama katlu m jai 

11 Zasas vidusskola 
Vidusskolas pagrabst va kosm tiskais remonts-z nu m jtur bas 
kabinets, garderobe, citas telpas 

12 Zasas vidusskola Sl dkalni a izb ve pirmsskolas grupu rota u laukum  
13 pašumu noda a densvada p rb ve Liepu ciemat  
14 pašumu noda a B vprojekts prasmju muzeja p rb vei 
15 Projekts Zasas- r ni ce a Nr.5-1 p rb ve 
    Kop  Zasas pagast  EUR 334 251

Administr cija  
1 pašumu noda a Telpu apsaimniekošana Bebru iel  108 
2 pašumu noda a Siltumtrases remonts  Bebru iel  108 
3 pašumu noda a Tr s darba  kabinetu remonts R gas iel  150A 
    Kop  J kabpil  EUR 9 085

 
2017. gad pl not  summa kop : EUR 1 242 767 
 

Sagatavoja finansists L. P terson

vajadz b m 

6 Pagasta p rvalde Ski u projekts A. Gr na parkam 
7 pašumu noda a Projekta izstr de apgaismojuma izb vei Vidsal  
8 Projekts Vidsala-Spuldzenieki ce a Nr.7-1 p rb ve 
9 Autoce u fonds B vprojekts Vidsala-Spuldzenieki ce a Nr.7-1 seguma mai ai 

10 Dabas resursi 
Vidsalas notek de u att r šanas iek rtu ar m ksl go mitr ju 
p rb ves projekts 

11 Dabas resursi 
denstilpju apsaimniekošanas pl nu izstr de V rzg nes un 

Banc nu ezeriem 
    Kop  Kalna pagast  EUR 275 725
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Noslēgusies Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja par nova-
da attīstību 2015. – 2016. gadā. Anketas aizpildījuši 56 iedzīvo-
tāji. Ar anketu apkopojumu var iepazīties zemāk.

Atzinīgi novērtētie pēdējo gadu novada pašvaldības darbi:
l Izglītības iestāžu saglabāšana un attīstība. Iestāžu pieeja-

mības nodrošināšana. Nevalstisko organizāciju darbības labvē-
līgas vides nodrošināšana.

l Sporta infrastruktūras labiekārtošana pagastos.
l Jēkabpils-Dunava autoceļa cietā seguma uzklāšana nelie-

lā posmā Ābeļos.
l Vides sakoptība.
l Iestāžu pieejamība, komunikācija.
l Kapličas būvniecība Rubeņos.
l Pašvaldībai piederošo ēku apsaimniekošana savu iespēju

robežās. Ūdenssaimniecības sakārtošana pagastu ciematos.
l Projektu darbu un tā rezultātus, vides sakoptību (arī tal-

kas), Tadenavas atdzimšanu, veiktos darbus Červonkā , Dignā-
jas kapsētā, apgaismojums ciematos , arvien labāk tiek pilnvei-
dots novada muzejs Zasā, novada tradīciju izkopšana.

l Uzlabojumi Mežvijās.
l Atbalsts NVO, atbalsts sporta pasākumiem un aktīvās at-

pūtas objektiem.
Steidzamākajos darbos, kas novada pašvaldībai būtu jāveic

galvenokārt bija norādīta ceļu sakārtošana, kas arī ir pati aktuā-
lākā lieta. Vēl bija norādīti tādi darbi, kā:

l Jāsakārto peldvietas un atpūtas vietas pie ūdens tilpnēm.
l Jāoptimizē izglītības iestādes.
l Jāveicina uzņēmējdarbība.
l Atbalstīt uzņēmējdarbības vidi, lai jaunieši un darba spējī-

gie novada iedzīvotāji GRIBĒTU un VARĒTU palikt dzīvot un
strādāt SAVĀ NOVADĀ.

l iedzīvotāju aktivizēšana un iesaistīšana dažādos kultūras
pasākumos.

l Attīstīt novada centru, kas nav Jēkabpils.
l Attīstību laukos jauniešiem.
Saņemtie ieteikumi novada attīstības veicināšanai:
l Regulāri informēt iedzīvotājus par projektiem kur dažādas

organizācijas var pieteikties vides labiekārtošanai, un NVO at-
balstam, vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem.

l Veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbību novadā, tā spēj pozi-
tīvi ietekmēt citas jomas.

l Infrastruktūras nodrošinājums uzņēmējdarbības veicinā-
šanai (plānveidīgs), piesaistīt jauniešus, jaunās ģimenes (no-
drošināt ar dzīvokli, dažādas atlaides), lai kā savu dzīves un
darba vietu izvēlētos Jēkabpils novadu.

l Apzināt un ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus nova-
dā, piemēram, ūdens resursus (rekreācija), tūrisma veicināša-
na.

l Deputātiem vairāk tikties ar iedzīvotājiem.
l sporta pasākumu organizēšana, kur jauniešiem atpūsties.

Vai muzikālās nodarbes, lai būtu komunicēšanās.
l ES fondu līdzekļu mērķtiecīga piesaiste un realizācija infra -

struktūras sakārtošanai, iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlaboša-
nai. Darbs ar SM par valsts ceļu uzlabošanu.

l nepieciešams vairāk informācijas par atbalstu uzņēmējiem,
dažādiem projektiem, programmām. Jārīko konsultācijas kā
šajos projektos pareizi piedalīties, kā aizpildīt nepieciešamos
dokumentus.

Anketu rezultātus apkopoja Dz.Nartiša

Noslēgusies Jēkabpils novada iedzīvotāju aptauja par
novada attīstību 2015. – 2016. gadā
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Jēkabpils novada dome informē, ka Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespējams veikt dalīto atkritumu šķirošanu un nodošanu.

KĀPĒC JĀŠĶIRO ATKRITUMI?
Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Par šķiroto atkritumu savākšanu nav jāmaksā.
Atkritumu šķirošana tiek veikta, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā.
Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām.

Uz atkritumu konteineriem ir šķirošanas in -
strukcija ar informāciju, kā šķirot, ko drīkst ie-
vietot atkritumu konteineros un ko nedrīkst.

ATCERIETIES:
l šķirošanas konteinerā metamās lietas

pirms tam izskalojiet ar ūdeni, nav nepiecie-
šams tās mazgāt ar mazgāšanas līdzekli;

l plastmasas pudeles un kartona kastes
pirms izmešanas saplaciniet, lai tās aizņemtu
pēc iespējas mazāk vietas un konteiners tik
ātri nepiepildītos, citādi šķirošanas jēga –
dabai un cilvēkam draudzīga saimniekošana
– zudīs, proti, savāktais otrreizēji izmantojamā
materiāla daudzums neatsvērs to kaitējumu,
kas tiks radīts, kad pēc it kā pilna konteinera,
bet reāli – tukša gaisa brauks lielais atkritumu
vedējs, patērējot lielu daudzumu degvielas
(naftas) un piesārņojot atmosfēru ar kaitīga-
jiem izmešiem;.

l šķirošanas konteineri paredzēti tikai ie-
pakojumam, tajos nedrīkst mest citus sadzīves
priekšmetus, traukus, ēdiena atliekas u.tml.

Brīdinām, ka ir paredzēta atbildība saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75.pantu:

l par Jēkabpils novada pašvaldības
2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumi Nr.4
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jē-
kabpils novadā” pārkāpumiem;

Pārkāpumu gadījumos tiek sastādīts admi-
nistratīvais protokols un piemērots naudas
sods.

Vienojoties ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi”,
ir iespējams par maksu nodot lielgabarīta at-
kritumus un būvgružus. Papildus informācija
http://jekabpils-pakalpojumi.lv/

Īpašumu pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne

Atkritumu šķirošana

Š iroto atkritumu konteineru atrašan s vietas J kabpils novad teritorij

Aldaunes iela 3, Brodi, be u pagastsbe u pagasts
be u pamatskola, be i, be u pagasts (nav publiski pieejams)

Kafejn ca „Spr d tis” “Z les”, Vand ni, Dign jas pagastsDign jas pagasts
Dign jas pamatskola, Dign jas pagasts (nav publiski pieejams)
Dunavas pamatskola, Dunava, Dunavas pagasts (nav publiski pieejams)Dunavas pagasts
Katlu m ja, Dunava, Dunavas pagasts

Kalna pagasts Pagasta p rvalde „Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts
Leima u pagasts Mežgale 1, Mežgale, Leima u pagasts
Rubenes pagasts Veikals kafejn ca “Rube i”, „Žub tes”, Rubene, Rubenes pagasts

Katlu m ja, Zasa, Zasas pagastsZasas pagasts
Zasas vidusskola, Zasa, Zasas pagasts (nav publiski pieejams)
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Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Putnu gripa

Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam
slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var
inficēties, nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem putniem,vai
uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni.
Ūdenī vīruss atkarībā no temperatūras var saglabāties vairā-
kas dienas vai nedēļas, fekālijās - līdz trim dienām. Mājputnu
dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs ie-
gūtu ūdeni.

Mājputniem slimība izpaužas ar samazinātu barības patēriņu,
dējējputniem samazinās olu dējība, parādās nomāktība, nevē-
lēšanās kustēties, uzboztas spalvas, augšējo elpošanas ceļu ie-
kaisums - šķaudīšana, iesnas, dažreiz asiņaina caureja. Rezul-
tātā seko augsta mājputnu mirstība (48 stundu laikā mirst 100%
putnu). Sevišķi uzņēmīgas ir pīles un zosis.

Noteikts, ka no 1. marta līdz 31. maijam visus mājputnus
jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un
dzīvniekiem. Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida vieglākas
konstrukcijas būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no
augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas
putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas
mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī
telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu
ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta
nojume.

PVD aicina iedzīvotājus ziņot par slimiem putniem vai vien-
kopus vairāk nekā pieciem atrastiem beigtiem putniem, zvanot
uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai
informēt par to tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

Obligātie veterinārie izmeklējumi ganāmpulkos šogad

Vai jūsu ganāmpulkā šogad jāveic kādi obligātie izmeklējumi
(bruceloze, leikoze utt.) un kuriem dzīvniekiem, var noskaidrot
LDC mājaslapas sadaļā ,,obligāti veicamie izmeklējumi noviet-
nē’’, ievadot savas novietnes Nr.

Sarakstā parādās arī termiņi, kad analīzes jānoņem. Par visu
atbildīgs ir ganāmpulka īpašnieks, pretējā gadījumā ganāmpul-
kam var uzlikt ierobežojumu. Ja novietni programma neatrod,
tad izmeklējumi šogad nav jāveic.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra pāriet uz vasaras
klientu pieņemšanas laiku

Smidzinātāju (miglotāju) pārbaudes
Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes ir tiesīgas veikt

2 iestādes: 
Sertifikācijas un testēšanas centrs (Priekuļi), tālrunis infor-

mācijai 64130018, 20260099;
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 4 biroji. Pieteikties

sev tuvākajā VTUA birojā.
Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties ne tikai par smi-

dzinātāja kopējo tehnisko stāvokli un atsevišķu mezglu tehnisko
stāvokli, bet arī par smidzināšanas kvalitāti un precizitāti, lai iz-
smidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un ne-
rada kaitējumu videi.

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepie-
ciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot pieteikumu un nosūtot
to elektroniski vai iesniedzot personīgi. Pārbaudi veic, kad gaisa
temperatūra ir augstāka par +7 °C. Izbraukuma pārbaužu marš -
ruts un laiks tiek plānots pēc pieteikušos lauksaimnieku skaita.

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude,
iekārta pirms pārbaudes tai vispirms ir jāsagatavo:

l jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie ele-
menti (spiedvada filtrs, sūcvada filtrs, sekciju filtri un sprauslu filtri),

l iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekār-
tas tilpums ir mazāks par 300 litriem vai vismaz ar 300 litriem).

Ja augu aizsardzības līdzekļa iekārta atbilst normatīvo aktu
prasībām, sertifikāts (uzlīme) tiek izsniegts uz trim gadiem.
Jaunu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi
veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.

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

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei. No
2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpo-
jumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras
naudas maksājumu. tālrunis 25639642 vai
29127108, vai www.vtua.gov.lv

VTUA Jēkabpils vec. inspektors
Agris Stiebriņš, 26122242

Traktortehnikas apskates 2017. gadā
Novads Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta 

be u 29.03. 10:30   10.05. 10:30 „Augškalni” 
Dign jas 29.03. 12:00   10.05. 12:00 Vand ni,„Spr d tis” 
Dunavas 29.03. 13:00 10.05. 13:00 Sudrabkalns,„Kl ts” 

16.03. 13:00 12.04. 13:00 11.05. 13:00 Kaldabru a,„Darbn cas” 
16.03. 12:00 12.04. 12:00 11.05. 12:00 Rube i,„Pastanoda a” 

 
 
Rubenes 

16.03. 11:00 12.04. 11:00 11.05. 11:00 Slate,„Vairogi” 
Zasas 02.03. 12:00 13.04. 12:00 12.05. 10:00 Zasa,„Stabi i” 

    12.05. 13:00 Mežgale,„Celmenieki”  
Leima u  

02.03. 
 

13:30 
 

13.04. 
 

13:00 
 

12.05. 
 

11:00 Leima i,„Leima u 
tautasnams” 

02.03. 11:00 13.04. 11:00 12.05. 09:00 Vidsala,„Sil res” 

 
 
 
 
 
 
 

J kabpils 
novads 

 
Kalna 

01.03. 10:30 26.04. 10:30 24.05. 10:30 Dubulti„Straum tes” 
24.03. 09:00 10.04. 14:30 08.05. 14:30 Birži,„Laivinieki” 

  10.04. 13:30 08.05. 13:30 Oš ni,Oš nu8 

 

 
Salas 

  10.04. 12:00 08.05. 12:00 Sala,Alejas2 

 
 
Salas 
novads 

S lpils   10.04. 11:00 08.05. 11:00 Taborkalns,„D buri” 
 

G rsenes 
 

08.03. 
 

14:00 
 

06.04. 
 

14:00 
 

03.05. 
 

14:00 G rsene,„Meh nisk s 
darbn cas” 

08.03. 12:30 06.04. 12:30 03.05. 12:30 Asare,„Drust ni”  
Asares 

08.03. 11:30 06.04. 11:30 03.05. 11:30 Ancene,"Sili i" 

 
 
Akn stes 
novads 

Akn stes 01.03. 11:30 26.04. 12:00 24.05. 12:00 Akn ste,Augšzemes76 

p
Diena Laiks no 1.marta

l dz 31.augustam
Pirmdiena 8.30 10.00
Otrdiena 8.30 12.00 un

12.30 18.00
Trešdiena 8.30 10.00
Ceturtdiena 8.30 10.00
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9. un 10. februārī Sēlijas novadu jauniešu apvie-
nība “SēJa” organizēja  “Uzņēmēju dienu” Sēlijas
novadu skolās. Pasākuma ietvaros jaunie uzņēmēji
no Jēkabpils un Krustpils novadiem dalījās ar jau-
niešiem pieredzē par to , kā ir būt jaunajam uzņē-
mējam un kā uzsāka savas gaitas.

9.februārī  Zasas vidusskolā viesojās jaunā uz-
ņēmēja Signe Bērziņa no Krustpils novada, kura no-
darbojas ar sporta zirgu audzēšanu, kopšanu un
zirgu sporta popularizēšanu. Signe dalījās ar atmi-
ņām no bērnības kā viņa šo sporta veidu uzsāka un
arī par to, kā ir būt jaunajam uzņēmējam. Signe ir vēl pavisam
jauna, taču ar savu apņēmību un neatlaidību  jau ir sasniegusi

augstus rezultātus. Signes stāsts  bija iedvesmojošs un visnotaļ
interesants, pēc meitenes stāstītā varēja saprast, ka ir vajadzīga
pacietība un uzņēmība, lai strādātu bez brīvdienām un ar mī-
lestību!

10. februārī  Krustpils pamatskolā viesojās Jēkabpils nova-
da uzņēmēja Ieva Jase, biedrības “Ūsiņš” valdes priekšsēdē-
tāja, pazīstama arī kā TV šova “Lauku sēta”  saimniece. Ieva
Krustpils pamatskolā dalījās  savā pieredzē par to kā uzsāka

savu uzņēmējdarbību un kāda ir
viņas ikdiena, kā arī stāstīja jaunie-
šiem par savu pieredzi TV šovā
“Lauku sēta” .Ieva iedvesmoja ikvienu
klausītāju un iedrošināja realizēt pat
vistrakākās idejas, jo viegli nebūs, bet
gandarījums par sasniegto ir neizmē-
rojams.

“Uzņēmēju dienas” mērķis  bija pa-
rādīt vietējiem jauniešiem, ka nav jā -
brauc uz lielpilsētu, lai uzsāktu biznesu
un nopelnītu. Šīs divas jaunās dāmas
ir izcils piemērs tam, ka laukos arī var
pelnīt un attīstīties.

Klinta Miežāne
Sēlijas novada apvienības “SēJa”

pārstāve 

Tikšanās ar Sēlijas novadu uzņēmējiem

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achieve-
ment karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem,
kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu
garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj iz-
glītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot
savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu,
sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju
sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Rubeņu pamatskolas skolēni šogad nolēma ēnot tepat savā
pagastā. Mūsu Ēnu dienu mērķis bija iepazīties ar dažādu pro-
fesiju un nozaru pārstāvjiem Rubeņos.

Tā 15. februārī 5.- 7.klašu skolēni devās uz savām izvēlēta-
jām darba vietām. 7. klases skolnieki Ralfs Valainis un Mareks
Petenko iepazinās ar skolas pavārīšu darbu. Viņi skatījās, kā
tiek gatavotas pusdienas. Arī paši palīdzēja cept burkānus, biez-
piena sacepumu un vārīt zupu. Protams, kā pavāri viņi nogar-
šoja pagatavotos ēdienus. Vispatīkamākais šajā profesijā ir tas,
ka bērniem garšo viss, ko pagatavo. Abiem zēniem patika ēnot
un grib to darīt vēl.

Savukārt 7. klases skolnieki Mairis Rubiķis, Jānis Zālītis un
Māris Kriškāns devās ēnot uz pirmskolas izglītības iestādi „Zelta
sietiņš”. Neparasta izvēle zēniem, bet nākotnē būtu ļoti noderī-
ga. Jānim šī ēnu diena atgādināja bērnību, kad bija jāvingro un
jātaisa kaut kas no papīra. Mārim patika palīdzēt mazajiem bēr-
niem. Mairis secināja, ka pirmskolas skolotāja galvenais ierocis
ir dzelzs nervi, pacietība, izturība, taisnīgums.

6.klases skolnieks Renārs Boiko vēlējās iepazīties ar pārde-
vēja darba specifiku. Viņš palīdzēja cenot preces, strādāja pie
kases aparāta. Renārs strādāja kopā ar savu mammu un varēja
labāk izprast viņas darba ikdienu. Pārdevējas darbā katra diena
ir savādāka.

6. klases skolnieki Artis Geižāns un Oskars Virbulis iepazinās
ar automehāniķa darbu. Viņi abi devās ēnot uz autoservisu. Artis
palīdzēja remontēt mašīnas. Oskaram patika skatīties kā noņem
riepas, uzliek jaunas bremzes. Galvenais šajā darbā ir pacietība.

5. klases skolēni Dāvids Baltmanis, Armīns Arnts, Evelīna
Pavloviča un 6. klases skolniece Diāna Zālīte ēnoja gan Rube-
nes pasta nodaļā, gan veikalā „Kalnieši”. Visiem patika pastā
vērot sūtījumu nodošanu un reģistrāciju. Tāpat varēja locīt avī-

Ēnu dienas Rubeņos
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zes. Veikalā abi zēni redzēja, kā notiek preču saņemšana, kā
izskatās aiz letes.

Evelīnai bija liels prieks, ka varēja piedalīties Ēnu dienās. Viņa
ne reizi vēl nebija piedalījusies šādā pasākumā. Evelīnai patika
gan pastā, kur varēja redzēt kā pastniece šķiro pastu pa mai-
siem, kā reģistrē atnākušās paciņas, gan veikalā, kur redzēja no-
liktavu, banketa telpas un kā izskatās aiz letēm un pie kases.

Savukārt Diānai šīs Ēnu dienas bija pirmās un pašas foršā-
kās. Viņu iepriecināja itin viss. Pastā bija prieks klausīties pasta
nodaļas vadītājas Kristīnes Daģes stāstījumā, kā arī uzdot jau-
tājumus. Kad Diāna bija maza, viņa domāja, ka pastā nav jā -
raksta nekādi papīri, bet domas bija nepareizas. Pastā papīrus
raksta vairāk kā nekur citur. Pasts ir ļoti labs darbs tiem, kas to
mīl un ir laipni atsaucīgi, vienmēr gatavi palīdzēt jebkurā situā-
cijā. Tad, kad Diāna gāja kopā ar Evelīnu uz veikalu, viņa bija
patīkami satraukta. Meitenei patika veikalā svērt konfektes, uz-
rakstīt pie kases maizes cenu, vērot cilvēku smaidus uz lūpām.

Pārdevēja Rita Timofejeva vēl pastāstīja, kā rēķināja summas
agrāk, kad nebija kases aparātu. Tā kā Diānas vecmamma arī
agrāk strādāja veikalā par pārdevēju, tad viņa paprasīja , lai pa-
rāda, kā saskaitīt uz skaitekļiem. Tas bija ļoti grūti. Šajā profesijā
nepieciešamās rakstura īpašības ir komunikabilitāte, pozitī-
visms, precizitāte un atbildīgums.

Arī man šodien bija savi ēnotāji – 7. klases meitenes Līga Bēr-
ziņa un Sintija Varguleviča. Meitenes kopā ar mani gāja skatīties,
kā iet pārējiem ēnotājiem. Bijām bērnudārzā, veikalos, pastā, au-
toservisā, ēdnīcā. Iztaujājām ēnotājus un nofotografējām.

Šīs Ēnu dienas skolēniem sagādāja daudz patīkamu emoci-
ju. Visi bija priecīgi un starojoši. Katrs varēja uzzināt savas iz-
vēlētās profesijas specifiku, mazos noslēpumus. Tie bija svētki
ne tikai ēnotājiem, bet arī darba devējiem. Liels paldies visiem!
Atgriežoties skolā, sākām plānot jau nākošā gada Ēnu dienas.

Elga Kukle

15. februārī skolēni gan no novada, gan ārpus tā iepazinās
arī ar Jēkabpils novada administrāciju un ēnoja tās darbiniekus.

Agija Ozola no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 4.a kursa un
Oļegs Jaunošāns no Aizkraukles novada vidusskolas 9. klases
iepazina grāmatveža darbu, ēnojot novada finanšu un ekono-
mikas nodaļas vadītāju Ligitu Pētersoni; sporta pasākumu or-
ganizatori Baibu Čākuri ēnoja Kaspars Iesalnieks no Jēkabpils
3. vidusskolas 11.B klases, jaunatnes lietu speciālisti Jurgitu Ba-
reiku - Samanta Vinciune no Ābeļu pamatskolas 9.klases, no-
vada sekretāri Aldu Beinaroviču – Katrīna Beinaroviča no Jē-
kabpils pamatskolas 3.c klases un informācijas un sabiedrisko
attiecību speciālistu Kasparu Sēli – Laura Korņejeva no Zasas
vidusskolas 10. klases un Airisa Ģeidāne no 11. klases.

Ēnotājus uzrunāja pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš,

iepazīstinot ar novada pārvaldes struktūru un aktuālākajiem pro-
jektiem. Klātesošajiem bija iespēja nelielā video iepazīt arī pašu
novadu un apskatīt tā nozīmīgākos objekus. Pēcāk tie, kuriem
bija interese, varēja doties ekskursijā pa administrācijas kabi-
netiem un iepazīties ar tās darbiniekiem un viņu galvenajiem
pienākumiem, bet citi jau uzreiz devās sīkāk iepazīt tieši savu
ēnojamo darba pienākumus.

Dienas noslēgumā ēnotāji saņēma dažādas piemiņas veltes
no pašvaldības un tās darbiniekiem.

Paldies aktīvajiem jauniešiem par iniciatīvu un interesi! No-
vēlam veiksmi, izturību un pacietību tieši sev piemērotākās pro-
fesijas meklējumos!

K.Sēlis
Autora foto

Skolēni Ēnu dienā iepazīst 
Jēkabpils novada administrāciju

Līdz šī gada 27. martam konkursam
aicinām iesniegt amatniecības izstrādāju-
mus, rokdarbus, interjera priekšmetus,
kas izgatavoti Lauku partnerības „Sēlija”
teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils,
Salas un Viesītes novados.

Izstrādājumam jāatbilst šādām prasī-
bām:

l Nepārtikas prece;
l Izstrādājums ir oriģināls, tā izgatavo-

šanā nav pielietotas no interneta resur-
siem/citiem avotiem tieši pārceltas iece-
res;

l Izstrādājums ir kvalitatīvi izgatavots
gan no mākslinieciskā, gan tehniskā vie-
dokļa;

l Izstrādājums atbilst vienam/vairā-
kiem no šādiem pielietojuma veidiem:
prezentācijas priekšmets; interjera
priekšmets; mājsaimniecības priekš-

Aicinām iesniegt savus izstrādājumus konkursam
„Lauku partnerības „Sēlija“ kvalitātes zīme“!
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mets ar praktisku pielietojumu; suve-
nīrs; dāvana; rotaslieta;

l Tā izgatavošanā izmantoti pamatā
dabiski materiāli – dzija, māls, koks, ak-
mens, u.t.t.. Izstrādājumi no plastikas, otr-
reizējām izejvielām, u.c. tiek akceptēti
tikai tādā gadījumā, ja tie demonstrē
augstu tehnisko kvalitāti un oriģinālu dizainu;

l Vēlams – ietvertas teritorijai rakstu-
rīgās komponentes: rakstu elementi, ai-
navas elementi, notikumi, tradīcijas, aso-
ciācija ar tiem, u.t.t.

Pirmās “Lauku partnerības “Sēlija” kva-
litātes zīmes tika piešķirtas 2016. gada 25.
novembrī, un tās saņēma 17 autoru izstrā-
dājumi. Daļa no šiem izstrādājumiem šo -
brīd ir nopērkama Aknīstē, kafejnīcā “Lie-
pas”, Jēkabpils novada Rubeņu ciemata
veikalā “Rubeņi”, Viesītē, veikalā “Viesītes
efejas”. Visās minētajās tirdzniecības vie-
tās ir uzstādīti speciāli stendi tieši šiem iz-
strādājumiem. Sākot ar maija mēnesi,
stends tiks uzstādīts Raiņa muzejā “Tade-
nava”, kura vadība savu piekrišanu vietējo
amatnieku produkcijas izplatīšanai jau ir
devusi. Iespējams, izdosies vienoties vēl
ar kādām populārām, tūristu iecienītām
vietām. Varbūt festivālam “Sansusī”
šogad vajadzēs arī suvenīrus? 

Tādēļ visus darbu autorus aicinām
domāt arī par izstrādājuma pārdošanas
iespējām – ko mēs paši iegādātos kā su-

venīru? Kādam šim izstrādājumam jābūt,
un kādai tā pārdošanas cenai?

Konkursa dalībnieku skaits nav ierobe-
žots. Konkursā var piedalīties ikviens,

kurš darbojas LP „Sēlija” teritorijā – Ak-
nīstes, Jēkabpils,. Krustpils, Salas un Vie-
sītes novados. Katrs konkursa dalībnieks
var iesniegt vienu vai vairākus darbus,
tiem jāpievieno arī izstrādājuma apraksts
un kontaktinformācija, kas kopumā ne-
pārsniedz vienu A4 lapu.

Sīkāk par šo konkursu un tā noteiku-
miem lūdzam lasīt nolikumā – www.part -
neribaselija.lv/ , kā arī interesēties tieši
Lauku partnerībā “Sēlija”.

Darbu iesniegšana, sazinoties ar Ievu
t.29548967 vai Skaidrīti t.26590352 – līdz
2017. gada 27. martam!

Taču, ja darba pabeigšanai ir nepiecie-
šama vēl kāda papildus diena, tad pastāv
iespēja nogādāt savus izstrādājumus uz
Aknīsti, kafejnīcu “Liepas” līdz 29. marta
pl. 10 30, Lauku eksporta kluba marta no-
darbības norises vietu un laiku. Šajā
dienā pl. 13 30 notiks konkursa darbu iz-
vērtēšana.

Izvēloties nogādāt savu ražojumu uz
Aknīsti, papildus iegūsiet iespēju gan ie-
pazīties ar šo jauko vietu, tās rašanās
stāstu un saimniecēm, gan arī piedalīties
kopīgā diskusijā ar festivāla “Sansusī” or-
ganizatoru radošo komandu, plānojot jau
šīs vasaras sadarbības pasākumus. 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” 
izpilddirektore Ieva Jātniece

ieva.jatniece@gmail.com

Aicinājums dāvināt muzejam
No 20. marta līdz 20. maijam Jēkabpils novada pašvaldības “Sēlijas prasmju mu-

zejs” organizē akciju “Dāvana nākamajām paaudzēm”. Ikviens ir aicināts muzejam
dāvināt senas lietas un priekšmetus. Iespējams, ka jums šīs lietas vairs nav nepiecie-
šamas, bet uzdāvinot tās muzejam, jūs papildināsiet eksponātu krājumu. Tiek gaidītas
dažādas lietas. Aicinām tagadējos un bijušos novadniekus, kuriem saglabājušās fo-
togrāfijas, dažādi dokumenti, ēku vēsturiskas detaļas, dažādi priekšmeti, kas bija at-
rodami seno Sēlijas zemnieku sētā, piedāvājiet tos novada muzejam. Muzejā vietu
atradīs vietējo amatieru gleznas, tautastērpu elementi: jostas, saktas, matpīnes, vai-
nagi, prievītes, sagšas, tautiskie brunči, cimdi un zeķes ar novadam raksturīgiem mus-
turiem vai krāsām; labi saglabājušās sieviešu kurpes, cepures, 19.gs. beigām un 20.
gs. sākumam raksturīgas kleitas un citi apģērbi, seni aksesuāri. Īpaši gaidīti ir sprēs-
līcas, šujmašīnas, mustavas, dzirnaviņas, piestas, dažādi galdnieku piederumi. Gai-
dīsim arī zirglietas, ragavas, arklus, arī dzirnavas, skapjus, gultas, lādes, mucas, ku-
bulus, grozus, tīnes un cibas, skalu grozus, ķipīšus, abras, muldiņas, puķu galdiņus,
arī biškopja darba piederumus, mežsaimniecības un medību lietas. Lielāka izmēra
eksponātus izvietosim citās telpās novadā. Krājumā gaidām arī senas galda spēles,
rakstāmlietas, bībeles, senas mācību grāmatas. 

Piedāvājiet arī senos mūzikas instrumentus, kas agrāk mūsu pusē godos spēlēti.
Tagad no kādas istabas augšas nocelti, tie būtu pelnījuši vietu muzejā, lai stāstītu jau-
najai paaudzei katrs savu stāstu. Senajās fotogrāfijās visos godos redzams vismaz
viens muzikants! 

Muzejam var dāvināt arī padomju laika (1940 – 1990.) priekšmetus – lieciniekus.
Visos laikos darbīgi cilvēki savas prasmes ir likuši lietā un ir ko sameistarojuši. Godā-
sim senču prasmes un tās nodosim nākamajām paaudzēm! Kāds amatnieks kokgrie-
zējs kādā tikšanās reizē stingri noteicis: “Amata prasmi sev kapā līdzi neaiznes!”
Šogad muzejs plāno uzņemt filmu par novadnieku amata prasmēm. Ceram uz jūsu
atsaucību!

Neturēsim sveci zem pūra! Nākas dzirdēt, ka žēl bija atdot, paturēju, glabāju skapī,
bet kodes saēda - ne pašai, ne citiem ko parādīt. Ļoti daudz bojā ir aizgājuši mūsu
puses senie tautastērpi. Muzejs sola dāvātās vērtības saglabāt un pret tām izturēties
ar īpašu atbildību. To prasa Muzeju likums. Jau iepriekš pateicos tiem, kuri papildinās
muzeja krājumu ar jauniem eksponātiem.

Edīte Balode
Novadpētniecības ekspozīciju organizatore

Akuratera un Jaunsudrabiņa
ceļu krustpunktos

24. 03. 2017. plkst. 10.00 Jēkabpils
novada “Sēlijas prasmju muzejs” Zasā, sa-
darbībā ar Zasas bibliotēku, organizē literāri
izzinošu pasākumu “Jāņa Akuratera un
Jāņa Jaunsudrabiņa ceļu krustpunktos”.
Piedāvājam noskatīties filmu “Akuraters
– Sēlijas dižgars”, izstādes, kuras veltītas
abiem literātiem. Kā zināms, pagājušajā
gadā novada muzejā un Ābeļos notika vai-
rākas aktivitātes veltītas J. Akuratera 140.
dzimšanas dienai. Šogad augustā 140
Jānim Jaunsudrabiņam. Uz marta pasāku-
mu uzaicinājām novadpētnieci Ausmu
Bērziņu un rakstnieci, novadpētnieci Lu-
ciju Ķuzāni. Būs iespēja uzzināt daudz no
agrāk nepublicētā par šiem rakstniekiem,
viņu dzīvi, literāro darbību. Ieinteresējot za-
siešus, gribu atgādināt, ka Jānim Jaunsud-
rabiņam ļoti iemīļota atpūtas un gleznoša-
nas vieta bija arī Zasa, kad ciemojās pie
drauga, grāmatas “Krustpilieša stāsts” au-
tora Viļa Stukuļa tēva.

Esiet laipni gaidīti! Īpaši gaidīti būs at-
saucīgie novadnieki, kas pagājušā gada
vēlā rudenī piedalījās video uzņemšanā
KKF atbalstītajam projektam “Ceļojums pa
J. Akuratera literārā mantojuma takām” un
atainoja J. Akuratera literāros tēlus!

Edīte Balode
Novadpētniecības ekspozīciju 

organizatore
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Aizvadīta februāra 
nodarbība mazuļu skoliņā

“Bebulācis” Leimaņos

Sveicināti draugi!
Veiksmīgi pagājusi vēl

viena skaista sanākšana
mūsu bēbīšskoliņā. Šoreiz

mēs bijām paprāvs pulciņš. Patīkami, ka, neskatoties uz
lielo sniegu un sliktiem ceļiem, bija sabraukušas māmiņas
no Ābeļu, Rubeņu, Kalna, Dignājas, Zasas pagastiem. Bija
arī meitenes no pilsētas – Jēkabpils un pat no Kūku pa-
gasta. Vel bija ciemiņš no Rīgas.

Sagaidījām patīkamu konsultanti no Kuldīgas – Anitu.
Daudz ko uzzinājām par to, kas ir “Mārītes Zālītes”. Jauki
pavadījām svētdienas pēcpusdienu, tikām pie dāvanām no
Weledas. Milzīgs paldies mūsu fotogrāfei Agnesei Žurilai
par jaukajām fotogrāfijām.

Tagad tiekamies martā, kad saulīte rotāsies un pavasa-
ris smaržos.

Ar cieņu ”Bebulāča” organizatore Jolanta
20395002

Dejotājus kopā saved 
sadancis “Pie Amora”

Ar raitiem deju soļiem 4.marta vakarā tika piepildīts Zasas kultūras
nams, jo notika ikgadējais deju sadancis “Pie Amora”.

Šis gads Amoram bija vēl īpašāks, jo apritēja 5 gadi kā viņš ikgadu
pulcē un priecē gan skatītājus, gan dejotājus. Šogad kopā sapulcējās
9 kolektīvi – “Deldze” no Leimaņiem, “Rasa” no Rubeņiem, “Kaupre”
no Ābeļiem, “Sēļu zeme” no Sēlpils, “Irši” no Iršiem, “iDeja” no Viesī-
tes, “Ieleja” no Aknīstes un paši mājinieki - “Landi” un pasākuma rī-
kotāji “Solis”, kopā sniedzot 24 spilgtus priekšnesumus.

Amors ar palīgu bija sarūpējuši arī pārsteigumu – foto būdiņu, kas
izpelnījās lielu interesi no dalībniekiem un spilgtas atmiņas. Tādēļ ar
prieku varu teikt, ka pasākums sniedza patīkamas emocijas gan ska-
tītājiem, gan dalībniekiem! Ir patiess prieks, ka spējam tik daudzi sa-
pulcēties vienuviet!

Vēlos pateikt milzīgu paldies pasākuma rīkotājiem un radošajiem
spēkiem, ikkatram rūķītim, kurš palīdzēja, lai pasākums izdotos pēc
iespējas labāk! 

Krista Cankale
Zasas kultūras nama arhīva foto

Un kā teica pats Amors:
“Nākošgad, ja Dieviņs dos
Atkal tepat grozīšos

Ja ko jautru sagudrošu, 
Gan tad atkal ziņu došu!”

Uz tikšanos!

Kalna kultūras namā 
izskanējis vokālā ansambļa
“Līksma” 5 gadu jubilejas

koncerts
Februāris ir pēdējais ziemas mēnesis, kad jau ar ticību rau-

gāmies uz pavasari, uz pārmaiņām dabā un arī cilvēku sirdīs.
Februāris ir ne tikai  Mīlestības un Sveču mēnesis, tas ir arī
mūsu vokālā ansambļa dzimšanas mēnesis. Šogad uz  5 dar-
bības gadiem atskatījās vokālais ansamblis “Līksma”. Pirms 5
gadiem februārī atraktīvas vadītājas Laines Zeiles vadībā darbu
sāka vokālais ansamblis. Pa šiem gadiem sastāvs ir mainījies
ļoti maz, nedaudz vairāk par sastāvu  ir nomainījušās kolektīva
vadītājas – pēc Laines Zeiles kolektīvu vadīja Vita Svilpe, tagad
Avotiņa un pašlaik kolektīvu vada Inga Davidāne. Ansambļa da-
lībnieču vidējais vecums ir 43 gadi. Ansamblis aktīvi piedalās
pagasta, novada pasākumos arī ansambļu skatēs. Jubilāres
koncertā izpildīja savas mīļākās 9 dziesmas. Ar jubilārēm kopā
uzstājās ne tikai tagadējā ansambļa vadītāja, bet arī pirmā va-
dītāja Laine Zeile. Laine skatītājiem  un jubilārēm veltīja 2 sirs -
nīgas dziesmas. Jubilāres ar dziesmām un skaistiem vārdiem
sveica Rubeņu vokālie ansambļi “Ā’re”, “Kantilēna”, kaimiņu no-
vada Rites pagasta ansamblis “Rites balsis” un jauniešu grupa
“Sēnīte” no Rudzātiem. Vislielākā pateicība par pacietību un

dziedāšanas gudrību mācīša-
nu kolektīva jaukajām vadītā-
jām – Lainei, Vitai, īpaši Ingai.

Svētki turpinājās ar balli,
kurā muzicēja grupa “Sēnīte”.

Lai visiem Jums šis pava-
saris atnes prieku un laimi! Lai
ikviens atrod laiku padziedāt
vai padungot kādu dziesmu,
kas varētu mūs stiprināt ikdie-
nas gaitās!

Paldies visiem, kas atbalstīja šo pasākumu!

Kalna k/n vadītāja Sandra Vecumniece
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Rubenes KN senioru dāmu deju kopa  „Draiskās
peonijas” 21. janvārī svinēja, gribu likt uzsvaru uz  „svi-
nēja”, savu 10 gadu darbības jubileju. Bija viss svinī-
bām nepieciešamais: jubilāres, ciemiņi, ziedi, dāva-
nas, jauki pārsteigumi, prieka asaras, cienasti, mūzi-
ka, danči.

Gatavošanās laiks kopā ar KN vadītāju Intu Tomāni
saspringts un darbietilpīgs, kā jau tādas reizēs notiek.
Ielūdzām un ieradās draugu kolektīvi no 4 novadiem
– Jēkabpils, Viļānu, Salas un Ilūkstes.

Ar apskaužamu enerģiju dejotājas gatavojās gan
koncertam, gan galdu klāšanai, un veica vēl neskai-
tāmus sīkākus un lielākus darbus.

Pēc 8 gadu radošā darba koncerta „Lecam pa
vecam, ar radošu dzirksti”, mana vēlme un vēlējums
bija: lai mēs spētu būt kopā vismaz līdz 10 gadiem. Nu
to mēs paveicām! Lai ne bez zaudējumiem. Pēc 9
gadu darbošanās kolektīvā, pēc 82. dzimšanas dienas
(Visu cieņu!) no mums atvadījās Ārija. Paldies viņai par
izturību un uzticību kolektīvam! Bez astotās dejotājas
nepalikām, vietā atnāca Regīna. Bija jāapgūst gan jau-
nās, gan vecās dejas, ko viņa arī veiksmīgi dara. Diemžēl, pēc
šī koncerta veselības problēmu dēļ, neturpinās Lucija, kura dar-
bojās kolektīvā visus 10 gadus! Sirsnīgs paldies arī viņai!

Par 10. sezonas vasaras koncertiem jau rakstīju. Var piebilst,
ka desmito sezonu noslēdzām ar Ziemassvētku koncertu savā
KN.

Jubilejas koncerta 1. daļā izdejojām 6 dažādu gadu un raks -
turu dejas (I. Tomānes horeogrāfija). Starplaikus starp gatavo-
šanos nākamajai dejai, aizpildīja senioru dāmu neatkarīgais mu-
zikālais ansamblis „Sidrabrasa” 5 dāmu sastāvā (Vad. Jadviga
Midere) no Ilūkstes novada.

Koncerta 1.daļas noslēgumā, kā parasti jubilejas koncertos,
nodziedājām sava kolektīva himnu (akordeona pavadījums
Anita Vērdiņa), kuras laikā skatītāji zālē cēlās kājās. Tas bija
bezgala sirsnīgi un aizkustinoši.

No sirds esmu pateicīga savām meitenēm par ieguldīto darbu
un ģimeniskuma sajūtu šo gadu garumā.  Arī šoreiz īpaša pa-
teicība Slates dejotājām, kuras braukā uz mēģinājumiem vairāk
kā 10 km. Paldies šoferītim Jānim, kurš atpakaļceļā dejotājas
aizvizina kopā ar skolēniem! (Paldies arī tiem maršruta Jēkab-
pils – Aknīste šoferīšiem, kuri ir iejūtīgi pret senioriem!).

Pēc koncerta 1.daļas mūs sveica arī bijušie dejotāji – Valen-
tīna, Rita, Elza, Dzintra, Ārija un Ivars, ar Valentīnas sarūpētu
jubilejas torti.  Klāt nebija, bet kādu laiku dejoja arī Mudīte,
Māris, ilgāk Anita. Sirsnīgs paldies viņiem visiem!

Otrā, bija draugu un vietējo pašdarbības kolektīvu sveicienu
daļa. Ar vienu deju un bezgala sirsnīgiem, izdomas bagātiem
sveicieniem, ziedu veltēm, dāvanām, aplaimoja Salas novada
Sēlpils KN „Omes un kungi” (Šoreiz tikai Valdemārs, vad. Vika
Vanaga), Viļānu novada Dekšāru „Bokōnu bryuklenes”, kuras

2.daļas noslēgumā pārtapa šarmantos kungos un izdancināja
visas mūsu meitenes (Vad. Dzidra Bruzgule). Ilūkstes novada
Dvietes „Saulespuķes” (vad. Rita Stapkeviča) pārsteidza ar ele-
gantām blūzēm un koķetām cepurītēm, kā no barona pils balles
nākušas, tieši uz mūsu balli! Jēkabpils Tautas nama „Daugavie-
tes” (vad. Vika Vanaga) ieradās kuplā skaitā, ar mūsu bijušo de-
jotāju Ritu,  Ilūkstes novada Bebrenes „Rudzupuķes” drosmīgi
ieradās bez vadītājas (Ilonas Jegorovas), kurai bija jābūt deju
kursos.  Mūsu novada tuvākās kaimiņienes Dunavas  „Cielavas”
ieradās vēl savas 5 gadu jubilejas noskaņās ar abām vadītājām
Inesi Straumi un Anitu Ozoliņu, kura vienmēr pavada savus ko-
lektīvus. „Ābelietes” ir Vikas Vanagas 3.kolektīvs, kas vienmēr
sirsnīgi atsaucas uz mūsu ielūgumiem.

Vietējo pašdarbības kolektīvu pārstāvji ieradās ar sumināju-

ma, uzmundrinājuma vārdiem un dāvanām. Savs paldies bija
sakāms arī jubilārēm.

Rubenes pašvaldības vadītāja Intra Kurme sveica ar krāš-
ņiem ziediem, vitamīnu trieciendevu un uzmundrinošiem vēlē-
jumiem turpmākajam darbam. No KN vadītājas Intas, par saņē-
mām skaistu piemiņas krūzīti un ziedus. Apsveica arī draugi un
līdzjutēji.

Kā jau jubilejā piedienas, tapa arī kopbildes par piemiņu no
sirsnīgā, ģimeniskā pasākuma.

Saviesīgā paciemošanās ar mūziku, dejām, kustēšanos un
lustēšanos, paskrēja nemanot. Ja muzicē Aīda Bikauniece, ci-
tādi nemaz nevar būt! Ciemiņi mājās nesteidzās, un tas vien liek
cerēt, ka mājup braucot, nebija pukstēšanas par nelietderīgi iz-
niekoto laiku.  Katrā ziņā atvadīšanās no visiem kolektīviem bija
sirsnīga, saņēmām siltus pateicības vārdus un uzmundrināju-
mus turpmākajam darba cēlienam.

Pēc pēdējo ciemiņu aizvadīšanas, brīdi pasēdējām, daloties
pozitīvās emocijās par patiešām  jauko pasākumu. 

Secinājums viens: neizvirzot dižus mērķus, jāturpina vien
darboties. Iesākumam šo sezonu, tad jau redzēs. Kolektīvam
vajadzētu papildinājumu, vismaz vienu kundzi.

Vēlreiz paldies visiem, kuri pielika roku, dalījās ar idejām,
emocionāli atbalstīja, lai mūsu jubilejas balle izdotos!

Draugu kolektīviem paldies par sirds siltumu, atzinību, atbalstu!
Lai visiem veselība un sekmīga radoša darbošanās šinī pašdar-
bības sezonā un turpmākajās! Tikai caur labvēlīgu attieksmi vie-
nam pret otru un pozitīvām emocijām gūstam spēku un aplieci-
nājumu tam, ko darām.

„Draisko peoniju” vadītāja Ināra Rudeviča
Deju kopas personīgā arhīva foto

Peoniju balle - 10!
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Izglītojošā pēcpusdiena un
Meteņu dienas svinības

bērniem Leimaņos

25. februārī Leimaņu Tautas namā notika izglītojošs pasā-
kums bērniem un pieaugušajiem: “Meti, meti metenīti atved
mums pavasari”. Pasākumu organizēja Leimaņu bibliotēka kopā
ar Leimaņu Tautas namu.

Pasākuma ievadā bibliotēkas vadītāja pateicās par bērnu,
jauniešu un vecāku aktīvo dalību un lasīšanu 2016. gada “Bērnu
žūrijā”, čaklajiem lasītājiem dāvinot magnētiņus, kā arī informējot
par Lielajiem Lasīšanas svētkiem Latvijas Nacionālā bibliotēkā
11. martā. No bibliotēkas šos svētkus apmeklēt būs iespēja 2
čakliem ekspertiem.

Pasākuma gaitā mēs, Līga un Ingrīda, apmeklētājus iepazīs-
tinājām ar Latvijā pazīstamām divām februāra un marta jubilā-
rēm Māru Zālīti un Rozi Stiebru. Nelielajās prezentācijās pastās-
tījām par viņu daiļradi – grāmatām un multfilmām. Klātesošajiem
dalībniekiem bija iespēja nopelnīt saldumus, atbildot uz āķīga-
jiem jautājumiem par redzēto un dzirdēto. Prezentāciju noslēgu-
mā noskatījāmies Rozes Stiebras veidoto multfilmu: “Neparastie
rīdzinieki”. Ieeja “kinozālē” bija krūzīte ar popkornu.

Pēc pasākuma nopietnās daļas sekoja informācija par Mete-
ņiem. Minējām mīklas, klausījāmies ticējumus. Pēc tam sākās
pasākuma jautrākā daļa: spēles un komandu sacensības. Me-
šana mērķī, puzles salikšana, “boulings”, bumbiņas vadīšana
apkārt šķēršļiem.

Noslēgumā degustējām pašu ceptās un atnestās pankūkas.
Paldies visiem dalībniekiem, pasākuma līdzautoriem un pan-

kūku cepējiem!

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga
K.Sēļa foto

Dunavas amatierteātrim
„Sateka” pirmizrāde

25.janvārī Dunavā notika I.Kalmes komēdijas „Ak,skaistā
jaunība!” pirmizrāde, ko iestudējis amatierteātris „Sateka” (re-
žisore S.Krēsliņa).

Izrāde vēsta par četriem vientuļniekiem un viņu enerģisko
aprūpētāju, kas ne tikai uzkopj mājokli, atnes nepieciešamo,
bet arī uzklausa un labprāt iesaistās sarunās. Tās ir šo cilvēku
atmiņas par laiku, kad bija jauni, skaisti un slaidi. Katram savs
stāsts, kāpēc dzīve tā iegrozījusies, ka mūža nogalē jūtas vien-
tuļš un nepieciešama palīdzība. Ak, skaistā jaunība! – atzīst ik-
viens no aprūpējamajiem. Kādam rūgtums par neizdevušos
dzīvi, citam labi, kā ir, bet vēl cits nezaudē optimismu un cer iz-
veidot romantiskas attiecības. Kopīgais – visi alkst cilvēku sa-
biedrību. Priecīgāks prāts, kad apciemo radiniece, ieskrien kai-
miņiene vai ciemos atnāk draugs. Izrāde mūsdienīga, aktuāla
un jautra.

Pirmizrādes noslēgumā sirsnīgi aplausi, pozitīvas, uzmun-
drinošas emocijas no skatītājiem, kuri tik ļoti izrādes laikā visam
notiekošajam dzīvoja līdzi, un, protams, ziedi lomu atveidotā-
jiem – L.Etjenaitei, H.Liepiņai, M.Dimantei, I.Vacikai, Z.Stum-
brei, J.Vilkājam, J.Grauzam, M.Ragainim, R.Matusevičai - un
režisorei S.Krēsliņai, suflierei D.Vilkājai, paldies KN vadītājai
A.Ozoliņai par atbalstu izrādes tapšanā.

Lai izrādei daudz skatītāju arī citviet!
Astra Liopa

Autores foto
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25. februārī Zasas vidusskolas sporta zālē norisinājās Jēkab-
pils novada atklātais volejbola turnīrs vīriešu komandām. Tur-
nīrā šogad piedalījās 8 komandas no: Jēkabpils novada –
„Ābeļi” un „Zasa”, Jēkabpils pilsētu pārstāvēja divas komandas
VK „Nākotne” un komanda „Dundurs”, kā arī viesu komandas
„Subate”, „Svente”, „Aknīste” un „Līvāni”.

Komandas tika salozētas 2 grupās, kur tās savā starpā iz-
spēlēja katra ar katru vienu spēli, lai noskaidrotu kura no ko-
mandām iekļūs pusfinālā, bet kurām komandām vēl nāksies pa-
cīnīties par pusfinālu. 1. grupā pārliecinoši uzvarēja „Subates”
komanda uzvarot visus savas grupas pretiniekus un izmetot no
grupas „Sventes” komandu, kam šajā turnīrā izdevās uzvarēt
tikai „Ābeļus”. 2. grupā vislabāk nospēlēja  komanda “Dundurs”,
savukārt turnīrs beidzās komandai VK “Nākotne”. 

Fināla spēles norisinājās uzstādot lielo laukumu Zasas vidus-
skolas sporta zālē, atbalstītāju ovāciju un tablo signālu pavadībā
par 3.vietu izvērtās ļoti karstasinīga spēle starp „Aknīstes” un
Jēkabpiliešu komandu „Dundurs”, šoreiz uzvarēja pieredze un
„Dundurs” izcīnīja godpilno 3.vietu. Par 2.vietas ieguvējiem vie-
tējiem skatītājiem, bija īpašs prieks, jo mājinieku komandu
„Zasa” veiksme nepameta līdz pat turnīra finišam, piekāpjoties
vien 1.vietas ieguvējiem komandai „Subate”, kas arī čempionātā
pārliecinoši uzvarēja visus pretiniekus. „Subates” komandas sa-
stāvā spēlēja: Žans Smirnovs, Ivars Ratnieks, Rūdolfs Semjo-
novs, Rihards Semjonovs, Vlads Smirnovs, Valters Leikuss. Pa-
pildus volejbolam norisinājās arī dažādas papildus disciplīnas.
Sauszemes makšķerēšanā precīzākie bija: 3./2. vietu dalot
Jānis Kokins (komanda „Zasa”) un Ojārs Seglērs (VK „Nākot-
ne”), savukārt 1.vietu izcīnīja Linards Bružs (VK „Nākotne”).

Šaut riņu top-3: 3.vieta Mareks Geižāns (VK „Nākotne”), 2.vietu
izcīnīja Jānis Grunte („Zasa”) un godpilno 1. vietu izcīnīja Žans
Smirnovs („Subate”).

Pārsteiguma balvu saņēma Zasas vidusskolas sporta zāles
kolektīvs no Jēkabpils novada sadarbībā ar Jēkabpils Sporta
Klubu „Lūši” – volejbola formu ar komandas parakstiem. Volej-
bola komanda „Lūši” 2016.gada sezonā izcīnīja 1.vietu Latvijas
volejbola kausā. Zasas vidusskolas sporta zāles kolektīvs ir ie-
guldījis lielu darbu, lai volejbola turnīri Jēkabpils novadā norisi-
nātos ik gadu, kā arī skolēni gūtu iemaņas un talantīgākie spē-
lētāji spētu attīstīt savas prasmes volejbolā. 26. augustā Zasā
tiek plānots Vasaras volejbola turnīrs sieviešu un vīriešu koman-
dām ārpus telpām. 

Uz tikšanos nākamajos Jēkabpils novada sporta pasākumos!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Jēkabpils novada Ziemas Volejbola turnīrs

3.posms pulcēja Zolītes čempionāta lielāko dalībnieku skaitu tā vēsturē
– piedalījās 72 dalībnieki no Jēkabpils novada kā arī kupls pulciņš no
Biržu pagasta. 17. februāra veiksmīgākais viennozīmīgi bija Ābeļu pa-
gasts, kas līdz 4.kārtai aizņēma gandrīz visu top-10 savu veiksmes sēriju
nosargājot līdz 3.posma finišam. Veiksmīgākā Zolmaņa titulu 3.posmā iz-
šķīra individuālais vērtējums, jo gan Kalna pagasta Aigars Petrovs, gan
Zasietis Jānis Kokins šajā vakarā uzvarēja 6 “Zoles”, vienāda punktu skai-
ta gadījumā balvu izcīna dalībnieks, kuram ir visaugstākā vieta posma
kopvērtējumā - Jānis Kokins. Top-6 individuālajā konkurencē šī vakara
veiksmīgākie bija:

Zolītes čempionāta 3.posms Leimaņu pagastā

Vieta V rds, Uzv rds Pagasts Lielie Mazie
1. J nis Kokins Zasa 33 142 
2. Gaidars Blumbergs be i 29 114 
3. Mairis Bravackis Birži 28 120 
4. Armands Stanks Kalna 28 98 
5. Aleksandrs Koro ovs be i 28 63 
6. Raimonds Jaudzems be i 28 40 

Pagastu ieskaite:

Vieta Pagasts
1. be i
2. Zasa
3. Birži
4. Dign ja
5. Rube i/Slate
6. Kalna pagasts
7. Leima i
8. Dunava

Pēc aizvadītiem 3 posmiem izveidota arī kopvēr-
tējuma tabula gan individuālajā, gan pagastu vērtēju-
mā. Kopvērtējuma tabulas augšgalā patreiz ir atzīmēti
augstākie lielie un mazie punkti, jo vietas posmos tiks
skaitītas tikai no 4.posma. Finālā piedalīsies 32 veik-
smīgākie zolmaņi. Individuālajā vērtējumā tiks skaitī-
tas 4 augstākās vietas no 6.posmiem. Pagastu ieskai-
tē labākā pagasta titulu saņems pagasts kam būs vis-
mazāk punktu (pēc katra posma labākajam pagastam
dod 1 punktu, sliktākajam – 8 punktus, vai tik punktus
cik pagasti pieteikušies). Vienāda punktu skaita gadī-
jumā augstāku vietu ieņems pagasts kam bijis visvai-
rāk 1. vietu, ja arī tās ir vienādas tad skatās 2. vietu
skaitu utt. 

Nākamais posms 10.martā norisinājās Zasas pa-
gasta kultūras namā.

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Autores foto
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“Klēts uztur dzīvību.
Graudos – no pļaujas līdz sējai.
Cilvēkos – no viena maizes cepiena līdz nākamajam.

Tāpēc klēts durvīm ir vislielākās, vissmagākās un visdrošā-
kās atslēgas.”

Ē.Hānbergs “Klētiņa” 1991.

Ir pagājis krietns laika posms, kad Latvijā pastāvēja kolhozi,
padomju saimniecības un paju sabiedrības.

Arī Zasā gan vietējie iedzīvotāji, gan viesstrādnieki strādāja
dažādus darbus – lauksaimniecībā, celtniecībā u.c. Tādēļ – sa-
nāksim kopā un atcerēsimies savas darba gaitas.

“Šie gadi vērtība kas tev ir dota,
To vajag novērtēt, jo tas tavs mūžs.”
/S.Zviedre/
Tiksimies 18. martā plkst. 13:00 Zasas kultūras namā. Re-

ģistrācija no plkst. 12:00. Programmā: koncerts, atskats pagāt-
nē fotogrāfijās, draudzīgas atmiņu sarunas. Pēc tam atpūta ar
grupu “Starpbrīdis”. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un “groziņš”.
Vēlams pieteikties līdz 13. martam, kontaktējoties ar Ilzīti Porieti,
tel. 26175120, vai Kristu Cankali, tel. 20371520.

Zasas pagasta pārvalde

Par meža cirsmu 2 (divu) nogabalu ne-
kustamajos īpašumos “Banderi” un “Lakstī-
galas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā,
pārdošanu izsolē

Par meža cirsmas 1 (viena) nogabala ne-
kustamajā īpašumā “Meža Desāres”, Kalna
pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

Par nekustamā īpašuma “Miglas”, Ābeļu
pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē
(“Miglas”, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,
kadastra Nr.5648 003 0348)

Par nekustamā īpašuma “Vārpas”- 8,
Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils no-
vadā atsavināšanu un nosacītās cenas ap-
stiprināšanu 

Par atļaujas izsniegšanu A.M. zvejai
Vārzgūnes ezerā 

Par atļaujas izsniegšanu P.M. zvejai
Vārzgūnes ezerā 

Par atļaujas izsniegšanu V.V. zvejai
Dau gavā ar murdiem 

Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu Rubenes pagastā

Par zemes nomas tiesībām zemes no-
gabalam “Smilgāres”, Ābeļu pagastā, Jē-
kabpils novadā 

Par zemes nomas tiesībām nekustama-
jā īpašumā “Dīgļi”, Zasas pagastā, Jēkab-
pils novadā

Par zemes nomu ar apbūves tiesībām
Zasas pagastā 

Par iemitināšanu īres dzīvoklī (I.S.)
Par īres tiesību piešķiršanu (R.T.)
Par grozījumiem telpu nomas līgumā

(SIA “Saimniecība Vistiņas”)
Par “Jēkabpils novada attīstības program-

mas 2012.-2018.gadam” aktualizētā Investī-
ciju plāna apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu Nr.4/2017 “Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdoša-
nu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecināju-
mā kartē” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 “Par
kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodroši-
nāšanai ar dzīvojamo telpu“ apstiprināšanu

Par atļauju Sociālajam dienestam slēgt
vienošanos par atbalstu ģimenei

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošās iz-
glītības atbalsta centru

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
biedrību “Ūsiņš”

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību
“Ūdenszīmes” projektam “Pusnakts pļava”

Par sadarbības līguma slēgšanu ar bied-
rību “Ūdenszīmes” projektam “Gaismas koka
darbnīca”

Par SIA “Siltumkomforts” izlīguma piedā-
vājumu

Par nolikuma “Jēkabpils novada vispāriz-
glītojošo skolu skolēnu apbalvošana par gū-
tajiem rezultātiem mācību priekšmetu olim-
piādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā dar-
bībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un
sporta sacensībās” apstiprināšanu

Par nolikuma “Jēkabpils novada pašval-
dības amatpersonu un darbinieku naudas
balvas  noteikšanas kritēriji” apstiprināšanu

Par nolikuma “Jēkabpils novada domes ie-
pirkuma komisijas nolikums” apstiprināšanu 

Par grozījumiem noteikumos Nr.1/2014
“Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirku-
mu likumā nereglamentētie iepirkumi”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldī-
bas projektam “Literāta Jāņa Akuratera da-
iļrades takas izveide Jēkabpils novada
Ābeļu pagastā”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldī-
bas projektam “Pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes uzlabošana Sociālās aprūpes
nama “Mežvijas” iemītniekiem Leimaņu pa-
gastā”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldī-
bas projektam “Publiskās ārtelpas labiekār-
tošana pie Rubenes kultūras nama Rube-
nes pagastā”

Par atbalstu Jēkabpils novada pašvaldī-
bas projektam “Tribīņu izbūve Ābeļu pamat-
skolas sporta laukumā Ābeļu pagastā”

Par projekta “Zivju resursu pavairošana
Jēkabpils novada Bancānu ezerā” iesnieg-
šanu

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai “Sēļu pūrs”, reģ. Nr.40008114796,
LEADER programmas projektu konkursā
projektam “Amatniecības apmācības sabied-

riskā centra piedāvājuma dažādošana”
Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu

biedrībai “Pusnakts braucēji”, reģ.
Nr.40008146664, LEADER programmas
projektu konkursā projektam “Svaru zāles
aprīkošana Brodos”

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai Sporta klubs “ALKO Racing Team”,
reģ. Nr.40008159194, LEADER program-
mas projektu konkursā projektam “Sporta
kompleksa “Pilskalni” labiekārtošana-izveido-
tas tualetes un dušas”

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai Sporta klubs “ALKO Racing Team”,
reģ. Nr.40008159194, LEADER program-
mas projektu konkursā projektam “Sporta
kompleksa “Pilskalni”  starta laukuma labie-
kārtošana un barjeru uzstādīšana”

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai “Ūdenszīmes”, reģ. Nr.50008116341,
LEADER programmas projektu konkursā
projektam “Zaļa zāle ziemā”

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai “MK Zasa”, reģ. Nr.40008229896,
LEADER programmas projektu konkursā
projektam “Pašapkalpošanās darbnīcas iz-
veide”

Par līdzfinansējuma garantiju piešķiršanu
biedrībai “Izaicini sevi” LEADER program-
mas projektu konkursā projektam “Nometnes
visiem”

Par papildus izmaksām Jēkabpils novada
pašvaldības projektā Nr.16-05-A00702-
000028 “”Vidsala-Spuldzenieki” ceļa Nr.7-1
pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā” 

Par telpu nomas maksu Jēkabpils novada
izglītības iestādēs

Par finansiālo atbalstu Latvijas Lakrosa
federācijai 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes
priekšsēdētājam

Par projekta Nr. ENI-LLB-1-218 “Creative
villages: traditional festivals, crafts and folk
art” realizēšanu atbalsta gadījumā

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi
mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv, augšā
izvēlnē“Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Nor-
matīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada domes februāra sēdē skatītie jautājumi

Zasa aicina uz atmiņu pēcpusdienu   
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2017

Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un

kanalizācijas sistēmai

Apstipināti ar Jēkabpils novada domes 
26.01.2017. sēdes lēmumu Nr.9  (protokols Nr.1) 

Izdoti saskaņā ar 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6.panta sesto daļu

I Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jēkabpils novada domes
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai un līdzfinansējuma piešķiršanas
nosacījumus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
izbūvi.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. nekustamais īpašums - dzīvojamā māja vai zemes gabals,
kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas
būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati;
3.2. Pieslēgums - ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas līdz
pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas
daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības
pakalpojuma saņemšanu. 
3.3.Pretendents - dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
4. Līdzfinansējumu Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ir
tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un dzīvokļu
īpašnieku kopības Jēkabpils novada teritorijā esošam
īpašumam.
5. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās
mājas, Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu līdz katrai
dzīvojamajai mājai, izņemot, ja dzīvojamās mājas pieder vienam
pakalpojumu lietotājam.
6. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības
izmaksu segšanai Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai
Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Pašvaldības gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

7. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts šādā apmērā:
7.1. 90% apmērā, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR (viens tūkstotis
euro 00 centi), viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai:
7.1.1. personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu;
7.1.2. ģimenēm, kurās ir persona ar 1. un 2. invaliditātes grupu,
kura nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un deklarējusi
dzīvesvietu;
7.1.3. daudzbērnu ģimenēm.
7.2. 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 800,00 EUR (astoņi simti
euro 00 centi), viena Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai:
7.2.1.fiziskām personām;
7.2.2. dzīvokļu īpašnieku kopībai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pieslēgšanai, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu;

7.3. Sabiedriskajām organizācijām nekomerciāla rakstura būvju
projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts ar
Jēkabpils novada domes lēmumu.
8.Netiek atbalstītas šādas izmaksas: 
8.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
8.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana
(izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas
sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);
8.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja Nekustamajā
īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai;
8.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja Nekustamajā
īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai,
izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas
izbūvei.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi
9. Pašvaldība vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos
līdzfinansējuma saņemšanai Nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.
Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne īsāks kā viens mēnesis.
10.Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz
Pašvaldībā:
10.1. iesniegumu;
10.2. nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu;
10.3. noteikumu 7.1. punktā norādīto kategoriju apliecinošu
dokumentu (ja tas nav Pašvaldības rīcībā);
10.4. dzīvokļu īpašnieku kopība Pašvaldībā iesniedz dokumentu
(kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši
normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par Pieslēguma
izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu
iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt
līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu
un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
11. Pēc iesniegumu saņemšanas, Pašvaldība apkopo
informāciju par nepieciešamā līdzfinansējuma apmēru un
pašvaldības kārtējā gada budžetā šim mērķim paredzētos
līdzekļus. Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi
ir nepietiekami visu Nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai,
prioritāri tiek atbalstītas: 
11.1. saistošo noteikumu 7.1.1. – 7.1.3. punktā noteiktās
personas; 
11.2. Nekustamo īpašumu īpašnieki un valdītāji, kuri bez
pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes sistēmai plāno
vienlaicīgi veikt pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas
sistēmas. 
12. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai
atteikumu pieņem Jēkabpils novada dome. 
13.Pretendents pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas:
13.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu
ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
13.2. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto izpildīto
darbu pieņemšanas - nodošanas aktu kopijas, uzrādot
oriģinālus;
13.3.attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma
kopiju, uzrādot oriģinālu vai būvkomersanta izsniegto stingrās
uzskaites kvīts kopiju, uzrādot oriģinālu, kas apliecina
būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz iesniedzēja
apmaksājamās summas apmērā.
14. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta
paredzēto līdzekļu apjomā.

IV. Noslēguma jautājumi
15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ļaudis
un Darbi”.

2017. gada marts
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Jēkabpils pašvaldības domes priekšsēdētājs E.Meņķis

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 
1. Projekta nepieciešam bas pamatojums Viena no pašvald bas autonomaj m funkcij m ir 

denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas 
organiz šana sav  administrat vaj  teritorij , 
pašvald bas l dzfinans jums sekm s dz vojamo m ju 
piesl gšanos centraliz tajai kanaliz cijas sist mai, 
att stot pakalpojumu sniegšan  efekt vas, ekonomiskas 
un drošas tehnolo ijas, nodrošinot vides aizsardz bu, 
samazinot vides pies r ojuma risku, t d j di veicinot 
dabas resursu ilgtsp j gu izmantošanu. 

2. ss projekta satura izkl sts  2.1.Saistošie noteikumi izdoti saska  ar 
denssaimniec bas pakalpojumu likuma 6.panta sesto 

da u, kas noteic, ka pašvald ba var izdot saistošos 
noteikumus par l dzfinans jumu nekustam  pašuma 
piesl gšanai centraliz tajai densapg des vai 
centraliz tajai kanaliz cijas sist mai, nosakot 
l dzfinans juma apm ru un sa emšanas nosac jumus 
2.2.Saistošie noteikumi nosaka k rt bu, k d  
dz vojam s m jas pašnieks var pieteikties uz Jelgavas 
pils tas pašvald bas l dzfinans jumu dz vojamo m ju 
piesl gšanai centraliz tajai kanaliz cijas sist mai, 
l dzfinans juma apm ru, pieš iršanas un sa emšanas 
k rt bu. 

3. Inform cija par pl noto projekta ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Pašvald bas budžet  k rt jam gadam tiek iek auti 
finanšu l dzek i l dzfinans jumam atbilstoši 
pašvald bas budžeta iesp j m. 

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

Projekts uz m jdarb bas vidi neietekm . 

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  persona var v rsties saistošo 
noteikumu piem rošan , ir J kabpils novada pašuma 
apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas  
noda a.  
5.3.Normat vais akts tiks public ts informat vaj  
izdevum  “ 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 notikušas. 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  interneta vietn  
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  tika sa emti tr s priekšlikumi, kuri 
tika izv rt ti pirms saistošo noteikumu apstiprin šanas. 

Paskaidrojuma raksts Uzsākta projekta “Attīstības izglītības pasākumu
īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur

komunikāciju” īstenošana

Ir uzsākta  Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātā grantu
projektu konkursa “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un
sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER – Local Authorities
as Drivers for Development Education and Raising awareness”),
projekta ““Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils no-
vada pašvaldībā caur komunikāciju” īstenošana.

Projekta mērķis  ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības iz-
glītības  aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības iz-
glītības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā,
Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros paredzēts organizēt sekojošas
aktivitātes: lekcijas, apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu, un
radošas, izglītojošas un  motivējošas  aktivitātes jauniešiem.

Projekta īstenošana plānota līdz 2017.gada  30.septembrim.
Piešķirtais  projekta finansējums ir 3990 Eiro. 

Projekta īstenošana tika uzsākta ar  lekcijām -  labās prakses
piemēriem Jēkabpils novada skolās. Pasākuma ietvaros uz četrām
novada skolām devās biedrības “Street Warriors” no Ogres, kura
dalījās ar jauniešiem pieredzē, iedrošināja un motivēja  būt aktī-
viem  un pārliecinātiem jauniešiem. 

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm pieejama Jēkabpils
novada pašvaldības mājaslapā: www.jekabpilsnovads.lv un sociā-
lajā tīklā draugiem.lv, kā arī facebook lapā – Jēkabpils novada jau-
nieši. 

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par projekta aktivitātēm  un
izmantojiet iespēju iesaistīties.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par publi-
kācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un
tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

Jurgita Bareika, Projekta vadītāja

Raiņa muzejs “Tadenava” 
gūst atzinību konkursos

Pagājušā gada vasarā apmeklētā-
jiem durvis vēra atjaunotais Raiņa mu-
zejs “Tadenava”, ko “Valsts nekusta-
mie īpašumi” sadarbībā ar Memoriālo
muzeju apvienību restaurēja, īstenojot
Eiropas ekonomikas zonas finanšu
instrumenta finansēto projektu.

Restaurētais “Tadenavas” muzeja
ēku komplekss tagad ir guvis populari-
tāti visā valstī un iekļuvis arī konkursa
“Gada labākā būve Latvijā 2016” 2.
kārtā. 8. februārī muzeju apmeklēja
vairāki konkursa žūrijas eksperti. Muzejs “Tadenava” ir viens
no 28 objektiem, kas pretendē iekļūšanai konkursa finālā.
Konkursā tas tiek virzīts nominācijā “Pārbūve”. Šajā nominā-
cijā otrajā kārtā piedalās sešas būves. Uz finālu katrā nomi-
nācijā tiks virzītas četras būves. Skates fināls būs marta ot-
rajā pusē.

Savukārt 23. februārī svinīgā ceremonijā tika noskaidroti
Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvas “Kilograms
kultūras 2016” laureāti. Nominācijā “Kultūras mantojums” ki-
logramu kultūras saņēma Memoriālo muzeju apvienība un
dizaina birojs H2E par Raiņa un Aspazijas muzeju atjauno-
šana Tadenavā, Jūrmalā, Rīgā.

Pats muzejs šobrīd ir “ziemas guļā” un apmeklētājiem dur-
vis vērs no 15. maija.

K.Sēlis
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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

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds...

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Zenta Strika
22.06.1928.-08.02.2017.

Valentīna Novikova
28.02.1928. - 26.02.2017.

Raisa Zubova
16.01.1937. - 27.02.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību
piederīgajiem!

Dignājas pagasts
25.03. plkst. 12.00 Dignājas pamatskolā Jēkabpils novada polistiski

represēto piemiņas pasākums “Stāsts, ko gribas pastāstīt”.

Kalna pagasts
21.03. plkst. 13.00 Interešu kopas “Darām kopā” nodarbība 

“Tortes, kūkas, saldumi”.

Leimaņu pagasts
17.03. plkst. 18.00 Leimaņu Tautas namā Aknīstes vidusskolas 12. klases

žetonvakara lugas “Sapinušies” viesizrāde. Ieeja par ziedojumiem.

Rubenes pagasts
17.03. plkst. 19.00 kultūras namā izrāde – komēdija G.Drezova

“Kāzas bazūnēs”. Viesojas Kalna pagasta amatierteātris “Vienība”.
22.03. plkst. 13.30 kultūras namā V.Kairiša filma “Melānijas hronika”

Zasas pagasts
18.03. plkst. 13.00 kultūras namā atpūtas pēcpusdiena darba 

darītājiem no bijušās padomju saimniecības “Zasa” 
un paju sabiedrības “Zasa”. Programmā koncerts, atmiņu stāsti, 

fotogrāfijas, atpūta ar grupu “Starpbrīdis”.
24.03. plkst. 10.00 Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju muzejā” Zasā,

sadarbībā ar Zasas bibliotēku, literāri izzinošs pasākums 
“Jāņa Akuratera un Jāņa Jaunsudrabiņa ceļu krustpunktos”.

Izstādes:
14.03.-31.03. Slate bibliotēkā izstāde “No senču pūra lādes”

27.02.-20.03. Rubeņu  bibliotēkā-zālē foto izstāde 
“Jēkabpils novada sakoptības skate 2016”

Ābeļu bibliotēkā martā skatāma rokdarbu pulciņa „Bitītes“ 
un biedrības „Ābeļzieds“ plecu lakatu izstāde.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja 
Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada martā

Tauriņš piedzima
skaļā cilvēku pūlī
un visi apklusa –
Audz liels mans 
mazais brīnums!

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

februārī reģistrētas 
3 dzimšanas:

Ērika, Marta, Keitija
Sveicam vecākus

un novēlam mīlestību, 
pacietību, izturību 

un veselību, bērniņu 
audzinot!
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