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Īstenots projekts “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais Īstenots projekts “Sēlijas ievērojamāko cilvēku virtuālais 
vēstījums Latvijas simtgadē”vēstījums Latvijas simtgadē”

8. septembrī Raiņa muzejā 
“Tadenava” norisinājās projekta 
“Sēlijas ievērojamāko cilvēku vir-
tuālais vēstījums Latvijas simtga-
dē” noslēguma pasākums.

Par godu Latvijas simtgadei 
tika apkopota informācija par 
Jēkabpils novada ievērojamā-
kajiem cilvēkiem. Bibliotekāri, 
kā arī vietējie iedzīvotāji tika 
aicināti iesūtīt aprakstus par 
Jēkabpils novada cilvēkiem, 
kuri ir devuši savu artavu nova-
da un Sēlijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma veidošanā un sa-
glabāšanā. Projekta noslēguma 
pasākuma, “Jēkabpils novada 
ievērojamākie cilvēki tiekas 
Raiņa dzimtenē – Tadenavā”, 
ietvaros sarakstā minētās per-
sonas tika aicinātas uz godinā-
šanas pasākumu, kurā tika pa-
sniegtas īpaši izgatavotas goda 

balvas – “Sēlijas lepnums 
Latvijai”.

Pēc godināšanas pasāku-
ma, viesi tika aicināti izbaudīt 
dziedātājas Z.Jankunas un 
akordeonista M.Rozenfelda 

koncertprogrammu “Ir viens va-
kars”.

Pasākuma laikā interesentiem 
bija iespēja, izmantojot virtuālās 
realitātes brilles, noskatīties pro-
jekta ietvaros sagatavotos video-
materiālus par Jēkabpils novada 
kultūrvēsturiskajiem objektiem 
un personībām. Interesentiem 
bija iespēja skatīt sekojošus 
video: A.Jakubovska stāstīju-
mu par J.Akurateru, B.Kalniņas 
stāstījumu par Meža muzeju 
“Liepas”, S.Kukles stāstījumu par 
Červonkas baznīcu, E.Urbānes 
stāstījumu par Zasas muižas par-
ku, G.Pērkones stāstījumu par 
A.Grīnu, iepazīt Latvju zīmju par-
ku un Tadenavas apkārtni.

B.Kalniņas atziņas pēc pa-
sākuma: “No katra Jēkabpils 
novada pagasta bija uzaicināti 
ļaudis, kas ar savu pašaizliedzī-

go, godīgo un centīgo darbu ir 
devuši artavu novada senvēs-
tures apzināšanā, saglabāšanā 
un popularizēšanā. No Ābeļu 
pagasta tika godināti astoņi, 
no Dignājas pagasta – pieci, no 
Dunavas pagasta – seši, no Lei-
maņu pagasta – deviņi, no Kalna 
pagasta – astoņi, no Rubenes 
pagasta – vienpadsmit, no Zasas 
pagasta – pieci dažādu profesiju 
pārstāvji, kuriem visiem mērķis 
viens – savu darbu un dzīvi veltīt 
Jēkabpils novadam, tā attīstībai 
un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai. Dažreiz šie ļaudis 
izvirza pat nesasniedzamus mēr-
ķus, bet īstenībā viss ir sasnie-
dzams, viss padarāms. Prieks pa-
šiem un apkārtējiem.” [Ar pilnu 
izklāstu ar B.Kalniņas pārdomām 
par pasākumu var iepazīties Jē-
kabpils novada mājaslapā, raks-
tā “Pasākums Tadenavā”]

Projekta mērķis bija inovatīvā 
veidā popularizēt novada ne-
materiālo kultūrvēsturisko man-
tojumu, izveidojot interaktīvu 
Jēkabpils novada ievērojamāko 

personību virtuālo vēstījumu 
par godu Latvijas simtgadei un 
lokālās kultūrtelpas unikalitātes 
saglabāšanai. Projekta ietvaros 
tika sagatavots Latvijas simtga-
dei veltīts interaktīvs 360 grādu 
video par Jēkabpils novada no-
zīmīgākajiem kultūrvēsturiska-
jiem objektiem un ievērojamā-
kiem cilvēkiem un organizēts 
pasākumu “Jēkabpils novada 
ievērojamākie iedzīvotāji tiekas 
Raiņa dzimtenē – Tadenavā”. Pro-
jektu fi nansiāli atbalstīja Valsts 
kultūrkapitāla fonds, Zemgales 
Plānošanas reģions, AS “Latvijas 
Valsts meži” un Jēkabpils novada 
pašvaldība. Kopējās projekta iz-
maksas ir 2800,00 EUR, no kurām 
1000,00 EUR ir VKKF fi nansējums 
un 1800,00 EUR pašvaldības līdz-
fi nansējums.

Liels paldies visiem, kuri vel-
tīja savu laiku un darbu šī pa-
sākuma tapšanā! Īpašs paldies 
A.Ozoliņai, E.Urbānei, K.Sēlim, 
L.Uzkurei un A.Timofejevai!

Projekta vadītāja J.Bareika

E.Strikas foto
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Jēkabpils novada pašvaldība 
aicina līdz 2018. gada 23. oktob-
rim (ieskaitot) iesniegt Jēkabpils 
novada kandidātu aprakstus 
apbalvošanai 2018. gada Valsts 
svētkiem veltītajā sarīkojumā 17. 
novembrī Zasā.

Kandidātus apbalvošanai un 
Goda raksta piešķiršanai var 
izvirzīt Domes deputāti, do-
mes komitejas, komisijas, dar-
ba grupas, pagastu pārvaldes, 

Jēkabpils novadā reģistrētās 
juridiskās personas, iestāžu un 
sabiedrisko organizāciju amat-
personas, iedzīvotāji - ne mazāk 
kā 5 (pieci) Jēkabpils novada 
pilngadīgi iedzīvotāji, kuri ie-
sniegumā norāda iesniedzē-
ja parakstu, tā atšifrējumu un 
dzimšanas datus.

Izvirzot personu par kandidā-
tu, nepieciešams norādīt:

- fi ziskai personai: vārdu un 

uzvārdu, dzimšanas datus, adre-
si, sabiedriskās aktivitātes;

- juridiskai personai: nosauku-
mu, juridisko adresi, reģistrācijas 
numuru Uzņēmumu reģistrā.

Lūgums aprakstus iesniegt 
pēc iespējas precīzus un pilnī-
gus, konkrēti norādot apbalvoju-
mam pieteiktās personas sasnie-
gumus, kā arī motivāciju, kādēļ 
tieši šī persona apbalvojama 
2018. gada Valsts svētkos. Veido-

jot aprakstu, lūgums pieturēties 
pie apbalvošanas nolikuma. Ar 
to var iepazīties Jēkabpils nova-
da mājaslapā www.jekabpilsno-
vads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par 
pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie 
akti un dokumenti” – “Nolikumi”.

Pieteikumi iesniedzami Jē-
kabpils novada pašvaldības 
administrācijā Rīgas ielā 150a, 
Jēkabpilī.

Jēkabpils novada pašvaldība

Aicinām pieteikt Jēkabpils novada iedzīvotājus apbalvošanai

Sestdien, 2018. gada 6. oktob-
rī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. 
Tiesības piedalīties Saeimas vēlē-
šanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 
gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās vēlētāji 
drīkst balsot jebkurā vēlēšanu ie-
cirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par 
dalību vēlēšanās vēlētājam pasē 
izdara īpašu atzīmi – spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcī-
bā ir tikai personas apliecība, bet 
nav derīgas pases, no 2018. gada 
24. septembra līdz 2018. gada 5. 
oktobrim jāizņem vēlētāja aplie-
cība.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecir-
kņi vēlētājiem būs atvērti no pulk-
sten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlē-
šanu iecirknī vēlēšanu dienā, trīs 
dienas pirms vēlēšanu dienas da-
žas stundas dienā var izmantot ie-
spēju nodot balsi glabāšanā. Šāda 
iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no 
pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturt-
dien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 
līdz 12.00, piektdien, 5. oktobrī, no 
pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs 
nodot balsi glabāšanā, tiks izvei-
doti pašvaldībās, kur ir vismaz 
7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, 

kur balsstiesīgo skaits lielāks par 
20 000, šādi iecirkņi iekārtojami 
ar aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 
balsstiesīgo būtu viens iecirknis.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties vēlēšanu ie-
cirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un 
slimojošu personu aprūpētāji, var 
balsot savā atrašanās vietā. Balso-
šana vēlētāja atrašanās vietā jā-
piesaka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 
12.00 vēlētāja atrašanās vietai 
vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
piedalīties vēlēšanās! Plašāk ar vē-
lēšanu kārtību, kandidātu saraks-

tiem un programmām var iepazī-
ties mājaslapā: www.cvk.lv

Ja radušās kādas neskaidrības 
Saeimas vēlēšanu jautājumos, lū-
gums sazināties:

Sarmīte Vanaga, Jēkabpils no-
vada vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētāja, tālr. 29173028;

Lolita Matuseviča, Jēkabpils 
novada vēlēšanu komisijas sekre-
tāre, tālr. 22337185

Jēkabpils novada pašvaldība

Tuvojas 13. Saeimas vēlēšanas

Jēkabpils novada dome 30. 
augusta sēdē nolēma turpmāk 
apstiprināt sekojošus siltumener-
ģijas pakalpojumu tarifus Jēkab-
pils novada pašvaldībā (bez PVN):

Nr.
p.k.

Pagasts, 
kurā atrodas 
centralizētas 
siltumapgā-
des objekts

Siltum-
enerģijas 

pakalpoju-
mu tarifs 

EUR
1. Ābeļu 

pagasts
1,55

2. Dunavas 
pagasts

1,35

3. Zasas 
pagasts

1,35

Pievienotās vērtības nodoklis 
tiek aprēķināts Pievienotās vēr-
tības nodokļa likumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā. Par spēku zau-
dējušu tiek atzīts 2013. gada 22. 
augusta Jēkabpils novada domes 
lēmuma Nr.293 (protokola Nr.12) 
2.punkts. Jaunais lēmums stājas 
spēkā ar 2018. gada 1. oktobri.

Jēkabpils novada pašvaldība

Ar 1. oktobri Jēkabpils 
novadā mainīsies 
siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifs

Šai zemei visvairāk ir vajadzīgs 
laimīgu pāru,
Lai nenāktos dzimtas 
no rakstiem dzēst.
Aizdegsim siltas sveču liesmas
Lai atkal pie šūpuļiem satiktos 
mēs.

Rudens – ražas un kāzu laiks. 
Tas ir arī laiks, kad varam atska-
tīties pagātnē un sumināt ģime-
nes, kuru kopā nodzīvoto gadu 
raža mērāma vairākos gadu 
desmitos. Kā jau katru gadu arī 
šogad Jēkabpils novada pašval-
dība un dzimtsarakstu nodaļa 
organizē pasākumu, kurā tiks 
suminātas un godā celtas nova-
da ģimenes, kuru kopā pavadī-
tais gadu stāžs ir 25.,30.,40.,50., 
60 un vairāk gadu.

Jēkabpils novada pašvaldī-
bai un dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai būtu liels pagodinā-
jums Jūs – apaļo kāzu jubilārus 
sumināt novada stipro ģimeņu 
pasākumā. Jūsu laulībā kopā 

nodzīvotie gadi lai kalpo par 
piemēru jaunajām ģimenēm. 
Vēlamies sagādāt Jums patie-
sus svētkus un aicinām būt at-
saucīgiem, piedaloties šajā pa-
sākumā, kas notiks 2018. gada 
3. novembrī Kalna pagasta kul-
tūras namā.

Mums svarīgs ir katrs cilvēks, 
kurš kopj ģimenes un dzimtas 
tradīcijas. Stipra ģimene sākas 
ar stipru laulību. Kāzu gada-
dienas ir tās reizes, kad var pa-
griezt vēstures ratu atpakaļ pa-
gātnē un atcerēties tos jaukos 
mirkļus, kas pavadīti kopā un arī 
grūtības, kas kopīgiem spēkiem 
gadu gaitā pārvarētas.

Ļoti gaidīsim Jūsu apstipri-
nājumu dalībai stipro ģimeņu 
pasākumā līdz 30.09.2018., zva-
not pa tālr.65220739, 27829666 
vai rakstot uz dzimtsaraksti@
jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja M. Šicāne

Aicina pieteikties apaļo kāzu 
jubileju svinētājus

Klusums,
Tevis vairs nav,
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti, - skan.
(A.Gļauda)

Augusta mēnesī Jēkabpils 

novada dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 3 

mirušie, no tiem 1 novada 

iedzīvotājs

Voldemārs Auziņš

23.10.1938. – 13.08.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!
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Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas (VARAM) 
rīkotajā konkursā “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 
17.oktobrim vietnē www.vietagi-
menei.lv ikviens var nobalsot un 
izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, 
draudzīgākā pašvaldība. Kopējais 
konkursa balvu fonds pašvaldī-
bām ir 109 000 eiro.

Konkurss “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” norisinās jau 
otro gadu ar mērķi izcelt labākos 
piemērus un risinājumus, kā paš-
valdības rūpējas par ģimenēm. Ir 

izveidota funkcionējoša un viegli 
pārskatāma tīmekļvietne, kurā 
ikviens var iepazīties ar pilnu 
informāciju par pašvaldībās pie-
ejamām daudzveidīgām iespē-
jām, piedāvājumiem un atbalstu 
ģimenēm ar bērniem. Dati tiek 
iegūti no pašvaldību iesūtītās in-
formācijas.

Iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai 
nobalsot par vairākām ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām, bet arī 
novērtēt un sniegt savus priekš-
likumus, autorizējoties ar sociālo 
tīklu kontiem Facebook, Drau-

giem.lv, Twitter vai e-pastu.
Viena no 119 pašvaldībām, 

kura tiks atzīta par ģimenei drau-
dzīgāko valsts mērogā, saņems 
naudas balvu 30 000 eiro apmērā. 
Savukārt katras pašvaldību gru-
pas uzvarētājs – balvu 15 000 eiro 
apmērā. Vērtēšanas komisija va-
rēs noteikt arī papildu nomināci-
jas 34 000 eiro apmērā. Piešķirtās 
naudas balvas paredzētas izman-
tošanai atbalsta pasākumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai vai 
vides veidošanai ģimenēm ar bēr-
niem. Aktīvi balsojot un izsakot 

viedokļus, iedzīvotāji var palīdzēt 
savai pašvaldībai tikt arī pie jauna 
rotaļu laukuma elementa 3000 
eiro vērtībā no konkursa lieldrau-
ga SIA “Jūrmalas Mežaparki”.

Ilze Vārpiņa

VARAM 

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 2. augustā saņēma 
I.Grauzes iesniegumu ar lūgumu 
atbrīvot no Jēkabpils novada Za-
sas bibliotēkas vadītāja amata ar 
2018. gada 3. septembri. Līdz ar 
to, Jēkabpils novada dome 30. 
augusta sēdē nolēma:

 Atbrīvot I.Grauzi no Zasas 
bibliotēkas vadītāja amata un 
izbeigt darba tiesiskās attiecības 

2018. gada 3. septembrī, saskaņā 
ar Darba likuma 114.pantu.

Iecelt Liepu bibliotēkas vadī-
tāju I.Valaini par Zasas bibliotēkas 
vadītājas pienākumu izpildītāju 
ar 2018. gada 4. septembri.

 Likvidēt Liepu bibliotēku, 
pievienojot Zasas bibliotēkai ar 
2018. gada 1. oktobri [turpmāk 
Liepās atradīsies Zasas biblio-
tēkas grāmatu izsniegšanas 
punkts].

 I.Valaini atbrīvot no Liepu 
bibliotēkas vadītājas amata un 
iecelt Zasas bibliotēkas vadītājas 
amatā ar 2018. gada 1. oktobri.

 Lēmums stājas spēkā pēc 
Latvijas Bibliotēku padomes atzi-
numa saņemšanas dienas.

Jēkabpils novada pašvaldība

Izmaiņas Zasas un Liepu 
bibliotēku darbībā

Jēkabpils novada dome 2018. 
gada 28. augustā saņēma Za-
sas pagasta pārvaldes vadītāja 
K.Tēta iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt fi nansējumu pameža 
tīrīšanai Zasas muižas parka te-
ritorijā.

Lai turpinātu darbu Zasas 
muižas parka infrastruktūras 
sakārtošanā, plānots veikt dar-
bus 6 ha teritorijas attīrīšanā no 
pameža. Nepieciešamais fi nan-
sējums 1200 EUR. Iestādes ieņē-
mumu un izdevumu tāmē 2018. 
gadam šāds fi nansējums nebija 
plānots.

Tiesa, parku un atpūtas vietu 

infrastruktūras uzlabošana plā-
nota Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2012.-2018. gadam 
Rīcības plānā, līdz ar to, Jēkabpils 
novada dome 30. augusta sēdē 
nolēma piešķirt fi nansējumu 
1200 EUR pameža tīrīšanai Za-
sas muižas parka teritorijā Zasā 
no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, veicot grozījumus 
Zasas muižas parka ieņēmumu 
un izdevumu tāmē.

Lielās pasaules talkas ietvaros 
šī gada septembrī pašvaldības 
darbinieki palīdzēja atbrīvot par-
ku no zāģetajiem zariem.

K.Sēlis

Turpina kopt Zasas muižas parku

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 20. augustā saņēma 
Kalna pagasta pārvaldes vadītājas 
M.Cankales iesniegumu ar lūgumu 
atbalstīt ieceri izstrādāt Aleksand-
ra Grīna parka idejas skici, piesais-
tot profesionālus arhitektus.

Lai turpinātu darbu pie Alek-
sandra Grīna parka teritorijas at-
tīstības, 2017. gadā tika plānots iz-
strādāt skices, atvēlot šim mērķim 
fi nansējumu 847 EUR. 2017. gadā 
tika arī noslēgts līgums par skiču 
izstrādi, taču netika izpildīts, līdz 
ar to plānotais fi nansējums pār-
nests uz 2018. gada budžetu. 

Pārvaldes vadītāja M.Cankale 
iesniegumā norāda, ka diemžēl 
profesionālu arhitektu pakalpo-

juma izmaksas ir 2360 EUR. Tā kā 
2018. gada jūlijā parka teritorijā 
tika veikti koka elementu atjauno-
šanas darbi 950 EUR apmērā, ies-
tādes budžeta ieņēmumu izde-
vumu tāmē brīvu fi nanšu resursu 
vairs nav. 

Jēkabpils novada dome 30. 
augusta sēdē nolēma piešķirt 
prasīto fi nansējumu 2360 EUR 
apmērā Aleksandra Grīna parka 
idejas skices izstrādei no nesada-
lītajiem līdzekļiem projektu fi nan-
sējumam teritoriālās plānošanas 
ieņēmumu un izdevumu tāmē, 
tādējādi palielinot Kalna pagasta 
“Doktorāta” ieņēmumu un izde-
vumu tāmi.

K.Sēlis

Izstrādās Aleksandra Grīna 
parka idejas skici
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No šā gada 17. līdz 21. sep-
tembrim notiek ikgadējā akcija 
“Dienas bez rindām”. Akcijas 
mērķis ir iedrošināt sabiedrību 
pieteikt valsts un pašvaldību 
iestāžu pakalpojumus elek-
troniski, kā arī iepazīstināt ar 
e-pakalpojumu dažādību, lai 
veicinātu paradumu maiņu – ar 
dažādām dzīves situācijām sais-
tītās formalitātes ātrāk un ērtāk 
nokārtot tiešsaistē, nevis stā-
vot rindā valsts vai pašvaldības 
iestādē. Kā liecina Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (turpmāk – VARAM) 
2018. gadā veiktā Latvijas ie-
dzīvotāju aptauja “Klientu ap-
mierinātība ar valsts pakalpoju-

miem” – Latvijā turpina pieaugt 
e-pakalpojumu lietotāju skaits 
un izpratne par digitālās vides 
sniegtajām priekšrocībām, to-
mēr vēl aizvien ir liela sabied-
rības daļa (33% respondentu), 
kurus no pakalpojumu pieteik-
šanas elektroniskā veidā attur 
bailes no nezināmā, pieradums 
doties klātienē un nepietieka-
mas datora un interneta lieto-
šanas prasmes.

VARAM akcijas īstenošanas 
laikā vēlas iedrošināt šo sa-
biedrības daļu izmantot e-vides 
sniegtās iespējas, kā arī infor-
mēs par e-pakalpojumu izman-
tošanas priekšrocībām un iegu-
vumiem.

Tāpat akcijas laikā aicinām 
apmeklēt Jēkabpils novada 
Valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centru 
(VPVKAC) Rubeņu pagasta pār-
valdes ēkā, kur speciālisti Jums 
sniegs dažādas konsultācijas.

Līdz šim vispieprasītākais pa-
kalpojums ir bijis dažādu iesnie-
gumu iesniegšana Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā.  Tomēr  
iedzīvotāji   vēl nav pieraduši pie 
tā, ka var nedoties uz Jēkabpili, 
bet daudzas lietas nokārtot sa-
līdzinoši tuvāk – Valsts un paš-
valdību vienotajā klientu centrā 
Rubenes pagastā. Ja ir jautājumi 
vai neskaidrības, droši var zvanīt, 
tālrunis 66954865.

VPVKAC darba laiks:

P. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
O. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
T. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
C. 8.00–12.00 un 12.30–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
S., Sv. BRĪVS

Tāpat, lai sniegtu atbalstu 
sabiedrības konsultēšanai par 
digitālajām iespējām un to 
priekšrocībām, VARAM ir izvei-
dojis portāla Latvija.lv atbalsta 
vietni mana.latvija.lv, kurā pie-
ejami dažādi dzīves situāciju 
apraksti un video pamācības.

K.Sēlis un I. Kliģe

Akcijā “Dienas bez rindām” aicina apmeklēt arī Jēkabpils novada Valsts un 
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Grozījumi Jēkabpils novada 

domes 2015. gada 26. novem-

bra saistošajos noteikumos 

Nr.13/2015 “Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai mazno-

drošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā”

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils 

novada domes. 30.08.2018. sē-

des lēmumu Nr.212 (protokols 

Nr.12). Izdoti saskaņā ar “Par 

pašvaldībām” 43.panta tre-

šo daļu,  Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 

3.panta trešo daļu, 35.panta 

ceturto un piekto daļu,33.pan-

ta otro daļu Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 11.pun-

ktu, Likuma “,Par palīdzību dzī-

vokļa jautājuma risināšanā” 

252.panta pirmo un piekto daļu, 

un 2009.gada 17.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.550  

”Kārtība, kādā aprēķināms, pie-

šķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un slē-

dzama vienošanās par līdzdar-

bību” 13.un 15.punktu Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decem-

bra noteikumu Nr.1036 “Audžu-

ģimenes noteikumi” 43.punktu 

un Ministru kabineta  2005.

gada 15.novembra noteikumu 

Nr.857 “Noteikumi par sociāla-

jām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģime-

nes aprūpes beigšanās” 27., 30., 

31.un 31¹. punktiem (Grozīts 

ar 23.11.2017. domes lēmumu 

Nr.278, kas precizēts ar Jēkab-

pils novada domes 28.12.2017. 

sēdes lēmumu Nr.330, stājas 

spēkā 12.02.2018.)

1. Izdarīt Jēkabpils novada 
domes 2015.gada 26.novem-
bra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai mazno-
drošinātu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Jēkabpils novadā” šā-
dus grozījumus:

1.1. Saistošo noteikumu tie-
sisko pamatojumu izteikt šādā 
redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma ”Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 43.panta  trešo 
daļu, Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 35.panta 
otro, trešo un  ceturto daļu;

 1.2. saistošo noteikumu 
3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3. Pašvaldības sociālās palī-
dzības mērķis ir sniegt materiālu 
atbalstu ģimenēm (personām), 
kuras objektīvu apstākļu dēļ ne-
var nodrošināt savas pamatvaja-
dzības un, kuras ir izmantojušas 
visus materiālos resursus savas 
situācijas uzlabošanā, un ģime-
nēm (personām) dzīves kvalitātes 
uzlabošanai.”.

 1.3.Svītrot 33.2.apakšpunktu;
1.4. saistošo noteikumu 44.3. 

apakšpunktā svītrot vārdus “izglī-
tības iegūšanai”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018.gada 1.novembrī.

Paskaidrojuma raksts 
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

Grozījumi saistošajos notei-
kumos paredz dzīvokļa pabalsta 
sociālā aprūpes nama “Mežvijas” 
iemītniekiem izslēgšanu, pama-
tojoties uz to, ka dome ar lēmu-
mu nosaka sociālā aprūpes namā 
“Mežvijas” sniegto pakalpojumu 
izmaksu segšanu un atbilstoši 
precizēts 3.punkts, jo saistošo no-
teikumu pamatredakcijā noteikti 
pabalsti, kuri netiek piešķirti tikai 
personām krīzes situācijā, ku-
ras objektīvu apstākļu dēļ nevar 
nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas. Veikti grozījumi atbilstoši 
Ministru kabineta 2005.gada 
15.novembra noteikumos Nr.857 
“Noteikumi par sociālajām ga-
rantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, 
kurš ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās”” 31.un 31.1  punktā 
noteiktajiem pabalstiem, ikmē-
neša izdevumiem bārenim, kurš 
turpina mācības un/vai studijas 
saistošo noteikumu 44.3.apakš-
punktā svītrot vārdus “ “izglītības 
iegūšanai”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek 
svītrots apakšpunkts par dzīvok-
ļa pabalsta piešķiršanu sociālā 
aprūpes nama “Mežvijas” iemīt-
niekiem un 44.3.apakšpunktā 
svītroti vārdi “izglītības iegūša-
nai”.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu

Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

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

5.2. Institūcija, kurā privātper-
sona var vērsties saistošo notei-
kumu piemērošanā, ir Jēkabpils 
novada Sociālais dienests.

5.3.Normatīvais akts tiks pub-
licēts pašvaldības  informatīvajā 
izdevumā “Ļaudis un Darbi” un 
Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām

 Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privāt-
personām nav veiktas, jo grozīju-
mi nepasliktina  sociālās palīdzī-
bas saņemšanu pašvaldībā. 

A.Vanags

Jēkabpils novada domes 2018.gada 28.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.2/2018
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Projektu “Sadzīves priekšmeti 
un dzīvesveids Sēlijā X-XII gadsim-
tā” atbalsta Latvijas valsts mežu 
fi nansētā Zemgales Kultūras 
programma, bet īsteno Jēkabpils 
novada pašvaldība, Līguma Nr. 
18/1-14.2/K58. Projekta ietvaros 
Zasā un Dignājā gan pieaugušie, 
gan bērni iepazinās ar vēlā dzelzs 
laikmeta dzīvesveidu, kā arī amat-
nieku darbnīcās paši izgatavoja tā 
laika sadzīves priekšmetus – kera-
mikas traukus un apģērbu.

Bērnu nometnē 12.-15. au-
gustā, 4 dienas Dignājas skolā 
Jēkabpils novada bērni lekcijās 
un darbnīcās apguva zinības par 
arheoloģiskajām liecībām, kas 
atrastas kapulaukos un pilskal-
nos Sēlijā, seno trauku formām, 
veidiem un pielietojumu, tēr-
piem, iepazina senāko aušanas 
tehniku – ceļošanu, iemēģināja 
tādus arhaiskus instrumentus kā 
ģīgu un dūdas, iemēģināja roku 
darbā ar vienkāršu dabīgās ādas 
rokassprādžu izgatavošanas ins-
trumentiem.

Bērni kopā ar nometnes vadī-
tāju Baibu, pedagogiem Jurgitu 
un Gintu šo četru dienu laikā 
sportoja, trenēja prātu, vingrināja 
pirkstus un pat uz ugunskura vā-
rīja īpašo nometnes virumu, kuru 
turpat brīvā dabā visi arī notiesāja.

Savukārt Zasā, amatniecības 
centrā Rūme, pieaugušie amata 

meistaru vadībā paveikuši lielu 
darbu, kura rezultātus varēs iz-
mantot mūsu novada kultūras 
nami un citas kultūras un izglītī-

bas iestādes. Ir pašūdināti 4 stili-
zēti senie tērpi un izveidota X-XII 
gs. podniecības trauku rekons-
trukciju kolekcija. Tika strādāts ar 
dabīgo ādu – izgatavotas, jostas, 
rokas siksniņas un šūti maciņi, ga-
tavoti ādas zābaciņi, celotas prie-
vītes tērpu apdarei un, protams, 
modelēts, piegriezts un šūts.

Kā vienmēr, kad strādājam 
kopā ar mūsu novada vēstures 
entuziastiem un citiem darbīgiem 
cilvēkiem, ir tā lieliskā sajūta, kas 

dod patieso šādu projekta vēr-
tību – ieguvēji ir arī darbnīcu va-
dītāji, meistari un lektori, ne tikai 
mācekļi.

Projekta laikā radītos darbus 
varēsiet apskatīt Rūmē oktobrī, 
bet Jēkabpils novada Sēlijas pras-
mju muzejā vēl paredzēta padziļi-
nāta iepazīšanās senajām rotām. 
Vēlāk projekta laikā radītie darbi 

ceļos pa Sēliju, bet pēc tam atgrie-
zīsies novadā uz palikšanu.

Paldies vecākiem, kas uzticēja 
savus bērnus nometnē Dignājā, 
visiem amatu darbnīcu dalībnie-
kiem, lektoriem, meistariem un 
pedagogiem!

Informāciju sagatavoja Daina 

Alužāne, projekta vadītāja

Autores arhīva foto

Jēkabpils novada bērni un pieaugušie 
iepazīst X-XII gs. dzīvesveidu Sēlijā

2018. gada jūnijā SIA “Ošu-
kalns Celtniecība” projekta Nr. 
17-05-AL24-A019.2202-000005 
”Tribīņu izbūve Ābeļu pamatsko-
las sporta laukumā Ābeļu pagastā” 
ietvaros atsāka darbus pie tribīņu 
izbūves Ābeļu pamatskolas sporta 
stadionā. Būvnieks turpināja dar-
bus pie saplākšņu veidņu izveides 
pakāpieniem. Veidnes tika veido-
tas ar nelielu slīpumu, lai lietus laikā 
ūdens plūstu lejā pa pakāpieniem, 
kur izveidota drenāža ūdens savāk-
šanai un novadīšanai gruntī. Pēc 
betonēšanas darbu pabeigšanas, 
būvnieki turpināja skrūvēt metāla 
stiprinājumus priekš koku latām, lai 
varētu ierīkot sēdvietas skatītājiem, 
kuras pēc darbu pabeigšanas no-
krāsoja. Starp tribīnēm un sporta 
laukumu ieklāja krāsainu bruģi, kas 

papildina kopējo ainavu un veic lie-
tus ūdens savākšanu un novadīša-
nu gruntī. Darbu turpinājumā būv-
nieki veica metāla žoga un veramo 
vārtu uzstādīšanu apkārt sporta 
laukumam. Būvdarbu nobeigumā 
pie tribīnēm tika atvesta melnze-
me un grants šķembiņas, lai varētu 
veikt labiekārtošanas darbus ap-
kārt jaunizveidotām tribīnēm un 
atjaunot ceļu piebraukšanai pie 
sporta zāles katlu mājas. Būvniecī-
bas darbu gaitu objektā uzraudzīja 
SIA “ERBAUER GROUP”.

Projekta rezultātā tika sasniegts 
izvirzītais mērķis – uzlabota esošā 
Sporta centra infrastruktūra, uz-
stādot tribīnes un nožogojumu 
Ābeļu pagasta sporta laukumā, lai 
nodrošinātu vietēju un starpnova-
du sporta, kultūras un veselības 

veicinošu pasākumu norisi.
Projekta kopējās izmaksas 62 

933,14 EUR, no kurām Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai fi nansējums sastāda 19 
014,52 EUR un pašvaldības līdzfi -
nansējums 43 918,62 EUR.

Projekta vadītājs R.Jaudzems

Pabeigta tribīņu izbūve Ābeļu pamatskolas sporta laukumā Ābeļu pagastā
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Ir valsts simtgades gads, kas 
aicina atskatīties uz aizvadīta-
jiem gadiem.

2018. gada 25. augustā Jē-
kabpils novadā Rubenes pa-
gastā Slates ciematā, tika or-
ganizēts projekta ,,Slate cauri 
gadu desmitiem” (līg.Nr.18/1-
14.2/K59) noslēguma pasā-
kums.

Projekta mērķis – iesaistot 
vietējo sabiedrību, nodrošināt 
Slates vēsturiskās kultūrtelpas 
unikalitātes liecību saglabāša-
nu nākamajām paaudzēm, īpa-
ši izceļot Slates skolas vairāk kā 
135 gadus ilgušo ietekmi un 
nozīmi vietējās kopienas dzīvē.

Slates skola celta 1882. gadā, 
no laika gala ir bijusi skola.

Šajā dienā atklājām piemi-
ņas plāksni Slates skolai.

Tas bija sens mūsu sapnis 
– lai ir kas stāsta arī iebraucē-
jiem, caurbraucējiem un ikvie-
nam par to, ka te reiz bija skola.

Padomju gados skola kalpo-
ja arī kā kultūras nams: te dar-
bojās vīriešu un sieviešu vokā-
lie ansambļi, teātra kopa.

Pa dienu skolēni mācījās, 
vakaros notika pašdarbības ko-
lektīvu mēģinājumi.

Projekta ietvaros tika veikta 
vēsturisko materiālu un infor-
mācijas apkopošana par Slates 

ciema tradīcijām, cilvēkiem un 
skolu.

Izveidotas divas ekspozīci-
jas:

1. "Slatieši fotogrāfijās cau-
ri gadu desmitiem”, kas stāsta 
par to, kā, piemēram, agrāk 
vēla un vāca no laukiem akme-
ņus, ka agrāk Slatē bijusi put-
nu ferma, kā agrāk sagatavoja 
malku ziemai, kā stādīja kartu-
peļus utt;

2. "Slates skola - kultūras 
centrs”, kas veidota no slatiešu 
saglabātajām fotogrāfijām.

Šīs abas ekspozīcijas apska-
tāmas jaunatklātajā novadpēt-
niecības istabā ,,Uz neseno pa-
gātni atskatoties”.

Slatei jau divdesmit gadu 
garumā norit sadarbība ar Vā-
cijas Slati (Parhimas pašvaldī-
bā). Uz šo pasākumu bija iera-
dušies arī 6 pārstāvji no Vācijas 

Slates, kuri bija atveduši nelie-
lu prezentāciju par savu Vācijas 
Slati.

Šajā reizē pie skolas tika ie-
stādīts kopīgs sadraudzības 
ozols, bet otrs ozola stāds aiz-
ceļoja uz Vācijas Slati.

Pasākumā arī uzstājās jauk-
tais vokālais ansamblis “Āre”.

Un cienastam vietējās ,,Gar-
dēžu” pulciņa meitenes bija iz-
vārījušas savu “firmas” zupu ar 
malto gaļu un pupiņām.

Projektu finansiāli atbalstī-
ja Valsts kultūrkapitāla fonds, 
Zemgales Plānošanas reģions, 
AS “Latvijas Valsts meži” un 
Jēkabpils novada pašvaldība. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
1105,00 EUR, no kurām 300,00 
EUR ir VKKF finansējums un 
805,00 EUR pašvaldības līdzfi-
nansējums.

Liels paldies visiem, kuri 
veltīja savu laiku šī pasākuma 
tapšanā!

Projekta vadītāja – Slates 

bibliotēkas vadītāja Līga 

Zālīte

K.Sēļa foto

Noslēdzies projekts “Slate cauri gadu desmitiem”
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Šis gads Latvijai ir ļoti nozī-
mīgs. Valsts ir uz savas simtgades 
sliekšņa. Par godu jubilejai valstī 
notiek dažādi pasākumi. Arī mēs, 
Jēkabpils novada ļaudis, varam 
būt lepni, ka tieši mūsu novadā, 
Kalna pagastā (bij. Biržu pagastā) 
„Ziedu” mājās, ir dzimis ievēroja-
mais latviešu rakstnieks, tulkotājs 
un žurnālists Aleksandrs Grīns.

2018. gada 18. augustā Jē-
kabpils novadā Kalna pagastā, 
Aleksandra Grīna piemiņas vietā, 
tika organizēts projekta „Dvēseļu 
putenis – stāsts par cīņām uz brī-
vību” (līg. Nr.18/1-14.2/K57) pa-
sākums veltīts Aleksandra Grīna 
literārā mantojuma saglabāšanai 
un popularizēšanai.

Projekta mērķis – popularizēt 
un saglabāt Aleksandra Grīna 
literāro mantojumu, veicināt na-
cionālās identitātes veidošanos 
un iedzīvotāju izglītošanu par 
vēsturiski svarīgiem notikumiem 
ceļā uz Latvijas valsts neatkarību.

Projektu fi nansiāli atbalstīja 
Valsts kultūrkapitāla fonds, Zem-
gales Plānošanas reģions, AS 

“Latvijas Valsts meži” un Jēkab-
pils novada pašvaldība. Projekta 
kopējās izmaksas 836,91 EUR, no 
kurām 500,00 EUR ir VKKF fi nan-
sējums un 336,91 EUR Jēkabpils 
novada pašvaldības līdzfi nansē-
jums.

Aleksandrs Grīns savā romā-
nā „Dvēseļu putenis” vienkārši, 
skaidri un reizē skarbi atspoguļo 
Latvijas valsts tapšanas procesu. 
Pasākuma laikā bija vienreizēja 
iespēja noklausīties aizraujošu 
fi lmas „Dvēseļu putenis” režisora 
Dz.Dreiberga stāstu par fi lmas 
tapšanas procesu, par aktieru 
atlasi un daudzām citām intere-
santām lietām, kuras saistītas ar 
fi lmu „Dvēseļu putenis”, kuru uz 
ekrāniem redzēsim 2019. gada 
11. novembrī, Lāčplēša dienā. 
Pasākumā piedalījās arī topošās 
fi lmas producente I. Praņevska.

Aleksandra Grīna mazmei-
ta, N.Romana bija sagatavojusi 
video rullīti „Aleksandra Grīna 
meitas Zentas Romanas stāstī-
jums par savu tēvu”.

Skolotāja M.Pērkone pre-

zentēja Aknīstes vidusskolas 
skolnieces, mūsu novadnieces, 
A.Mārānes darbu par Aleksand-
ra Grīna piemiņas saglabāšanu 
mūsu novadā.

Pasākuma II daļa notika pie 
Aleksandra Grīna piemiņas ak-
mens, kur atmiņās par Pirmo pa-
saules karu mūsu novadā dalījās 
Aleksandra Grīna fonda loceklis 
A.Pērkons. Tika lasīti arī citāti no 
romāna „Dvēseļu putenis”. Nolik-
ti ziedi pie piemiņas akmens.

Lai veicinātu profesionālās 
mākslas pieejamību, pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja izbau-
dīt sirsnīgu, vienkāršu patriotis-
ko dziesmu koncertu. Paldies 
G.Ločmelim un viņa komandai 
par sirsnību un vienkāršību!

Pasākums noslēdzās uz opti-
mistiskas nots ar Karavīra zupas 

baudīšanu un sarunām.
Projekta realizēšanas gaitā 

tika izveidots un iespiests ilustra-
tīvi informatīvais izdevums par 
Aleksandra Grīna „Dvēseļu pute-
ni”, tādējādi nodrošinot informā-
cijas pieejamību, saglabāšanu un 
rakstnieka literārā mantojuma 
popularizēšanu. Tika izgatavotas 
Piemiņas balvas pasākuma at-
balstītājiem, kuras tika pasnieg-
tas noslēguma pasākumā.

Lielu paldies jāsaka visiem, 
kuri veltīja savu laiku šī pasāku-
ma tapšanā. Īpašs paldies Mežze-
mes bibliotekārei G.Jaunzemei, 
Kalna bibliotekārei M.Orbidānei, 
M. un A.Pērkoniem, N.Romanai.

Paldies, par kopā būšanu!
Projekta vadītāja Sandra 

Vecumniece (Kalna kultūras 

nama vadītāja)

Autores un G.Pērkones foto

Realizēts projekts „Dvēseļu putenis – 
stāsts par cīņām uz brīvību”

Zemgales Plānošanas reģions 
īstenoja starptautisko projektu 
“Baltijas enerģētikas teritori-
jas – plānošanas perspektīvas” 
jeb BEA-APP, kurā tika izstrā-
dāti enerģētikas rīcības plāni 
16 Zemgales pašvaldībām. Jē-
kabpils novada pašvaldībā tika 
saņemts SIA “EKODOMA” izstrā-
dātais Jēkabpils novada pašval-
dības “Enerģētikas rīcības plāns 
2018.-2025.gadam”.

Enerģētikas rīcības plāna 1. 
nodaļā ir dots Eiropas Savienī-

bas, Latvijas un Zemgales plā-
nošanas reģiona nozīmīgāko 
normatīvo aktu apkopojums ar 
tajos izvirzītajiem mērķiem, kas 
tieši un netieši ir saistoši Zem-
gales plānošanas reģiona paš-
valdībām. 2. nodaļā ir aprakstīta 
esošā situācija pašvaldībā, apko-
poti izejas dati par pašvaldības, 
daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas 
avotiem un transporta sektoru 
no 2012.gada līdz 2016.gadam. 
3. nodaļā ir defi nēta vīzija un 
mērķi Jēkabpils novadam, kas 

balstīti uz Jēkabpils novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2014.-2030.gadam defi nēto vīzi-
ju, bet 4. nodaļā apkopoti pasā-
kumi un rīcības, kurām ir jāseko, 
lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 
Plāna 5. nodaļā ir sniegts ieskats, 
kā organizēt ieviesto pasākumu 
un rīcību uzraudzību.

Ņemot vērā iepriekš minēto 
un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 1.punktu, Energoefektivi-
tātes likuma 5.panta pirmās da-

ļas 1.punktu, Jēkabpils novada 
dome vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Jēkabpils novada paš-
valdības Enerģētikas rīcības plā-
nu 2018.-2025.gadam un iekļaut 
Rīcības plānā minētās prioritā-
tes Jēkabpils novada Attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 
pamatnostādnēs.

Ar izstrādāto Enerģētikas rīcī-
bas plānu 2018.-2025.gadam var 
iepazīties šeit >>.

 Jēkabpils 

novada pašvaldība

Apstiprināts Jēkabpils novada Enerģētikas 
rīcības plāns 2018. – 2025. gadam
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8. un 9. augustā, 
Raiņa muzejā “Tade-
nava” norisinājās Sē-
lijas novadu jauniešu 
apmācības “Līderis 
ārpus robežām”. Ap-
mācības organizēja 
Jēkabpils novada 
pašvaldība sadarbībā ar Sēlijas 
novadu jauniešu apvienību “SēJa”. 
Jaunieši divu dienu garumā disku-
tēja un piedalījās nodarbībās, kuru 
mērķis bija veicināt līderību, paš-
iniciatīvu un attīstīt prezentācijas 
prasmes. Apmācībām piedalījās 
40 jaunieši, pieci jaunieši no katra 
Sēlijas novada.

Divu dienu garumā jaunieši 
darbojās ar dažādiem lektoriem, 
iepazina viens otru, kā arī izzi-

nāja labāk paši sevi. Ar A.Šteinu 
jaunieši mācījās uzstāties un 
prezentēt sevi, kopā ar I.Garjāni 
jaunieši apzinājās savas iespē-
jas, sapņus un to, kā strādāt pie 
tā, lai tos sasniegtu. Kopā ar 
E.Kušiņičevu jaunieši labāk iepa-
zina viens otru un prātoja, kas ir 
līderis un kādas īpašības un pras-
mes īstam līderim piemīt. Otrajā 
apmācību dienā jaunieši kopā 
ar biedrības “Piedzīvojuma gars” 
pārstāvi A.Ķeņģi aktīvi darbojās 

– skrēja, lēca un sadarbojās, lai 
izpildītu dažādus uzdevumus 
un uzlabotu gan savas līdera 
prasmes, gan mācītos strādāt 
komandā.

Pirmās dienas noslēgumā jau-
nieši meklēja atbildes uz jautāju-
mu – Kā būt līderim savā nozarē? 
Pie jauniešiem uz diskusiju bija 
ieradušies trīs savas jomas līderi – 
M.Rāviņa, B.Čākure un I.Grandāns. 
Jaunieši bija izvirzījuši trīs jautāju-
mus, uz kuriem centās rast atbil-
des, diskutējot ar viesiem.

Dienas noslēgumā jaunieši 
pulcējās pie ugunskura, kur dalījās 
pieredzē par dienas laikā apgūto 
un pieredzēto.

Šī ir jau otrā reize, kad jaunieši 
no visas Sēlijas tiekas apmācībās, 
lai pilnveidotu sevi. Liels paldies 
Raiņa muzejam “Tadenava”, Ag-
nesei un Leldei par viesmīlīgo uz-
ņemšanu, jauniešiem no “SēJas” 
par sadarbību, Swedbankai par 
atbalstu apmācību īstenošanā un 
SIA “Livenhofa” par sarūpētajiem 
gardumiem.

Paldies Jēkabpils novada jau-
niešiem, K.Miežānei, K.Savičai un 
N.Liepiņam par ieguldīto milzīgo 
darbu apmācību organizēšanā!

Jurgita Bareika

Jēkabpils novada jaunatnes 

lietu speciāliste

Autores arhīva foto

Apmācības jauniešiem “Līderis ārpus robežām”Apmācības jauniešiem “Līderis ārpus robežām”

Jēkabpils novada skolās turpi-
nās projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības ies-
tādēs”, kura mērķis ir uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglī-
tojamajiem. Projekta iespējas 
skolēni izmanto ne vien mācību 
laikā, bet arī vasarā. Vasarā tika 
organizēta ekskursija, kura vie-
noja Ābeļu pamatskolas, Zasas 
vidusskolas un Dignājas pamat-
skolas skolēnus. Pavisam kopā 

29. Skolēni devās pasākumā 
“Gardumu pasaules profesio-
nāļi”. Pirmā pietura bija Likteņ-
dārzs, Koneses pagastā. Skolēni 
to izzināja gida pavadībā.  Lik-
teņdārzs ir dabā veidots simbols 
nemitīgai tautas atjaunotnei 
un izaugsmei. Skolēni uzzināja, 
ka tas  tiek veidots par ziedo-
jumiem. Tas iecerēts kā tautas 
dāvana Latvijai simtgadē.    Ne-
viens no skolēniem neuzminēja, 
jo likās neticami, ka Likteņdārza 

arhitekts ir Shunmyo Masuno - 
ainavu arhitekts no Japānas. Tie-
ši viņš ir uzzīmējis, kā  jāizskatās 
Likteņdārzam. Viņa projekts 207 
darbu konkurencē  starptautis-
kas  žūrijas vērtējumā  tika atzīts 
par labāko. Tālāk devāmies pie 
gardumu profesionāļiem uz SIA 
“Skrīveru saldumi”.  Uzzinājām 
sīkāk par šo uzņēmumu. No-
skaidrojām, ka te darbojas tādi 
profesionāļi kā konfekšu tinēji, 
konfekšu griezēji, konfekšu vā-
rītāji, pakotāji u.c. Arī paši cen-
tāmies iejusties konfekšu tinēja 
darbā. Secinājām, ka tas nav 
viegli. Turklāt, viena tinēja dienā 
ietin 7200 konfektes “Gotiņa”. 
Kā pēdējo pieturu izvēlējāmies 
SIA “Skrīveru mājas saldējums”, 
kur skolēni iepazina šefpavāra, 
saldējuma gatavotāja, ofi cianta, 
vadītāja, saldējuma pārdevēja 
profesijas. Redzējām, kā top sal-
dējums. Uzzinājām, kā un no kā 
gatavo tik ļoti vasarā populāro – 
melno saldējumu. Noslēpums ir 
bērza ogle. Abos uzņēmumos ar 

degustējām konfektes un visda-
žādākos saldējumus.

Skolēni noteikti vasaras brīv-
laikā paspēja apmeklēt kopā 
ar ģimenēm vēl daudzas citas 
skaistas vietas. Nu sācies jauns 
mācību gads ar jaunām vēsmām 
karjeras izglītībā. Kopā ar skolo-
tājiem un skolēniem plānojam 
pasākumus 2018./2019. mācību 
gadam. Aprobējam projekta ie-
tvaros izstrādāto metodiku.  Jau 
tagad ir jūtams, ka pasākumi būs 
izzinoši un palīdzēs skolēniem 
atrast to jomu, kurā viņi gribētu 
darboties nākotnē.

Anda Jurgeviča,

Jēkabpils novada karjeras 

konsultante

Eiropas Savienību fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. spe-
cifi skā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karje-
ras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs" projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Skolēni iepazīst Latvijas gardumu pasauli
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Sestdien, 18. augustā, Rīgas 
svētku laikā   Esplanādē pirmo 
reizi sevi prezentēja arī Sēlijas 
novadu apvienība. Bez kultū-
ras programmas   visi 7 novadi   
iesaistījās svētku tirgū ,,Ražots 
Sēlijā’’. Jēkabpils novadu pār-
stāvēja amatniecības centrs 

,,Rūme’’ ar māla traukiem un 
koka krēsliem, S.Nagle ar se-
dziņām un miega lupatiņām 
bērniem, biedrība ,,Pūpols’’ ar 
rakstainiem dūraiņiem, biedrī-
ba ,,Dzīves prasme’’ – ar adītiem 
un austiem rokdarbiem, Baiba 
Čākure – ar sapņu un laimes ķē-

rājiem,  z/s ,,Dzilnas’’ – ar medu 
u.c. biškopības produktiem, kā 
arī biedrība ,,Ūdenszīmes’’- ar 
savām stikla rotām un darbiem 
no koka. Lai arī ļoti noguruši 
no negulētās nakts un darbīgās 
dienas, taču visi dikti apmie-
rināti ar tirgošanos, cerībā, ka 
kas līdzīgs tiks organizēts arī 
nākošgad, neskatoties uz sīku-
maini birokrātisko saskaņošanas 
posmu vairāku mēnešu garumā. 

Šis tirgus atšķīrās no tiem, kuros 
novada amatnieki un mājražotā-
ji jau piedalās regulāri, jo pircēju 
plūsma un sastāvs pilnīgi cits, arī 
ārzemnieku tautību daudzveidī-
ba un viņu vēlmes.  Īpaša patei-
cība par izturību un autobusa ie-
tilpību Rubenes pagasta šoferim 
J.Okmanim.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante

Jēkabpils novads Rīgas svētkos

1. septembrī norisinājās pro-
jekta “Ģimeņu iniciatīvu telpas 
izveide Jēkabpils novadā” nos-
lēguma pasākums “Ekspedīcija 
pa Jēkabpils novadu”. Pasākuma 
mērķis bija veicināt sabiedrības 
līdzdalību un vietējās dzīvesvides 
un tās radīto iespēju izzināšanu. 
Ekspedīcija bija izglītojošs, aktīvās 
atpūtas un piedzīvojumu pasā-
kums, kura ietvaros ģimenes, kā 
arī ikviens interesents tika aici-
nāts apceļot novadu un apmek-
lēt biedrības, muzejus, iestādes, 
kultūrvēsturiskos objektus, izpil-

dīt dažādus uzdevumus un krāt 
punktus.

Iespēju iepazīt tuvāk Jēkabpils 
novadu, dodoties sešu stundu 
garā ekspedīcijā, izmantoja 90 
entuziasti, kuri veidoja 22 koman-
das. Ekspedīcijā komandām vaja-
dzēja vadīties pēc izsniegtā ceļve-
ža un apmeklēt dažādas Jēkabpils 
novada vietas, un izpildīt uzdevu-
mus, kas ļāva dalībniekiem labāk 
izzināt novadu, cilvēkus un tā kul-
tūrvēsturi.

Kontrolpunktus bija sagatavo-
jušas septiņas biedrības – “Ūsiņš”, 

“Ūdenszīmes”, “Akācija plus”, 
“Sēļu pūrs”, “Alco Racing 
Team” , “EKO Selonia” un 
“Cirkuži”. Kontrolpunktu 
sagatavošanā iesaistījās arī 
Raiņa muzejs “Tadenava”, 
“Sēlijas prasmju muzejs”, 

Meža muzejs “Liepas” un privāt-
kolekcija “Padomju laika sadzīves 
lietu kolekcija”.

Ekspedīcijas noslēgumā visi 
pulcējās Dignājas pagasta Van-
dānos, Ģimeņu iniciatīvu telpā 
(Veldres 3A). Līdz plkst. 18.00 
visām komandām bija jāierodas 
fi nišā, kur tika apkopoti rezultāti, 
atklāta ģimeņu iniciatīvu telpa, kā 
arī pasākuma apmeklētāji cienāti 
ar karstu zupu un aicināti baudīt 
Kaspara Markševica koncertu.

Ģimeņu iniciatīvu telpas izvei-
des ietvaros tika veikts divu telpu 

remonts un aprīkošana, 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā, Jēkabpils novada 
Dignājas pagasta Vandā-
nu ciematā.

Iniciatīvu telpa ir dalīta 
divās zonās - telpa dažā-
dām aktivitātēm un brīvā 
laika pavadīšanai un otrā 
zona – virtuves zona, ku-
ras mērķis ir veidot ģime-
nēm draudzīgu un dabis-

ku ikdienas dzīvesvidi, papildus 
veicinot arī dažādu dzīves pamat-
prasmju apgūšanu bērniem.

Projekta mērķis bija pašval-
dībai, sadarbībā ar vietējām ak-
tīvajām biedrībām, izveidot un 
aprīkot ģimeņu iniciatīvu telpu 
Vandānu ciemā un organizēt ģi-
menes saliedēšanas aktivitātes 
Jēkabpils novadā. Projekts tiek īs-
tenots ar Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūras fi nansiālu atbalstu 
no Latvijas valsts budžeta līdzek-
ļiem un Jēkabpils novada pašval-
dības līdzfi nansējumu. Projekta 
kopējās izmaksas ir vairāk nekā 
18,3 tūkstoši eiro, no tiem pašval-
dības līdzfi nansējums ir 4780 eiro.

Projekta vadītāja Jurgita 

Bareika

Autores arhīva foto

Noslēdzies projekts “Ģimeņu iniciatīvu 
telpas izveide Jēkabpils novadā”
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Plandot rakstainiem zemgalie-
šu svārkiem, aiziet vasara basām 
kājām pa putekļu mežģīnēm klā-
tajiem lauku ceļiem. Nāk rudais 
rudens ar vidzemnieku goda svār-
kiem mugurā, piespraudis krāš-
ņas Sēlijas saktas sev pie krūtīm.

Klāt ir septembris, brīdis, lai at-
skatītos uz jau pagājušo mācību 
gadu.

2017./2018. mācību gadā Jē-
kabpils novada Izglītības un kultū-
ras pārvalde izvirzīja trīs galvenās 
darbības prioritātes:

• Pedagogu informēšana un 
izglītošana, gatavojoties kompe-
tenču pieejai mācību saturā,

• Mūsdienīga un daudzpusīga 
interešu izglītības un karjeras iz-
glītības piedāvājuma akcentēša-
na,

• Skolēnu pilsoniskās apziņas, 
sabiedriskās līdzdalības prasmes 
un patriotisma stiprināšana.

Salas, Krustpils, Viesītes, Jēkab-
pils, Aknīstes pašvaldība, izglītī-
bas iestādes un Jēkabpils novada 
Izglītības un kultūras pārvalde 
pagājušajā mācību gadā kopīgi 
veidoja pozitīvu saziņas tīklu, kurā 
svarīga loma bija iniciatīvu, rosi-
nājumu un atbilžu meklēšanas ce-
ļam uz neskaidriem jautājumiem 
pedagoģijā. Viens no galvenajiem 
uzdevumiem bija mācīties darīt 
kopā, neapstājoties pašizziņas un 
profesionālajā pilnveidē.

Tas bija jaunu izaicinājumu 
laiks, mēģinājums radīt mūsdie-
nīgas rītdienas skolas tēlu šodien, 
tagad un te, neaizmirstot un neat-
metot arī jau tradicionālas pamat-
vērtības.

Pagājušajā mācību gadā no-
vadu pedagogi un skolu admi-
nistrācijas pārstāvji tika aicināti 
piedalīties trīs starpnovadu profe-
sionālās kompetences pilnveides 
semināros – Krustpils pamatsko-
lā (oktobrī), Viesītes mūzikas un 
mākslas skolā (decembrī) un Salas 
vidusskolā (jūnijā).

Lai attīstītu metodisko darbu, 
2017./2018.m.g. tika nominēti 
novadu metodisko jomu koordi-
natori un uzsākts darbs pie me-
todisko jomu ieviešanas izglītības 
sistēmā novadu skolās. Paralēli 
notika gan individuālas tikšanās 
ar jau esošajiem metodisko ap-
vienību vadītājiem, gan kopīgas 
sanāksmes – domu apmaiņas 
metodisko apvienību vadītājiem, 
pedagogiem un metodisko jomu 

koordinatoriem par turpmākajām 
sadarbības iespējām. Tika aktuali-
zēts jautājums par metodiskā dar-
ba sistēmas plānošanu izglītības 
iestādēs un novados.

Piecu novadu pedagogi un 
izglītības iestāžu administrācijas 
pārstāvji piedalījās divos peda-
gogu profesionālās kompetences 
pilnveides braucienos – uz Viļņu 
(Lietuva) un Vižņicu (Ukraina).

Ar labiem panākumiem visu 
novadu skolu skolēni piedalījās 
starpnovadu un valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs, reģio-
nālajā angļu valodas olimpiādē 
9.klašu skolēniem, zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē, 
interešu izglītības jomu skatēs 
un konkursos, sporta sacensībās, 
mazpulku pasākumos.

Par nozīmīgu un veiksmīgu 
ieguldījumu izglītības iestādes 
attīstībā un pedagoģiskā darbu 
skolēnu izglītošanā un audzinā-
šanā 2017./2018.m.g. Izglītības un 
zinātnes ministrijas Pateicības un 
Atzinības rakstus saņēma deviņi 
pedagogi un skolu direktori.

Vidējās izglītības programmu 
absolventi, kuri 2017./2018.mācī-
bu gadā vidējās izglītības posmu 
pabeidza ar izcilām un ļoti labām 
sekmēm (8, 9 un 10 balles), kā arī 
bija guvuši godalgotas vietas (1.-
3.vieta) un atzinības rakstus valsts 
vai starptautiska līmeņa pasāku-
mos, saņēma Ministru prezidenta 
atzinības rakstus.

Pagājušajā mācību gadā Jē-
kabpils novada Izglītības un kultū-
ras pārvalde saskaņoja un īstenoja 
desmit pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides (A) prog-
rammas.

2018. gada maijā notika akredi-
tācijas process Jēkabpils novada 
Ābeļu pamatskolā.

Novadu izglītības iestādes aktī-
vi iesaistījās un turpina darboties 
izglītības projektos:

- Eiropas Sociālā fonda projek-
tā Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai”.

Projekta ietvaros pedagoga 
palīgam bija iespēja, strādājot 
ar izglītojamajiem individuāli vai 
nelielās grupās, sniegt atbalstu 
skolēniem ar mācīšanās traucēju-
miem un mācību grūtībām, vei-
cinot izglītojamo mācību motivā-
ciju un tā palīdzot vieglāk apgūt 
izglītības programmas ietvaros 
plānoto mācību vielu.

- Eiropas Sociālā fonda projek-
tā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

Kā izmēģinājumskolas projek-
tā tika izvirzītas 13 skolas: Aknīstes 
vidusskola, Rubeņu pamatsko-
la, Zasas vidusskola, Ābeļu pa-
matskola, Dignājas pamatskola, 
Krustpils pamatskola, Sūnu pa-
matskola, Salas vidusskola, Biržu 
pamatskola, Biržu internātpa-
matskola, Brāļu Skrindu Atašienes 
vidusskola, Viesītes vidusskola, 
Rites pamatskola.

Ar 2017. gada 3. oktobri nova-
du skolās darbu uzsāka 6 peda-
gogi karjeras konsultanti. Projekta 
ietvaros tika paredzēts nodroši-
nāt karjeras atbalstu visiem sko-
lēniem, organizējot dažādus kar-
jeras atbalsta pasākumus, kā arī 
nodrošināta informācijas pieeja-
mība karjeras izvēlei un veicināt 
sadarbību ar uzņēmumiem, pro-

fesionālajām izglītības iestādēm 
un augstskolām.

Jēkabpils, Aknīstes, Salas, 
Krustpils, Viesītes pašvaldības ar 
domes lēmumiem noteica, ka Jē-
kabpils novada Izglītības un kultū-
ras pārvalde uzrauga un koordinē 
projekta gaitu.

Pedagogi karjeras konsultan-
ti – A.Ielejs (Aknīstes novads), 
A.Jurgeviča (Jēkabpils novads), 
A.Miezāka (Krustpils novads), D. 
Tropa, D. Kalniņa – Aleksandrova 
(Salas novads) un S.Ratiņa (Viesī-
tes novads) – visu mācību gadu 
aktīvi darbojās, lai iepazīstinātu 
skolēnus ar daudzveidīgo pro-
fesiju pasauli. Ar paveikto darbu 
projektā pagājušajā mācību gadā 
ir iespējams iepazīties – http://
jek abpi lsnovads . lv/ ?page _
id=16073, izglītības iestāžu un 
pašvaldību mājas lapās un izde-
vumos.

Jēkabpils novada Izglītības un 
kultūras pārvalde 2017./2018.m.g. 
organizēja sanāksmes un indivi-
duālas tikšanās pedagogiem kar-
jeras konsultantiem, lai aktuali-
zētu karjeras attīstības atbalsta 
būtību un mērķus.

- Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai”, lai mazinātu 
to bērnu un jauniešu skaitu, kas 
pārtrauc mācības un nepabeidz 
skolu.

2017./2018.m.g. tika uzsākta 
iepazīšanās ar iniciatīva „Latvi-
jas skolas soma”, kas veidota kā 
kompleksa un starpdisciplināra 
programma, kuras mērķis ir spēci-
nāt piederības sajūtu un valstisko 
identitāti.

“Mācot mācos pats.” (Seneka)
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2018.g.2.martā Daugavpils 
Universitātē norisinājās 5. zināt-
niski praktiskā konference ”Ino-
vatīvais un tradicionālais izglītībā: 
problēmas un risinājumi”. Jēkab-
pils vakara vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā Irina Ze-
ņina un Jēkabpils novada izglītī-
bas un kultūras pārvaldes galvenā 
speciāliste izglītības jautājumos 
Rainelda Muižniece darbnīcā “Sa-
darbība un līdzdalība“ uzstājās 
ar referātu “Iekšējā komunikāci-
ja izglītības iestādē: horizontālā 
pārvaldība. Pedagogu sadarbības 
iespējas”.

Mācību gada laikā novadu pe-
dagogiem un izglītības iestāžu 
administrācijai tika organizētas 
vairākas izglītojoši informatīvās 
sanāksmes par aktuāliem jautāju-
miem, piemēram, par Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas ievieša-
nu, darbu ar VIIS datu bāzēm, sko-
lotāju sadarbības iespējām u.c..

Tika izveidota sadarbība ar 
vairākām organizācijām, kuru 
darbības redzespunktā ir mūsdie-
nīga izglītības procesa veidošana, 
piemēram, Latvijas Universitātes 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centrs, Izglītības kvalitātes valsts 
dienests, Ventspils izglītības pār-
valdes Metodiskais dienests u.c..

Jūnija sākumā notika izglītības 
iestāžu administrācijas un pašval-
dību vadītāju sanāksme – atskats 
uz notikumiem novadu izglītības 

iestādēs mācību gada laikā.
2018./2019.m.g. turpināsies 

sadarbība ar Jēkabpils pilsētas 
izglītības pārvaldi un LIZDU Jē-
kabpils Starpnovadu arodbied-
rības organizāciju. Kopīgs pa-
sākums īsi pirms jaunā mācību 
gada sākumā bija ikgadējā pe-
dagogu konference 29.augus-
tā, kura šogad notika Krustpils 
novada domes konferenču zālē 
Rīgas ielā 150a. Konferences 
dalībnieki diskutēja par izglītī-
bas jomā notiekošajām pārmai-
ņām, metodiskā darba sistēmu 
izglītības iestādēs un novados, 
pilsētā, par iesaisti izglītības pro-
jektos, kā arī iepazinās ar Balti-
jas valstu skolu jaunatnes Deju 
svētku izstādi „EST-LAT-LIT”.

Jēkabpils novada Izglītības un 
kultūras pārvalde pateicas par 
sadarbību un atbalstu ikdienā un 
svētkos 2017./2018.mācību gadā 
Salas, Krustpils, Viesītes, Jēkabpils, 
Aknīstes pašvaldībām, to vadītā-
jiem, izglītības iestāžu vadītājiem 
un pedagogiem.

Sveicam visus skolu audzēk-
ņus un viņu vecākus, skolotājus 
un tehniskos darbiniekus jaunajā 
mācību gadā!

Lai mūsu kopīgais darbs ir sek-
mīgs, lai mums būtu prieks un 
gandarījums par paveikto!

 Jēkabpils novada

 Izglītības un kultūras pārvalde

K.Sēļa foto

23. augusta 
ārkārtas domes sēdē

 Par izmaiņām Jēkabpils 
novada vēlēšanu komisijas sa-
stāvā un jaunu Jēkabpils nova-
da vēlēšanu komisijas locekļu 
kandidātu pieteikšanas termi-
ņu

30. augusta domes sēdē 
skatītie jautājumi:

Par finansiālu atbalstu lab-
darības akcijai “Dzīvo vesels”

Par finansējumu biedrībai 
“Sporta klubs “Slīterāni” sacen-
sību organizēšanai

 Par nosaukuma piešķirša-
nu (“Mežziņi”, Zasas pagasts)

 Par zemes vienību apvie-
nošanu un nosaukuma pie-
šķiršanu (“Valsts mežs”, Zasas 
pagasts)

 Par medību tiesību nomu 
(Biedrība “Mednieku klubs 
“Upeslīči””)

 Par medību tiesību nomu 
(Biedrība “Mednieku klubs 
“Sencis””)

Par zemes nomu Leimaņu 
pagastā (SIA “Ošukalns”)

 Par nekustamā īpašuma 
– dzīvokļa Aldaunes iela 2-18, 
Brodos, Ābeļu pagastā ierak-
stīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda

Par Jēkabpils novada Ener-
ģētikas rīcības plāna 2018.-
2025.gadam apstiprināšanu

Par finansējuma piešķirša-
nu grāmatas “Pāvesta svētība 
Latvijai” iegādei

 Par Dignājas pamatskolas 
folkloras grupas “Dignōjīši” 
dalību starptautiskā folkloras 
festivālā

Par finansējuma piešķirša-
nu inženierkomunikāciju datu 
sakārtošanai Zasas pagastā

 Par papildus finansējumu 
autoceļa seguma uzklāšanas 
izdevumiem Leimaņu pagastā

 Par Jēkabpils novada do-
mes noteikumu “Siltumener-
ģijas apgādes pakalpojumu ta-
rifu aprēķināšanas metodika” 
apstiprināšanu 

 Par siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifu

 Par Jēkabpils novada do-
mes 2018.gada 28.jūnija sais-
tošo noteikumu Nr.2/2018 
“Grozījumi Jēkabpils novada 
domes 2015.gada 26.novem-

bra saistošajos noteikumos 
Nr.13/2015 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu un sociālās palī-
dzības pabalstiem Jēkabpils 
novadā”” precizēšanu

 Par Jēkabpils novada do-
mes nolikuma “Nekustamo 
īpašumu jautājumu izskatīša-
nas komisijas nolikums” ap-
stiprināšanu jaunā redakcijā

 Par Jēkabpils novada do-
mes nolikuma “Jēkabpils nova-
da apbalvojumu piešķiršanas 
komisijas nolikums” apstipri-
nāšanu jaunā redakcijā

 Par Jēkabpils novada Za-
sas bibliotēkas vadītāja atbrī-
vošanu no amata

 Par Jēkabpils novada Za-
sas un Liepu bibliotēku tālāko 
darbību

Par atļauju amatu savieno-
šanai (G.Loča)

 Par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu (“Gārdiņu 
iela 7”, Ābeļu pagasts)

Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu (“Brīvzem-
nieki”, Rubenes pagasts)

Par atvaļinājuma piešķirša-
nu domes priekšsēdētājam

Par finansējuma piešķirša-
nu šķūņa jaunbūvei amatnie-
cības centra “Rūme” teritorijā 
Zasas pagastā

Par finansējumu Aleksand-
ra Grīna parka idejas skices iz-
strādei Kalna pagastā

Par finansējuma piešķirša-
nu darbu veikšanai Zasas parkā

Par Jēkabpils novada vēlē-
šanu komisijas sastāvu

Par priekšvēlēšanu aģitāci-
jas materiāliem

 Par Jēkabpils novada do-
mes 2018.gada 30.augusta 
saistošo noteikumu Nr.3/2018 
“Grozījumi 2018.gada 25.jan-
vāra Jēkabpils novada do-
mes saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018 “Par Jēkabpils nova-
da pašvaldības budžetu 2018.
gadam” apstiprināšanu 

Domes sēžu protokoli un ie-
raksti skatāmi mājaslapā www.
jekabpilsnovads.lv, augšā iz-
vēlnē “Ziņas par pašvaldību”, 
sadaļā “Normatīvie akti un do-
kumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada augusta 
domes sēdēs skatītie jautājumi

Pārtikas un veterinārais 
dienests 3. septembrī uzsācis 
savvaļas lapsu un jenotsuņu 
kārtējo vakcināciju pret tra-
kumsērgu.

Vakcinācijai  tiek izmantota 
dzīvu novājinātu trakumsērgas 
vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 cel-
mu saturoša vakcīna „Lysvulpen 
por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ie-
vietota folija kapsulā, kas iestrādā-

ta barības apvalkā. Ēsma izskatās 
kā brūngans kubiks, nedaudz ma-
zāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas 
tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas 
austrumu daļā 19 245 km2 platī-
bā, uz 1 km2 izsviežot 20 – 25 vak-
cīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi 
starp lidojumu joslām.

M. Balodis,

Pārtikas un veterinārais 

dienesta ģenerāldirektors

Sākta lapsu un jenotsuņu 
vakcināciju pret trakumsērgu
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Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
Traktortehnikas vadītāja apliecības maiņa

Ar 1. septembri stājās spēkā 28. augusta Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 551 “Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī 
traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas 
un iznīcināšanas kārtība”, kuri paredz samazināt traktortehnikas vadītāju 
kategoriju skaitu.

Jaunie noteikumi ļaus personai apgūt traktortehnikas teorētiskās zinā-
šanas un vadīšanas prasmes pašmācības ceļā, vai arī - kā līdz šim - mācīties 
pie komersanta vai izglītības iestādē, kas saņēmusi traktortehnikas mācī-
bu karti. Ja personai nav nevienas no traktortehnikas kategoriju vadītāja 
apliecībām, tā pašmācībā varēs iegūt TR1 kategoriju. Savukārt TR2, TR3 vai 
TR4 kategoriju pašmācībā varēs iegūt persona, kurai vismaz 12 mēnešus 
jau ir kāda no traktortehnikas vadītāja kategoriju apliecībām.

Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) eksāmens būs jākārto, iegūstot pir-
mo traktortehnikas kategoriju vadīšanas apliecību. Ja pretendenta rīcībā 
ir kāda no traktortehnikas kategoriju vadītāja apliecībām, tad CSN eksā-
mens atkārtoti nav jākārto. 

CSN eksāmens, iegūstot traktortehnikas vadītāja apliecību, nebūs jā-
kārto arī tad, ja personai jau ir tiesības vadīt C1 vai C kategorijai atbilstošus 
transportlīdzekļus. Šāda norma iespējama tādēļ, ka traktortehnika pēc 
savas būtības un konstrukcijas vairāk ir pielīdzināma kravas automobilim 
situācijās, kad jālieto bākuguns, jāiekrauj krava, kad ir masas ierobežojumi 
un citās specifi skās situācijās. 

Turpmāk teorētiskais eksāmens būs kārtojams elektroniski testa veidā 
un sastāvēs no divām daļām: CSN jautājumiem un traktortehnikas eks-
pluatācijas drošības jautājumiem.

Noteikumi arī reglamentē, ar kādu traktortehniku būs jākārto vadīša-
nas eksāmens, lai iegūtu konkrēto kategoriju. Vadīšanas eksāmenu kārtos 
ar konkrētas kategorijas visplašāk izmantoto traktortehniku, piemēram, 
TR1 un TR2 kategorijā – ar traktoru un piekabi, TR3 kategorijā – harvesteru 
vai forvarderu, un TR4 kategorijā – ar veltni.

Vadīšanas eksāmenā būs arī papildu prasības. Tā kā mācību program-
mā tiks iekļauta jauna fi gūra – treileris vai estakāde, šī fi gūra eksāmenā būs 
jāizpilda TR3 un TR4 kategorijai.

Lai persona varētu mācīties vadīt transportlīdzekli, tai saskaņā ar Ceļu 
satiksmes likuma 22. panta sesto daļu ir jābūt klāt braukšanas mācību at-
ļaujai, ja personas rīcībā jau nav transportlīdzekļa vai traktortehnikas vadī-
tāja apliecības. Līdz šim šāda atļauja netika izsniegta, jo normatīvais akts 
to neparedzēja, bet turpmāk traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas 
izsniegs, atjaunos un apmainīs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
(VTUA).

Jaunie noteikumi arī nosaka, kādās situācijās un kādā kārtībā tiek iznīci-
nāta traktortehnikas vadītāja apliecība, kā arī apliecības - tostarp ārvalstīs 
izdotas – atjaunošanas, apmainīšanas un kārtību.

Noteikumi paredz, ka ar 1. septembri VTUA sāks izdot (mainīt) jaunās 
traktortehnikas vadītāja apliecības (maksa 13,60 eiro). Patlaban spēkā 
esošās traktortehnikas kategorijas tiks pielīdzinātas jaunajām kategorijām 
pēc šādas shēmas:

No 04.11.1997. līdz 

28.09.2009. (vecās)

No 29.09.2009. līdz 

31.08.2018 
No 01.09.2018.

A TR1
A un A1 B TR2
B un B1 B TR2
C un C1 A TR1
D un D1 D TR2
E E TR4

C TR2
Ekskavators B un C TR2
Iekrāvēji B un C TR2
Buldozers B TR2
Ceļu būves un kopša-
nas mašīnas

G TR4

Meža mašīnas F TR3
Cita pašgājēja tehnika H TR2

17. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 “Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” nosaka 
publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulāciju. 

Apmaksu klients veic tikai pamatojoties uz VTUA izrakstīto rē-
ķinu vai klientam izsniegto elektroniskā kases aparāta (EKA) čeku, 
kurā tiek norādīti abu pušu rekvizīti, pakalpojumu nosaukumi un 
klientam apmaksājamā summa. Klients nedrīkst veikt  maksāju-
mus, ja par pakalpojumiem nav sagatavots un izsniegts rēķins vai 
EKA čeks! 

VIENAS KATEGORIJAS TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJA 

APLIECĪBAS IEGŪŠANA (JA TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS UN 

PRAKTISKO PIEREDZI PERSONA APGUVUSI PAŠMĀCĪBĀ)

Pakalpojuma veids

Cena 

bez PVN 

(EUR)

PVN 

21% 

(EUR)

Cena 

ar PVN 

(EUR)

Traktortehnikas vadītāju teorētiskais 
kvalifi kācijas eksāmeni - eksāmens par 
ceļu satiksmes noteikumiem un eksā-
mens par traktortehnikas ekspluatāci-
jas drošības jautājumiem

10.11x2 - 10.11x2

Traktortehnikas praktiskās vadīšanas 
eksāmens 25,00  - 25,00

Traktortehnikas vadītāja apliecība, tās 
noformēšana un izsniegšana 13,60  - 13,60

Traktortehnikas vadītāja datu pirmrei-
zējā ievadīšana vai datu maiņa valsts 
informācijas sistēmā

8,40  - 8,40

Kopā 67,22 - 67,22*

Piezīme: Nepieciešamo eksāmenu skaits tiek noteikts pēc attiecīgo vadī-
tāju kategoriju veida.

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJA APLIECĪBAS APMAIŅA, 

JA TAI BEIDZIES DERĪGUMA TERMIŅŠ, MAINĪJUŠIES 

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJA APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA 

PERSONAS DATI VAI TĀ BOJĀTA UN NAV SALASĀMI IERAKSTI 

Pakalpojuma veids
Cena 

bez PVN 

(EUR)

PVN 

21% 

(EUR)

Cena 

ar PVN 

(EUR)

Traktortehnikas vadītāja apliecības no-
formēšana un izsniegšana 13,60 - 13,60

Traktortehnikas vadītāja datu pirmrei-
zējā ievadīšana vai datu maiņa valsts 
informācijas sistēmā

8,40 - 8,40

Kopā 22,00 - 22,00*

* cenā nav iekļauts pakalpojums par norēķinu veikšanu 0.67 EUR 
apmērā un par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai par 
nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ 
uz biroju 0.67 EUR/km.

BDUZ lauku vēsture
15.septembris ir pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami 

noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc bioloģiski 
vērtīgie zālāji. Pēc 15.septembra Lauku atbalsta dienestā  laicīgi 
jāiesniedz BDUZ pļaušanas vai ganīšanas lauku vēstures veidlapa.
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Sākot ar 2019. gadu, notiks bū-
tiskas izmaiņas veselības aprūpē. 

Iedzīvotājiem, kuri strādā 
legālu algotu darbu, kā arī paš-
nodarbinātajiem, kuri regulāri 
maksā Valsts sociālās apdro-
šināšanas obligāto iemaksu 
(VSAOI), veselības aprūpe būs 
nodrošināta pilnā apmērā kā līdz 
šim. Tie, kuri strādā nelegāli, sa-
ņem algu “aploksnē”, kā arī paš-
nodarbinātie (kuriem tas ir vie-
nīgais ienākumu gūšanas veids), 
kuri nemaksā VSAOI, nokļūst 
riska grupā, kas varētu nesaņemt 
daļu no valsts fi nansētiem veselī-
bas aprūpes pakalpojumiem.

Turpmāk valsts fi nansētais 
veselības aprūpes grozs tiek sa-
dalīts divās daļās – pilnajā un mi-
nimālajā grozā. Bet, tāpat kā līdz 
šim, visus maksas pakalpojumus 
varēs saņemt, ja pacients tos ap-
maksās pilnā apmērā pats.

Pakalpojumu minimālais 
grozs. Visi iedzīvotāji neatkarīgi 
no tā, vai VSAOI veiktas vai nē, 
saņems sekojošus pakalpojumus 
(minimums): “ātrā” palīdzība, 
dzemdību palīdzība, ģimenes 
ārsta aprūpe, “smago” un sabied-
rības veselību apdraudošo sli-
mību ārstēšana (vēzis, psihiskas 
slimības, cukura diabēts uc.).

Pilnais pakalpojumu grozs. 
Papildus citus pakalpojumus, 
piemēram, ārstēšanās stacio-
nāros veselības aprūpe mājās, 
kompensējamie medikamenti, 
speciālistu apmeklējumi, izmek-

lējumi ar speciālista nosūtījumu, 
rehabilitācija, izdevumu atlīdzība 
par citās valstīs veikto ārstēšanu 
u. c. būs pieejami tikai tad, ja būs 
veiktas VSAOI. Izņēmums – pilno 
pakalpojumu grozu varēs sa-
ņemt sociāli mazāk aizsargātas 
iedzīvotāju grupas, piemēram, 
bērni, pensionāri, personas ar I 
un II grupas invaliditāti, skolēni, 
pilna laika studenti, reģistrētie 
bezdarbnieki un vairākas citas 
iedzīvotāju grupas.

Ja persona, kas nestrādā le-
gāli vai nav iepriekš uzskaitīto 
izņēmumu grupā, kā arī mikrouz-
ņēmuma darbinieki un sezonas 
laukstrādnieki (par kuriem maksā 
sezonas laukstrādnieku nodokli) 
vēlas saņem pilno veselības ap-
rūpes pakalpojumu grozu, tad 
viņiem tiek dota iespēja pašiem 
veikt veselības apdrošināšanas 
iemaksas (VAI -jaunā nodokļa 
saīsinājums) sekojošā apmērā un 
kārtībā:

– 2018. gadā – 1% no minimā-
lās mēneša darba algas jeb 51,6 
eiro;

– 2019. gadā – 3% no minimā-
lās mēneša darba algas jeb 154,8 
eiro;

– 2020. gadā – 5% no minimā-
lās mēneša darba algas jeb 258 
eiro.

Precīzi jāievēro norādītā se-
cība. Ja tas nebūs ievērots, tad, 
ja persona vēlēsies pievienoties 
apdrošināšanai vēlāk, viņai būs 
jāsamaksā par diviem iepriekšē-

jiem gadiem (kuri jau ir pagājuši 
un pakalpojumi nav bijuši izman-
toti!). Piemēram, pašnodarbi-
nātai personai 2020. gadā veik-
smīgākai ārstēšanai jādodas uz 
slimnīcu, bet viņa strādājusi ar 
zaudējumiem gan 2018., gan 
2019., gan 2020. gadā, VSAOI nav 
maksājusi un nestrādā legālu al-
gotu darbu. Ne 2018., ne 2019., 
ne 2020. gadā tā nav veikusi VAI. 
Lai varētu saņemt slimnīcas pa-
kalpojumu 2020. gadā, personai 
ir jāsamaksā VAI par 2020. gadu, 
kā arī gan par 2018. gadu, gan 
2019. gadu. Citādi valsts apmak-
sātus slimnīcas pakalpojumus 
nevarēs izmantot, un personai 
būs jāmaksā pašai pilna pakalpo-
juma cena.

Samaksāt VAI var, sākot ar šī 
gada 1. septembri. Lai to izdarītu, 
jāsaņem paziņojums e-veselībā 
vai arī jāvēršas Nacionālajā vese-
lības dienestā (NVD). Samaksāt 
var gan caur internetbanku, gan 
arī bankā, pastā vai NVD nodaļās. 
Jāmaksā būs reizi gadā. Vairāk 
par samaksas kārtību var izlasīt 
MK noteikumos “Veselības ap-
drošināšanas iemaksu veikšanas 
un atmaksāšanas kārtība”.

Lai 2019. gada 1. janvārī neras-
tos problēmas saņemt veselības 
aprūpi pilnā apmērā:

– pārliecinieties, vai esat to 
skaitā, par kuriem maksā pilno 
VSAOI;

– ja neesat to skaitā, tad neaiz-
mirstiet nomaksāt VAI: sākot ar 1. 

septembri – 51,60 eiro, kā arī ie-
teicams samaksāt par 2019. gadu 
154,80 eiro. Citādi, ja gadīsies 
nopietni saslimt janvāra sākumā, 
var rasties sarežģījumi saņemt at-
bilstošu palīdzību.  Ja maksāsiet 
dienā, kad ļoti vajag atbilstošu 
aprūpi, var gadīties, ka tikai pēc 
piecām dienām iegūsiet tiesības 
uz pakalpojumu.

Lai labāk saprastu, vai esat tai 
grupā, par kuru maksā pilno VSA-
OI, noderīgi ir ielūkoties Sociālās 
aģentūras mājaslapā, kur pieeja-
ma tabula un norādīts, par kurām 
iedzīvotāju grupām veselības 
apdrošināšana (1%) jau iekļauta 
VSAOI maksājumā. Šī gada bei-
gās portālā e-veselība varēs pār-
baudīt, vai esat grupā, kas var sa-
ņemt pilno pakalpojumu grozu.

Likums paredz pašnodarbinā-
to personu izslēgt no veselības 
aprūpes pakalpojumu saņēmēju 
datu bāzes, ja pagājuši trīs mē-
neši no brīža, kad persona vairs 
nav sociāli apdrošināta (tātad, ja 
vienu ceturksni nebūs veiktas ie-
maksas). Labāk rūpēties, lai katru 
ceturksni būtu ienākumi un mak-
sātas VSAOI, bet, ja ienākumu ce-
turksnī nav, tad jāmaksā VAI, lai 
varētu saņemt valsts apmaksātos 
ārstniecības pakalpojumus.

Sīkāk ar jauno sistēmu var ie-
pazīties Veselības ministrijas mā-
jaslapā. 

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, 

mob.t. 26312414

Jaunā veselības apdrošināšanas sistēma
(saīsināti no grāmatvedības konsultantes Andas Skadiņas raksta)

20. jūnijā Jēkabpils novada 
pašvaldībā tika noslēgts līgums 
ar I.Stūrmani par projekta, kas 
ieguva atbalstu pašvaldības 
izsludinātajā biznesa ideju kon-
kursā “ Atbalsts uzņēmējdarbī-
bai Jēkabpils novadā 2018”, rea-
lizēšanu. Augusta mēnesī jau 
saņēmām atskaiti par piešķirtā 
fi nansējuma izlietojumu.

Projekts “Galdniecības pa-
kalpojuma attīstība” īstenots ar 
mērķi padarīt efektīvāku un āt-
rāku galdniecības procesu kva-
litatīvai galdniecības pakalpo-
juma sniegšanai iedzīvotājiem. 
Projekta ietvaros tika iegādāta 
maliņu slīpmašīna un dators 
darbgalda programmēšanai, 

kas dod iespēju paātrināt un 
atvieglot nepieciešamo detaļu 
izgatavošanu, kā arī optimizēt 
produkcijas izgatavošanas laiku 
un samazināt kopējās izstrādā-
jumu izmaksas.

Projektu īstenoja saimnie-
ciskās darbības veicējs Ingus 
Stūrmanis, kas galdniecības 
pakalpojumus sniedz Dignājas 
pagastā.

Pašvaldības līdzfi nansējums 
projektam 1639EUR. Realizētais 
projekts paplašina pieejamos 
galdniecības pakalpojumus un 
veicina uzņēmējvides attīstību 
Jēkabpils novadā.

Teritoriālās plānošanas 

speciāliste Dzidra Nartiša

Realizēts pirmais Jēkabpils novada pašvaldības 
atbalstītais biznesa idejas projekts
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11. augustā Latvju zīmju parkā 
Leimaņos, 100 dienas pirms Latvi-
jas simtgades, sarīkojumā “Latvju 
zīmes rotājas” reizē tika svinēti 
gan Jēkabpils novada svētki un 
pateicības vakars amatiermākslas 
kolektīviem, gan Latvju zīmju par-
ka projekta noslēgums un Latvijas 
simtgades zaļumballe.

Dienas ievadā pie Leimaņu 
Tautas nama risinājās dažādas 
aktivitātes. Butaforiju meistars 
J.Abramenko apmeklētājus prie-
cēja ar dažādām lellēm, un pie-
dāvāja arī bērniem apzīmēt rokas 
un kājas ar zīmējumiem pēc viņu 
pašu izvēles. Svētku mazie da-
lībnieki varēja nodarboties arī ar 
sauszemes makšķerēšanu, mest 
lidojošos šķīvīšus, kā arī sacens-
ties augstākā torņa izbūvē no 
koka klucīšiem. Drosmīgie varēja 
rāpties augstajā umurkumura 
stabā, kura virsotnē gaidīja dažā-
das balvas. Mazākajiem svētku 
dalībniekiem interesantākais likās 
burbuļšovs, ko piedāvāja SIA “Tusi 
Busi” no Rīgas. Ar plastmasas nūju 
un apļu palīdzību bija iespējams 
gaisā veidot dažādus ziepju bur-
buļus. Notika arī izjādes ar zirgiem.

Svētku tirdziņā gardēži varēja 
nobaudīt un nopirkt Līvānu fi rmas 
“Livenhofa” cepto dažāda veida 
maizi, vafeles un kraukšķus. Blakus 
stendā savus stikla darinājumus 
bija izvietojusi biedrība “Ūdens-
zīmes”- bij gan stikla kuloni, gan 

auskari, gan 
latviešu zīmes no koka, grāmat-
zīmes, svečturi. Biedrība “Cerību 
logi” prezentēja plecu lakatus un 
cimdus, dekoratīvas piespraudes. 
Biedrība “Pavadiņa” – gan pie-
spraudes, gan dekoratīvas maizes 
kulītes, maciņus, kurus var izman-
tot dāvanām, prievītes kā aproces, 
šalles, smalki mohēras plecu lakati, 
bet galvenā “Pavadiņas” bagātība 
bija 29 tautiskās jostas, ko audusi 
un pagastiem vākusi V.Flandere. 
L.Dāboliņai no “Line Rota” līdz bija 
dažādi pušķi no tikpat daudzveidī-
ga materiāla, brošas un citāda vei-
da dekorācijas, domātas apģērba 
un matu dekorēšanai, aproces no 
mākslīgajiem ziediem.

Uz svētkiem bija ieradusies arī 
rekonstrukcijas un eksperimentā-
lās arheoloģijas grupa “Senzeme” 
no Rīgas. Divas meitenes - Gunta 
un Renāte - no šīs biedrības pre-
zentēja 11.- 13. gadsimta latviešu 
maztautu tērpus un rotas - no Lat-
gales, Sēlijas, Zemgales, lībiešiem. 
Viņām bija līdzi veseli četri kom-
plekti dāmu tērpu lai parādītu, kā 
šādā apģērbā var izskatīties mūs-
dienu sieviete. Laukuma pretējā 
pusē vēl divi puiši no šīs biedrības 
- Aleksandrs un Juris – apmeklētā-
jus iepazīstināja ar loka šaušanu. 
Tiesa gan, lokus viņi paši negata-
vo, jo tas ir ļoti smalks darbs. Lat-
vijā ir tikai trīs meistari, kas to dara.

Svētku otrajā daļā Leimaņu 
brīvdabas estrādē koncertu snie-

dza novada tautas mākslas kolek-
tīvi – FK “Dignōjīši”, VPDK “Deldze”, 
VPDK “Rasa”, JDK “Landi”, JDK “Lau-
de”.

Pateicības par ieguldīto darbu 
novada kultūras dzīvē aizvadītajā 
sezonā no novada domes priekš-
sēdētāja A.Vanaga saņēma Ābeļu 
Tautas nama amatierteātris (rež. 
P.Draņevičs); sieviešu vokālais an-
samblis “Elēģija” (vad. A.Gavare); 
jauniešu jauktais vokālais an-
samblis “Tomēr” (vad. A.Gavare), 
VDPK “Kaupre” (vad. I.Gādmane), 
Eiropas deju kopa “Ābelietes” 
(vad.V.Vanaga), Dunavas KN 
dāmu deju kopa “Cielavas” (vad. 
I.Straume), dramatiskais kolektīvs 
“Sateka” (rež. S.Krēslina), līnijdeju 
grupa “May be” (vad. L.Navicka); 
Dignājas pagasta tautas mūzikas 
kapela “Digna” (vad. A.Bikauniece), 
pagasta dramatiskais kolektīvs 
“Madagurči” (rež. A.Mikulāns); Ru-
benes KN dāmu deju kopa “Drais-
kās Peonijas” (vad. I.Rudeviča), 
sieviešu vokālis ansamblis “Kan-
tilēna”, jauktais vokālis ansamblis 
“Ā’re” (vad. S.Radiņa), KN drama-
tiskais kolektīvs ”Kumode” (vad. 
I.Kantāne), Kalna KN sieviešu 
vokālis ansamblis “Līksma” (vad. 
I.Davidāne); Leimaņu TN drama-
tiskais kolektīvs (rež. G. Audzī-
tis), vīru vokālais ansamblis (vad. 
J.Zarenieks), Zasas KN dramatis-
kais kolektīvs (rež S.Audzīte), jau-
niešu muzikālā apvienība ”Oktāva” 
(vad. I.Ģeidāne).

Īpaši tika godināti Dzies-
mu un Deju svētku dalīb-
nieki, un tie bija Dignājas 
pagasta folkoras kopa “Dig-
nojīši” (vad. A.Bikauniece); 
Rubenes KN folkloras kopa 
“Kāre” (vad. I.Kraševska), 
VPDK “Rasa” (vadītāja 
I.Tomāne); JDK “Laude” (vad. 

S.Vaitķeviča); Leimaņu VDPK “Del-
dze”, Zasas KN VPDK “Solis”, JDK 
“Landi” (vad. D.Ģeidāne); Jēkabpils 
novada jauktais koris “Putni” (diriģ. 
S.Kasparsone, koncertmeistare 
A.Ķikute un A.Godiņa).

Koncerta 2. daļā Leimaņu bied-
rības “Akācija Plus” vadītāja I.Lāce 
pateicās visiem par ieguldīto dar-
bu pie Latvju zīmju parka veidoša-
nas 10 gadu garumā. A.Vanags tei-
ca pateicības vārdus biedrībai un 
visai Leimaņu pagasta iedzīvotāju 
radošajai komandai, kas piedalījās 
šo svētku tapšanā. Pēc tam svētku 
apmeklētājiem koncertu sniedza 
etnogrāfi skais ansamblis ,,Suitu 
sievas”, kuras pavadīja arī suitu vīri 
(tāls ceļš mērots tomēr!).

Pašā vakara izskaņā laiks bija 
sākt arī zaļumballi. Pirms balles 
novada pagastu pārstāvji prezen-
tēja savus zaļumballes stāstus: 
gan teatralizēti, gan izdejojot, 
gan izstāstot tos ,,iz vēstures’’, lai 
apmeklētājus uzvedinātu uz pa-
reizā “viļņa”. Netrūka arī pašu viļ-
ņu, jo klāt bija arī pamatīgs lietus 
gāziens, bet tas netraucēja balles 
apmeklētājiem ļauties pirmajam 
valsim un Dignājas kapelas pava-
dījumā nodoties danču priekiem.

Naktī 1. reizi iemirdzējās arī lat-
vju zīmju parkā izvietotās zīmes, 
kas parka apmeklētājus un ga-
rāmbraucējus turpinās priecēt arī 
turpmāk.

A.Valdmane, K.Sēlis

K. Sēļa foto

“Latvju zīmes rotājas” Leimaņos
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Kad bijušais Leimaņu pa-
gasta padomes priekšsēdētājs 
A.Vanags ieteica aizaugušo 
dārziņu teritoriju pie Leimaņu 
tautas nama iekopt, tad es kā 
toreizējā tautas nama vadītāja 
griezos pie kādreizējās SIA “Mo-
narda” apstādījumu projektētā-
jas I.Šmites, lai pasūtītu parkam 
apstādījumu veidošanas projek-
tu, un tā, kādā rītā, sēžot pie In-
gas kabinetā un malkojot kafi jas 
tasi, kalām plānus – ko un kā…

Pēc kāda laika Inga man zva-
na un saka, ka mēs varētu vei-
dot un likt parkā senās latvju 
zīmes! Konsultējos ar A.Vanagu, 
viņš piekrita un bija priecīgs par 
ideju. Tā tapa apstādījumu un 
zīmju izvietošanas projekts, pēc 
kura visus šos 10 gadus, sākot no 
2008. gada, tika ierīkots  zīmju 
parks un gadu no gada uzstādī-
tas latvju zīmes un stādīti koki. 
Diemžēl, izrādījās, ka arī ozols 
nav mūžīgs, un dažas zīmes jau 
bija jāatjauno, jo laika zobs dara 
savu.

2018. gada pavasarī izsludi-
nātajā Jēkabpils novada NVO 
projektu konkursā no Jēkabpils 
novada pašvaldības ieguvām 
700.00 EUR projekta „Latvju 
zīmes rotājās” realizēšanai. 

Biedrības līdz-
fi nansējums bija 200.00 EUR, 
kopā 900.00 EUR. Projekta ie-
tvaros bija jāatjauno Latvju 
zīmju parka norāde un citas 
zīmes un jāizgatavo informatī-
vā stenda ietvars. To apņēmās 
izdarīt D.Vecums, kurš arī vei-
dojis visas parkā esošās koka 
zīmes. Nepieciešams bija arī 
informatīvais stends, jo parka 
viesi iebraucot ne vienmēr sa-
tiek kādu, kas var pastāstīt par 
zīmju parku. Un tā tika uztaisīti 
divi informācijas stendi: viens 
par latvju zīmju parka izveidi un 
otrs stends par pagasta vēsturi. 
Visām zīmēm bija jāatjauno krā-
sojums. Par to paldies biedrības 
meitenēm, kas pa dzestrajiem 
vakariem krāsoja zīmes, jo die-
nās šovasar bija karsta saule!

Liels paldies par nesavtīgo 
darbu K.Sēlim par abu stendu 
informatīvā materiāla izkārto-
jumu un noformējumu un buk-
leta informācijas sagatavošanu. 
Prieks par tādu jaunieti, kurš 
savā brīvajā laikā tik centīgi strā-
dā sava pagasta labā.

11. augustā, Jēkabpils novada 
svētkos, man bija iespēja pa-
teikties visiem ļoti daudzajiem 
cilvēkiem par sadarbību zīmju 
parka izveidē. Un īpašs PALDIES 

un suvenīri : Idejas 
realizētājam un 
ziedotājam, bijuša-

jam Leimaņu pagasta vadītājam 
A.Vanagam. Idejas ģeneratoram 
SIA “Monarda” bijušajai vadītājai 
I.Šmitei.

Apzaļumošanas stādu iegāde 
un apstādījumu ierīkošanas plā-
na fi nansējums, apgaismojums 
– Leimaņu pagasta padome 
un pārvalde, A.Tropiks. Zīmju 
skiču autors, zīmju izgatavotājs 
– D.Vecums un palīgs pirmo 3 
zīmju izgatavošanā – J.Kokins. 
Pirmo 3 zīmju uzstādīšana ar 
smago tehniku – z/s “Raiņi” – 
K.Rāviņš

Visu pārējo zīmju uzstādīšana 
ar smago tehniku – z/s “Līvas” – 
G.Kiops ar dēliem.

Vislielākie fi nansiālie atbal-
sītāji: Jēkabpils novada pašval-
dība – biedrības projekti, LPKS 
“Ezerkrasti -1” – A.Spēks, LPKS 
„Ezerrieksts”’ – I.Gasiņa.

Lielākie naudas ziedotāji: Gun-
tis Pusbarnieks   paldies viņam 
par dāsno ziedojumu, bet diem-
žēl pašlaik viņš uz mums norau-
gās no mākoņa maliņas), R.Pors, 
P.Balodis, A.Bruks, V.Eglīte, I.Sēle, 
z/s “Cīruļi” – Gironu ģimene, z/s 
“Priekšāni” – Garšķu ģimene, 
E.Mi glāne, A.Miglāns, A.Kiope, 
J.Miglāns, V.Beķeris un Z.Skujiņa, 
A.Krie vāns, A.Bruņenieks, N.Bru-
ņi  niece, A.Mārāne, V.Muša, 

Dz.Sku jiņa un I.un M.Lāči.
Sirsnīgs paldies par ozol-

koka materiāla ziedošanu un 
piegādi: SIA „Meža Dzenīši” – 
M.Rusiņš, J.Spule, Austrumu ģi-
mene, A.Līcis, J.Kirilovs, J.Grīva, 
J.Kokins. Dažādi tehniskie risinā-
jumi- A.Aišpurs.

Vietējais zīmju parka gids un 
palīgs A.Austruma. Paldies arī 
G.Audzītim!

Projektu piesaiste un izpilde 
– biedrības”Akācija plus” kolek-
tīvs: I.Sēle, I.Garšķe, I.Savicka, 
E.Miglāne, V.Eglīte, I.Puķite, 
I.Girone, Z.Skujiņa, I.Vilcāne, 
I.Muša, V.Muša un I.Lāce. Visos 
projektos, kuri 10 gadu laikā 
tika realizēti, samaksa par bied-
rības darbu un projekta vadītā-
ja darbu nebija paredzēta. Liels 
paldies biedrības meitenēm par 
nesavtīgo darbu!

Projektā izpildē vēl pieda-
lījušies un paldies viņiem par 
paveikto darbu: SIA “AT Risinā-
jumi” – bukleti, SIA “LT” – nerū-
sējošā tērauda info plāksnes zī-
mēm, SIA “Drex” – 2 informatīvo 
plākšņu izgatavošana, biedrība 
“Ūdenszīmes” – koka suvenīri, 
Jēkabpils novada elektriķis – 
apgaismojuma izveidošana zī-
mēm.

I.Lāce, biedrības

 “Akācija Plus” vadītāja

Biedrības arhīva un 

K.Sēļa foto

Noslēdzies no 2008. līdz 2018. gadam ilgušais projekts 
“Latvju zīmju parks”



2018. gada 18. septembris16 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Projekts “Rubeņu ciema vecās 
pienotavas apgleznošana”, kas 
tapa pateicoties jauniešu līdzdalī-
bas pasākumam “BalsoTu! Kā?” nu 
ir īstenots. Ceļš līdz tā īstenošanai 
nebūt nebija viegls, tomēr tā laikā 
tika iegūta lieliska pieredze, kura 
noderēs arī turpmāk. Grūtākais 
visā šajā posmā bija saprast lietas, 
kas saistītas ar to, kā sagatavot 
pašu ēku gleznošanai, lai paildzi-
nātu krāsu noturību, un kādas 
krāsas ir nepieciešamas. Tāpēc ļoti 
noderēja viedoklis un pamācības 
no cilvēkiem, kas kaut ko par šīm 
lietām saprot vairāk.

Interesantākais šajā pasākumā 
bija pati ēkas apgleznošana, kas 
norisinājās 19. un 20. augustā. 
Divu dienu laikā jebkurš varēja 
pielikt savu roku un ar dažiem 
otas triepieniem paveikt kaut ko 
skaistu. Palīdzēt, arī morāli atbal-

stīt, bija atnākuši vietējie rubenie-
ši. Mašīnas, kuras parasti ātrā gaitā 
traucās garām, šajās dienās palē-
ninot gaitu, apskatīja to, kas tiek 
veikts, lai ēka iegūtu citādāku vei-
dolu. Tika paveikts liels darbs, pēc 
kura daudzi atzina, ka atklājuši 
sevī apslēptos talantus jaukt krā-
sas un savu redzējumu uzlikt uz 
sienām, tāpēc abu dienu beigās 
varēja sajust gandarījumu par pa-
veikto un pacilātību katrā no šiem 
jaunajiem māksliniekiem. Pro-
tams, neiztikt arī bez dažādiem 
kurioziem, sākot no gulbjiem, kas 
sākotnēji izskatās pēc baložiem 
un gulbēniem, kas līdzinās pīlēm, 
līdz pat apkrāsotām sejām un pa-
pēžiem, līdzinoties maziem Šre-
kiem un Sniega cilvēkiem.

Tomēr galvenais šajā pasāku-
mā nebija ēkas izdaiļošana, bet 
gan saliedētība kā jauniešu, tā arī 

dažādu paaudžu starpā, ko varēja 
just gan ēkas sagatavošanas, gan 
apgleznošanas procesā. Domāju, 
ka šādi pasākumi tiešām saliedē 
cilvēkus ar dažādām interesēm 
un vecumiem, dodot labumu arī 
savam dzimtajam ciematam/pil-
sētai/vecajām skolām utt. Droši 
varu teikt, ka šādu projektu īste-
nošana tikai dod – pieredzi, jau-
nus draugus un paziņas, skaistu/
sakoptu/funkcionālu apkārtni un 
lielu emociju gammu.

Lielu paldies vēlos pateikt savai 
ģimenei un tuvajiem cilvēkiem, 
kuri šajā procesā bija vislielākie 
palīgi. Vēl paldies jāsaka Rubenes 
pagasta pārvaldei un Jēkabpils 

novada pašvaldībai par iedroši-
nājumu un materiālo atbalstu, 
Ilonai Kantānei par gulbju idejas 
iznešanu no papīra uz sienām, 
Ritai un Andim Timofejeviem par 
gardajām uzkodām un dzeramo, 
kas veldzēja izsalkumu pirms pus-
dienām un slāpes, Jēkabpils no-
vada Jaunatnes lietu speciālistei 
Jurgitai Bareikai par uzrunāšanu 
un idejas iebīdīšanu prātā, Solvitai 
Kuklei par datordizainā izgatavo-
tajām vizualizācijām sākotnējā 
projekta stadijā, kā arī visiem pā-
rējiem, kas palīdzēja ideju pār-
vērst īstenībā.

Laura Rubiķe

Akcijas dalībnieku foto

Jaunieši izdaiļo pienotavas ēku Rubeņos

Par tradīciju augusta noga-
lē Leimaņu bibliotēkā ir kļuvusi 
ekskursija bērnu žūrijas dalībnie-
kiem. Nu jau gadu garumā esam 
iepazinušies ar tuvāko apkārtni, 
Jēkabpili, Krustpili, Līvāniem u.c.

23. augustā Leimaņu bib-
liotēkas mazie, čaklākie lasītāji 
devās vasaras ekskursijā, šoreiz 
uz Viesīti un tās apkārtni. Pirmā 
pietura mums bija Viesītes tūris-
ma un informācijas centrs, kur 
gida pavadībā sākām ekskursiju. 

Vispirms iepazināmies ar Viesītes 
muzeju “Sēlija”, tad ar Mazo bānīti 
un Viesītes simbolu “Āzi”. Tā izstai-
gājot kluso pilsētiņu, nokļuvām 
līdz Paula Stradiņa skolai, tur mēs 
ievingrinājām roku rakstīšanā ar 
tintes spalvu, dažiem tas sagādāja 
ļoti lielas grūtības, bet paveicām 
arī šo darbiņu. Nākošā pietura 
mums bija jaunatklātā dabas 
taka, kur varējām izkustēties un 
atpūsties.

Ekskursiju turpinājām uz Sau-

kas pusi, kur apmeklējām z/s 
“Vilciņi”. Bijām pārsteigti par lielo 
putnu dažādību šajā saimniecī-
bā. Ar lielu interesi apskatījāmies 
un noklausījāmies stāstījumu 
gan par pērļu vistām, gan zosīm, 
gan pudeļpīlēm. Jautājumu bija 
daudz, bet saņēmām izsmeļošas 
atbildes. Noslēgumā ceļš mūs 
aizveda uz Ormaļkalnu, ieturējām 

pusdienas, uzkāpām skatu tornī, 
vērojām apkārtni un tad devā-
mies mājup! Esam iepazinuši savu 
tuvāko apkārtni, iespējams – nā-
košgad būs tālāks galamērķis!

Ekskursijas noslēgumā apmai-
nījāmies ar izlasītajām grāmatām.

Līga Lācīte,

Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkas arhīva foto

Leimaņu bibliotēkas bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā
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Kalna pagasta seniori katru 
gadu dodas kopīgā ekskursijā. 
Šogad, 14. augustā,  ceļš veda uz 
Alūksni. Diena iesākās ar patiesu 
prieku par skaisto dienu!

Ekskursijas pirmā apskates vie-
ta bija Dabas muzejs „Vides labi-
rinti”, kuriem cauri ejot, iepazinām 
putnu dziesmas, zemes dzīles un 
pasaules ūdeņu pieskāriena elpu. 
Tas bija neparasts un pārsteidzošs 
ceļojums dabas pasaulē. Brīnišķī-
ga minerālu ekspozīcija. Visu, ko 
redzējām, viss mums bija pārstei-
gums. Paldies gidam par izsmeļo-
šo stāstījumu!

Tālāk devāmies uz E. Glika Bībe-
les muzeju. Tur mēs iepazināmies 
ar „Bībeles ceļu” -  no pašas pirmās 
E.Glika Alūksnē tulkotās Bībeles 
līdz mūsdienu izdevumiem. Tur 
redzējām Bībeles no 1694. gada 
un 38 pasaules valodās. Turpat 
blakus atrodas Alūksnes Evanģē-
liski Luteriskā baznīca. Baznīca 
celta 1781. – 1788. gados. Viena no 
celtnes raksturīgākajām iezīmēm 
ir savdabīgais, krāsainais kalto lau-
kakmeņu raksts. Baznīcas torņa 

augstums ir 55.5 metri. Kāpnes, 
kas ved tornī, nav raksturīgas ne-
vienai citai baznīcai, jo tās ir platas 
un ērti ir tikt augstajā tornī. No 
torņa paveras skats uz gleznaino 
Alūksnes apkārtni.

1683. gadā uz dzīvi Alūksnē 
pārcēlās vācu mācītājs Ernsts Gliks 
un uzsāka arī sava mūža lielāko 
darbu – Bībeles tulkošanu latvie-
šu valodā. Par godu šim notiku-
mam, Gliks mācītājmuižas parkā 
iestādīja divus ozolus, kas zaļo 
joprojām. Blakus tiem atrodas pie-
miņas akmens ar uzrakstu “Glika 
ozoli. 1685–1689”, kas simbolizē 
Vecās Derības un Jaunās Derības 
pārtulkošanas laiku. Glika Bībeles 
muzejs un ozoli ir uzskatāmi par 
sava veida Alūksnes simboliem.

Tālāk iegriezāmies Alūksnes 
tautas lietišķās mākslas studijā „ 
Kalme”. Tās vadītāja mūs iepazīs-
tināja ar studijas darbību. Studijā 
darbojas cilvēki, kuri darbojas ra-
doši – auž, ada, tamborē  un izšuj. 
Studijas dalībnieku uzdevums ir 
nodrošināt un attīstīt tautas lie-
tišķās mākslas saglabāšanu, po-

pularizēšanu. Studijas 
telpās bija iespēja 
arī aplūkot darbus – 
galdautus, dvieļus, 
segas, paklājus, jos-

tas, zeķes, tautas tērpus utt., bija 
iespēja arī to iegādāties.

Alūksne priecē ar skaistu, sa-
koptu dabu, krāšņām strūklakām. 
Nākošais apskates objekts mums 
bija viena no Alūksnes ezera lielā-
kajām salām – Pilssala jeb Marijas 
sala. Uz šīs salas atrodas Alūksnes 
viduslaiku pils drupas, brīvdabas 
estrāde, sporta laukumi un atpū-
tas vietas. No šīs salas bija iespē-
ja pavizināties ar kuģīti Marien-
burg. Brauciena laikā izbaudījām 
Alūksnes ezera un tā salu skaistu-
mu. Audiogids mūs iepazīstināja 
ar Marienburgas vēsturi. 1342. 
gadā Pilssalā, Livonijas ordenis 
pabeidza mūra pils celtniecību. 
Pili iesvētīja Marijas pasludināša-
nas dienā, tāpēc arī tā vieta ieguva 
sev jaunu nosaukumu Marienbur-
ga. Alūksnieši joprojām piemin 
Alūksnes meiteni Mariju, kura it kā 
iemūrēta vienā no pils sienām, tā-
pēc arī salu dēvē par Pilssalu, gan 
arī par Marijas salu.

Ekskursijas noslēgumā vēl to-
mēr, ja reiz esam Alūksnē, vēla-
mies baudīt braucienu ar bānīti. 

Ar dūmu efektiem un šāvieniem 
mūsu vagonam pie Papardes sta-
cijas uzbruka laupītāji.   Daži eks-
kursanti tika aplaupīti, nolaupītas 
somas, visi pasažieri meža vidū 
tika izsēdināti no vilciena. Tālāk 
dažādas   nenopietnas jautrības, 
neliels  pārgājiens ar šķēršļiem pa 
meža taku, kuras laikā laupītājiem 
jāatklāj pēdējā laikā sastrādātie 
grēku darbi, jālūdz iespēja veikt 
jaunas blēņas, un ieradāmies 
laupītāju nometnē. Laupītāju 
nometnē, lai varētu pacelt Lau-
pītāju karogu bija   jādzied dzies-
mas, jānodod Laupītāju zvērests. 
Pēc šiem pārbaudījumiem bijām 
godam nopelnījuši īpašo   Laupī-
tāju putru. Interesanta bija mai-
zes cepšana ugunskurā uz lazdu 
rīkstēm un baudīšana kopā ar ie-
vārījumu. Un visam pa virsu varē-
jām gan nogaršot, gan iegādāties 
mājās izgatavoto “dzimtenīti” – 
Laupītāju stiprais. Uzlādējušies ar 
pozitīvām emocijām un sajūsmā 
par šo brīnišķīgo dienu, devāmies 
mājup. Mājās atgriezāmies ar pa-
tīkamām, pozitīvām emocijām un 
iespaidu pārbagāti.

Paldies visiem ekskursantiem 
par kopā pavadīto dienu!

Kalna kultūras nama vadītāja  

S.Vecumniece

Kalna pagasta seniori Alūksnē

Kā katru gadu, arī šogad augusta 
pēdējā sestdienā tika sagaidīti teātru 
mīļi, un skatītāji. Šogad mūs priecēja 
5 amatierkolektīvi ar dažnedažādām 
izrādēm: kolektīvs no Līvāniem, Tur-
ku Saieta nama amatierteātris “Mas-
kas”, Gārsenes amatierteātris, Dvietes 
amatierteātris “Nebēdnieki”, un visus 
ciemiņus sagaidīja mūsu pašu māji-
nieki – Dignājas pagasta amatierteātris 
“Madagurči”.

Pēc pasākuma visi dalībnieki tika cie-
nāti ar gardu zupu.

G. Saviča

Autores foto

Teātru pēcpusdiena Dignājā
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Nakts turnīrs Dunavā arī šo-
gad pulcēja sportistus no Jē-
kabpils novada, kā arī pilsētas 
un tuvējiem pagastiem. Turnīrā 
piedalījās 7 strītbola komandas, 
8 pludmales volejbola komandas 
vīriešu konkurencē, 5 pludma-
les volejbola komandas sieviešu 
konkurencē un 3 fl orbola ko-
mandas.

Pirmie pie medaļām un kau-
siem tika strītbolisti, kur veik-
smīgākās komandas bija – „Egles 
dēls” (Sudrabkalns) ar koman-
das sastāvu S.Ķiploks, A.Ķiploks, 
E.Čaupjonoks un K.Vanags, 
izcīnot 3.vietu, komanda „Krei-

ļi” (Jēkabpils, Antūži) ieguva 
2.vietu ar komandas sastāvu 
M.Indriksons, I.Stogovs, V.Zemītis 
un M.Dembergs, savukārt pie 
lielā kausa un čempionu titula 
tika komanda „Pazemes suņi” 
(Jēkabpils) komandu pārstāvēja 
– R.Zalāns, D.Burda, M.Surkulis, 
R.Avotiņš un D.Liepiņš. Trīspun-
ktu metienu konkurencē uzva-
rēja „Kreiļi”, komandas pārstāvis 
M.Dembergs.

Florbolā šogad trešo vietu iz-
cīnīja mājinieku komanda „Duna-
va” ar komandu A.Marcinkevičs, 
M.Boltmanis un K.Bodrkočijs. 
Sudraba medaļas tika koman-

dai „Zemnieki” (Zasa, Dignāja) – 
N.Liepiņš, M.Geižāns, L.Pētersons 
un U.Upenieks un čempionu 
kausu izcīnīja komanda „Sudrab-
kalns KKKK”, komandu pārstāvēja 
N.Kusiņš, E.Krēsliņš, K.Krēsliņš un 
R.Kusiņš. Florbola soda sitienos 
pie balvas tika M.Geižāns.

Pludmales volejbolā sieviešu 
konkurencē trešo vietu izcīnīja 
pagājušā gada uzvarētāju ko-
manda „Adamovičas” (Jēkab-
pils, Atašiene), ko pārstāvēja 
L.Donāne un L.Adamoviča, otro 
vietu izcīnīja komanda „Māsas” 
(Jēkabpils) ar komandu L. un 
R.Dubkovas, un šī turnīra uzva-

rētājas – komanda „Gu-
maka māsas” (Leimaņi, 
Dignāja), ko pārstāvēja 
G.Stūrīte un A.Šlesere.

Sacensības pludma-
les volejbolā vīriešiem 
ilga līdz pat 4 no rīta 

ar sīvām cīņām, kur katrs sets 
tika aizvadīts punkts, punktā – 
pie trešās vietas tika komanda 
„Cīruļi” (Dagda) ar komandas sa-
stāvu A.Arihijevs un E.Potapovs. 
Sudraba medaļas tika komandai 
„Elagro” (Jēkabpils), ko pārstā-
vēja R.Klaucāns un A.Ivanovs, 
savukārt čempiona titulu nosar-
gāja pagājušā gada uzvarētāji 
R.Aleksejevs un D.Mucenieks – 
„Plēsēji” (Zasa).

Lai pasākums varētu izdoties, 
Jēkabpils novada dome piešķīra 
papildus fi nansējumu pludmales 
volejbola laukuma izveidei, kā arī 
prožektoru uzstādīšanai un jau-
nu basketbola grozu un vairogu 
uzstādīšanai. Par lielisko atmos-
fēru rūpējās DJ Ainārs no Ilūkstes. 

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

B.Čākure

Nakts turnīrs Dunavā

Šogad Aktīvajā senioru dienā 
tikāmies saulainajā 22. augus-
tā Mežgalē, Leimaņu pagastā. 
Dalībniekiem bija iespējams 
iepazīties ar labiekārtoto par-
ka teritoriju, LEADER projekta 
realizēto lapeni, kur varējām ne 
tikai pulcēties, bet arī uzspēlēt 
gan dambreti un āra boulingu, 
gan iemēģināt velotrenažierus. 
Lai popularizētu veselīgu dzī-
vesveidu un fi zisko aktivitāšu 
daudzveidību, senioru dienas 
dalībniekiem bija iespējams 
iepazīties ar nūjošanu, kā arī 

uzzināt dažādus ar veselīgu dzī-
vesveidu saistītus jautājumus. 
Projekta “Veselības veicināša-
nas un slimību profi lakses pie-
ejamības uzlabošana Jēkabpils 
novada pašvaldībā” ietvaros 
pasākumā piedalījās sertifi cēta 
fi zioterapeite Jekaterina Petroka 
(peldbaseins “Citrus”) un nūjo-
šanas instruktore Ligita Upīte 
(biedrība “Holista”), stāstot par 
veselīga dzīvesveida pamatprin-
cipiem, par nūjošanas tehniku, 
kā arī sniedzot praktiskus pado-
mus, gan izvēloties vingrošanas 

apģērbu, gan spor-
ta inventāru. Pasākuma aktīvajā 
daļā dalībnieki iemācījās nūjot, 
sadarbībā ar fi zioterapeiti iesil-
dīties pirms sportiskajām akti-
vitātēm, atsildīties, kā arī dažā-
dus citus vingrinājumus. Pēc 
vingrošanas dalībnieki sacentās 
dažādās individuālajās sacensī-
bās – metot šautriņas, lidojošo 
šķīvīšu dārtus, āra boulingā un 
citās aktivitātēs, par ko paši veik-
smīgākie tika pie balvām.

Par viesmīlīgo uzņemšanu 
un gardajām pusdienām parū-
pējās aprūpes nama “Mežvijas” 

kolektīvs un Leimaņu pagasta 
pārvalde, kā arī par pasākuma 
neformālo daļu – Mežgales bib-
liotekāre Līga Lācīte. Paldies 
kultūras namu darbiniekiem par 
dalībnieku organizēšanu, kā arī 
pagastu pārstāvjiem par atzinī-
gajiem vārdiem pasākuma orga-
nizatoriem un dalībniekiem! Lai 
veiksmīgs ražas novākšanas laiks 
un jauniegūtās zināšanas veicina 
aktīva dzīvesveida prieku!

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore 

B.Čākure

Autores arhīva foto

Jēkabpils novada Aktīvā senioru diena Mežgalē
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25. augustā Zasā norisinā-
jās ikgadējais vasaras volejbola 
turnīrs, kā arī, lai popularizētu 
nūjošanu un veselīgu dzīvesvei-
du, jau otro gadu, slimību profi -
lakses un veselības veicināšanas 
projekta ietvaros, profesionāla 
fi zioterapeita vadībā iedzīvotā-
jiem bija iespēja iemācīties nūjo-
šanas pamatprincipus un pieda-
līties nūjošanas festivālā.

Pasākuma laikā dalībnieki un 
skatītāji varēja piedalīties dažā-
dās papildus disciplīnās, gan iz-
mēģinot roku lodes grūšanā, gan 
pārbaudot savas līdzsvara un 
precizitātes spējas citās indivi-
duālajās sacensībās. Šogad savā 
starpā cīnījās 9 vīriešu volejbola 
komandas un 4 sieviešu koman-
das. Vīriešu konkurencē koman-

das tika izlozētas 2 
grupās, kur labākās 
2 sadalīja savā star-
pā medaļas. Par 3. un 4. vietu 
cīnījās komandas “Nepiedošu” 
(Jēkabpils) un “Metriņš” (Zasa), 
kur pēc izspēlētiem 3 setiem uz-
varu guva mājinieku komanda 
“Metriņš” ar sastāvu U.Vasiļivs, 
R.Vasiļivs, A.N.Ļapustins, R.Aiš-
purs, M.Razujevs. Par pirmo vie-
tu savā starpā spēkojās Jēkab-
pils komanda “Elagro Trade”, ko 
pārstāvēja arī viena daiļā dzimu-
ma pārstāve A.Šlesere un puiši 
R.Klaucāns, R.Vjakse, A.Ivanovičs, 
un komanda “Maigoņi” (Zasa) ar 
sastāvu R.Aleksejevs, O.Seglērs, 
D.Mucenieks un M.Geižāns. Fi-
nāls norisinājās ar pamatīgu 
lietus devu, un, aizritot 3 se-

tiem, uzgavilēt varēja komanda 
“Elagro Trade”. Dāmām paveicās 
turnīru izspēlēt līdz lietavām un 
4. vietā palika komanda “Sēli-
ja/Zasa”. Goda pjedestālu savā 
starpā sadalīja Jēkabpils sieviešu 
volejbola komandas – 3.vietu iz-
cīnīja komanda “Ananasi”, ko pār-
stāvēja V.Hartmane, S.Vinciune, 
A.Urķe un K.Grigorjeva. 2. vietu 
ar 2 uzvarētām spēlēm izcī-
nīja komanda”Metriņi” ar ko-
mandu L.Dubkova, P.Ancāne, 
S. un S.Gutbergas, savukārt 
visveiksmīgāk turnīrā sevi pa-
rādīja komanda “Piedodiet!”, 
uzvarot visas pretinieces, ko-
mandā spēlēja L.Adamoviča, 

D.Burda, L.Donāne, K.Krūimiņa 
un S.Ārmane.

Lodes grūšanā šogad 1. vie-
tu vīriešu konkurencē izcīnīja 
E.Melderis 6 kg smagu lodi aiz-
grūžot 10,53 m, savukārt dāmu 
konkurencē vislabāk veicās 
L.Donānei, 4 kg smagu lodi aiz-
grūžot 9,62 m tālu. Zasas parka 
teritorijā norisinājās iepazīšanās 
nodarbība nūjošanas instrukto-
res un sertifi cētas fi zioterapeites 
vadībā, kā arī bērniem visu die-
nu bija pieejamas bezmaksas 
piepūšamās atrakcijas.
Jēkabpils novada sporta pasā-

kumu organizatore B.Čākure

Autores arhīva foto

Vai Tu jau iesildi balsi? Koncerts - kon-
kurss “Atnāc ar savu dziesmu” būs arī 
šogad! Iezīmē savā kalendārā 27. oktob-
ra vakaru košā krāsā, jo tieši tāds - košs 
un pārsteigumiem pilns- būs šis vakars 
Zasas kultūras namā! Kopš šī brīža līdz 
pat 5. oktobrim (ieskaitot) aicinām pie-
teikties dalībai konkursā ikvienu dziedāt 
gribētāju. Tev nav jābūt profesionālim, 
nav nozīmes, cik tev ir gadu. Pie mums 
tiek gaidīts ikviens, kas mīl dziesmu. To-
mēr atceries, ka šis ir konkurss, un tavu 
uzstāšanos vērtēs žūrija, tāpēc gatavo-
jies šim notikumam rūpīgi!

Pieteikties dalībai konkursā iespē-
jams zvanot uz tel. nr. 20371520 vai 
rakstot uz zasaskn@jekabpilsnovads.
lv, kā arī Zasas kultūras namā klātienē. 

Konkursa organizatore lūgs norādīt 
tavu vārdu, uzvārdu vai grupas no-
saukumu, vecumu, izvēlētās dziesmas 
nosaukumu un tās autorus, kā arī to, 
kāda veida pavadījumu izmantosi savā 
priekšnesumā. Sīkāku informāciju par 
pasākumu meklē tā nolikumā Jēkabpils 
novada mājaslapā, neskaidrību gadīju-
mā zvani uz tel.nr. 20371520.

Ja neplāno piedalīties konkursā, taču 
vēlies apmeklēt pasākumu, esi pacie-
tīgs- to, kas Tevi sagaida šī gada koncer-
tā, vēl nedaudz paturēsim noslēpumā.. 
Sīkāka informācija sekos, tāpēc aicinām 
tevi sekot līdzi jaunumiem! 

Tiekamies! 
Laura Aišpure,

Zasas kultūras nama vadītāja

Aicina pieteikties dalībai ikgadējā 
koncertā – konkursā 
“Atnāc ar savu dziesmu”!

Ābeļu Tautas nama 
pašdarbības kolektīvi 
uzsāk jaunu sezonu
No 10. septembra, uzsākot jaunu darba sezonu, 
Ābeļu Tautas nams aicina pieteikties jaunus, 
darbīgus dalībniekus šādos pašdarbības kolektīvos:
• VPDK “Kaupre”
• Ābeļu amatierteātrī
• Jauniešu jauktajā ansamblī “TOMĒR”
• Sieviešu vokālajā ansamblī “Elēģija”
• Eiropas deju kopā senioriem “Ābelietes”
• Rokdarbu klubiņā “Bitītes”

Ar lielāko prieku kolektīvos tiks uzņemti jauni 
spēlēt, dziedāt, dejot, darboties griboši dalībnieki!
Nāc mūsu pulkā, kopā jautrāk! Laipni gaidīsim!

Pieteikties pie kolektīvu vadītājiem 
personīgi vai pa telefonu 28316164

Ābeļu Tautas nama vadītāja

Jēkabpils novada atklātais volejbola 
turnīrs un nūjošanas festivāls Zasā
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Jēkabpils novada Jēkabpils novada 
kultūras un sporta kultūras un sporta 
sarīkojumi sarīkojumi 
2018. gada septembrī2018. gada septembrī

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:

draugiem.lv/
Jekabpils–novads/

twitter. com/
JekabpilsNovads

Izdod Jēkabpils 

novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja 

Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpils-

novads.lv
Iespiests SIA “Erante”, 

t. 65230116
Par rakstu saturu un faktu 

precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.

Ābeļu pagasts
22.09. plkst. 11.00 laukumā 
pie Veselības takas ģimeņu 
pasākums - tikšanās ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Jēkabpils 
nodaļas brigādi – VUGD auto-
mašīnas aprīkojuma un tērpu 
demonstrēšana, viktorīnas u.c. 
aizraujošas norises.

Dignājas pagasts
29.09. Svecīšu vakari Dignājas 
pagasta kapsētās:
plkst. 14.00 Slīterānu kapsētā,
plkst.15.30 Dignājas kapsētā,
plkst. 17.00 Meņķa kapsētā

Rubenes pagasts
21.09. plkst. 16.00 Rubenes 
pagasta pārvaldes zālē dzejas 
dienām un Latvijas simtgadei 
veltīts tematisks pasākums 
“Simtgades stāsti un dzies-
mas”. Tikšanās ar simtgades 
romānu autori, rakstnieci Daci 
Judinu un komponistu Artūru 
Nīmani.

No cikla “Latvijas fi lmas Latvi-
jas simtgadei” novada kultūras 
iestādēs I.Kolmanes spēlfi lma 
“Bille”: 21.09. plkst. 18.00 
Dunavas kultūras namā,
21.09. plkst. 19.00 
Zasas kultūras namā,
21.09. plkst. 18.00 
Ābeļu tautas namā,
22.09. plkst. 19.00 
Dignājas pamatskolā,
26.09. plkst. 18.00 
Rubenes kultūras namā,
28.09. plkst. 19.00 
Kalna kultūras namā,
05.10. plkst. 18.00 
Leimaņu tautas namā
21.09. plkst. 10.00 
Salas novada Salas kultūras 
namā notiks devītais Sēlijas 
kongress. Tā galvenā tēma ir 
“Nacionālā attīstības plāna de-
vums Sēlijas novada attīstībai”.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts 
vai fi lmēts. Materiāli in for matīvos 
nolūkos var tikt pu blicēti novada 
mājaslapā, infor matīvos izdevu-
mos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras 

sarīkojumiem apkopoja 

Inta Tomāne, 26478498; 

e-pasts:  rubeneskn@jekab-

pilsnovads.lv

Jel dod man roku - iesim dzīvi kopā;
Un solīsim viens otram uzticīgi būt.
Būs laime dubultā un nelaime vien puse,
Ja divi likteņi spēs vienā taktī iet.
(S.Vorslava)

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrētas 2 laulības.

IZMANTO JĒKABPILS 
NOVADA VALSTS UN 
PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ 
KLIENTU APKALPOŠANAS 
CENTRA PAKALPOJUMUS!
Adrese: “Svīres” (Rubenes 
pagasta pārvalde), Rubeņi, 
Rubenes pag. Tālr.: 66954865
E-pasts: 
rubeni@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:
P. O. T. C. 8.00–12.00 un 
12.30–17.00
Pk. 8.00–12.00 un 12.30–14.30
S., Sv. BRĪVS


