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Ir novembris, kad biežāk domājam par vietu, kur dzīvojam, tās vēstures mirkļiem, 
šodienu un nākotnes plāniem. Mūsu Latvijai simtgade. Valsts nav tikai teritorija, 
zeme un iekārta. Valsts ir cilvēki. Tie esam mēs visi. Tie bija brīvības cīnītāji un 
būs mūsu bērni un bērnu bērni. Tās ir mūsu labās domas, godprātīgais darbs, 
saudzīgā attieksme pret apkārtējo vidi, labestība savstarpējās attiecībās, 
tradīcijas un kultūras mantojums. Tie ir mūsu sapņi, mērķi un centieni, lai vairotu 
labklājību katram Latvijas, novada un pagasta iedzīvotājam.
Lai cik interesantas, bagātas un skaistas ir daudzas citas zemes, nekur nav tik 
dzidri zilas debesis, zaļi meži, svaigs gaiss un iekopti labības lauki kā Latvijā. Es 
ticu, ka pienāks tāda diena, notikumi un apstākļi, kas atvedīs atpakaļ mājās visus 
aizbraukušos, ka visiem latviešiem savā Dzimtenē būs iespējas strādāt, pelnīt, 
uzturēt ģimeni un audzināt bērnus, piepildīt savas vajadzības un vēlmes. Tikai 
nav ko gausties, ka viss ir slikti. Mēs katrs saņemam atpakaļ to, ko paši esam 
darījuši, ieguldījuši, devuši no sevis, radījuši un vairojuši.
Sveicu visus Jēkabpils novada iedzīvotājus nozīmīgajā Latvijas valsts jubilejā un 
novēlu – domāt, ticēt un darīt, cīnīties un saglabāt, pieņemt un izturēt tieši tā, kā 
to darīja latvieši pirms simts gadiem!

Jēkabpils novada Apbalvoju-
mu piešķiršanas komisija ir izska-
tījusi iedzīvotāju un pašvaldības 
darbinieku iesniegumus par per-
sonām, kas būtu pelnījušas tikt 
apbalvotas ar Jēkabpils novada 
domes Goda rakstu un saņemt 
pateicību sakarā ar Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 100. ga-
dadienu.
Komisija kopā izskatīja 
25 pieteikumus un nolēma:
1. Apbalvot ar Jēkabpils nova-

da domes Goda rakstu par ie-

guldīto darbu Jēkabpils nova-

da attīstībā:

• Artūru Akmeni (Ābeļu pag.),
• Aīdu Bikaunieci (Dignājas pag.)
• Intu Strožu (Dignājas pag.)
• Astrīdu Ķimsi (Dunavas pag.)
• Solvitu un Jāni Stradiņus 
(Kalna pag.)
• Initu Lāci (Leimaņu pag.)
• Daci Mičuli, Gunti, Didzi, Gati 
un Ingu Kiopus (Leimaņu pag.)
• Ināru Kantāni (Rubenes pag.)
• Andu Jurgeviču (Zasas pag.)
• Ligitu un Ivaru Kalniņus 
(Zasas pag.)

2. Apbalvot ar Jēkabpils nova-

da domes Atzinības rakstu:

• Pēteri Draņeviču (Ābeļu pag.)
• Rasu Bareiku (Dignājas pag.)
• biedrību “Cirkuži” (Dignājas pag.)
• Līgu Mušu (Dignājas pag.)
• Dzintru Miežāni (Dignājas pag.)
• Veltu Mušu (Leimaņu pag.)
• Inu Sēli (Leimaņu pag.)
• Lauru Rubiķi (Rubenes pag.)
• Gunu un Jāni Audzīšus 
(Zasas pag.)
• Aiju un Imantu Berkmaņus 
(Zasas pag.)
• Lolitu Maculeviču (Zasas pag.)
• Pēteri Vāveri (Zasas pag.)
• Veltu Ziemeli (Zasas pag.)

Goda rakstu saņēmēji tiks 
sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 
Zasas kultūras namā Jēkabpils no-
vada svinīgajā pasākumā, veltītā 
Latvijas Republikas Neatkarības 
proklamēšanas 100. gadadienai. 
Atzinības rakstu saņēmēji tiks 
sveikti katra pagasta Valsts svēt-
kiem veltītajā sarīkojumā. Zasas 
pagasta Atzinības rakstu saņēmē-
ji tiks sveikti personīgi.

Jēkabpils novada pašvaldība

Aicina uz Jēkabpils novada Valsts 
svētkiem veltīto sarīkojumu Zasā

Zināmi Jēkabpils novada domes 
Goda rakstu saņēmēji 2018. gadā

17. novembrī, Latvijas 100. 
dzimšanas dienas priekšvakarā, 
aicinām apmeklēt Jēkabpils no-
vada centrālo svētku pasākumu 
Zasā. Plkst. 17.30 Zasas Evaņģē-
liski luteriskajā baznīcā baudīsim 
koncertprogrammu “Patiesība”, 
kuru atskaņos kameransamblis 
ALTERA VERITAS: Ieva Mežgai-
le (kokle), Anda Eglīte (kokle), 
Kaspars Gulbis (akordeons), Andis 
Klučnieks (fl auta).

Plkst. 19.00 Zasas kultūras 
namā svētku sarīkojums “Dvēse-
lē ierakstīts Latvijas vārds”. Prog-

rammā:  svētku koncerts, kurā 
piedalīsies Jēkabpils novada ama-
tierkolektīvi, kā arī koklētāja Ieva 
Veide; koncerta laikā tiks pasnieg-
ti Jēkabpils novada Goda raksti, 
kā arī notiks Jēkabpils novada sa-
koptāko vietu apbalvošana.

Plkst. 21.30 Zasas centrā vē-
rosim svētku salūtu, bet plkst. 
22.00 atgriezīsimies Zasas kultū-
ras namā, kur svētku balli spēlēs 
grupa “Jauda”.

Ieeja svētku pasākumos bez 
maksas!

L.Aišpure

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Aivars Vanags
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Jēkabpils novada pašvaldībā 
šogad, par godu Latvijas simtga-
dei, tika nolemts veidot “Jēkab-
pils novada 100 sakoptāko vietu” 
sarakstu. Komisija laika periodā 
no 12. līdz 18. jūlijam izbraukā-
ja visu Jēkabpils novadu un par 
pretendentiem uz 100 sakoptāko 
vietu statusu izvirzīja teju 250 ob-
jektus.

29. oktobrī notika komisijas 
sanāksme, un komisijas locekļi 
vienojās, ka “Jēkabpils novada 
100 sakoptāko vietu” sarakstā tiek 
iekļauti sekojoši objekti (alfabēta 
secībā): 
Ābeļu pagastā: Ābeļu pagas-

ta pārvalde ar apkārtējo teritoriju, 
“Ābeļu pamatskola”, “Dzērvītes”, 
“Ievziedi”, “Jaunzemji”, “Kalnieši”, 
“Kodoli”, “Nīcgales”, Ozolu iela 1, 
Brodi, Ozolu iela 8a, Brodi, Ozolu 
iela 20, Brodi, Ozolu iela 20a, Brodi, 
“Priedes”, “Sarmīši”, Smilgu iela 25, 
Brodi, “Upmaļi”.

Dignājas pagastā: “Dainas”, 
Dignājas skola ar parka teritoriju, 
“Druvas”, “Kastaņi”, “Mētras”, “Sta-
nuļi”, “Valterāni”, Vandānu centra 
skvērs.

Dunavas pagastā: “Alk-
šņāres”, “Apīņi”, Atpūtas vieta 
“Grantsbedres”pie Dignājas pils-
kalna, “Atvari”, “Austriņi”, “Bites”, 

“Dumbrāji”, Dunavas centrs (pie-
tura), Dunavas kapliča, Dunavas 
skola, Dunavas Svētā Jāzepa Ro-
mas katoļu baznīca, “Kalna Kārkli”, 
“Palmas”, Raiņa muzejs “Tadena-
va”, “Riteņi”, “Sudrabi”, Tadenavas 
bibliotēka ar atpūtas vietu “Pie 
Eglainītes”.

Kalna pagastā: Aleksandra 
Grīna parks un Doktorāta terito-
rija, “Cīrulīši”, “Dubulti”, “Gobas”, 
Kalna pagasta kultūras nams un 
apkārtne, Kalna pagasta pārvalde 
"Atvari", “Krasti”, “Ķeņģi”, “Lazdiņas”, 
“Mežstūri”, “Priednieki”, “Radzītes”, 
Sporta komplekss “Pilskalni”, “Vā-
verītes”, “Vītoliņi”.

Leimaņu pagastā: “Brīviņi”, 
“Celmenieki”, “Ceriņi”, “Jaunpriek-
šāni”, “Kastaņi”, “Kalnāres”, Latvju 
zīmju parks, “Leimaņi-Bērzi”, Lei-
maņu kapsēta ar kapliču, Leimaņu 
pagasta pārvalde un Mežgales 
ciema centrs, “Liepas”, “Skujenieki”, 
“Virgulāni – Miglāni”.

Rubenes pagastā: “Aptieka”, 
“Auzāni”, “Gravas”, “Gulbji”, “Kal-
dabruņas skola”, “Kapari”, “Klāvdru-
vas”, “Krustiņi”, “Līdumnieki”, “Me-
žāres”, “Pazares”, Rubeņu kultūras 
nams ar parku, Rubenes pagasta 
pārvalde “Svīres”, “Rubeņu pamat-
skola”, “Rūķi”, “Saulgrieži”, “Silanči”, 

Slates skola, “Stapāni”, “Stūrēni”, 
“Upmalas”, “Žubītes”.

Zasas pagastā: Amatniecī-
bas centrs “Rūme”, “Dzintari”, “Dzir-
navas”, “Ļūcāni”, “Mežgala skola”, 
“Norlejas”, “Noviki”, “Tērcītes”, Zasas 
muižas parks.

Apbalvošanai uz 2018. gada 
Valsts svētkiem tika izvirzīti 
10 sekojoši objekti:

• “Jaunzemji” Ābeļu pagastā,
• “Mētras” Dignājas pagastā,
• Raiņa muzejs “Tadenava” Du-

navas pagastā,
• Tadenavas bibliotēka ar atpū-

tas vietu “Pie Eglainītes” Dunavas 
pagastā,

• Sporta komplekss “Pilskalni” 
Kalna pagastā,

• “Kalnāres” Leimaņu pagastā,
• “Latvju zīmju parks” Leimaņu 

pagastā,
• “Gulbji” Rubenes pagastā,
• “Ļūcāni” Zasas pagastā,
• “Dzirnavas” Zasas pagastā.
Šo 10 sakoptāko vietu saimnieki 

tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 
Zasas kultūras namā Jēkabpils no-
vada svinīgajā pasākumā, veltītā 
Latvijas Republikas Neatkarības 
proklamēšanas 100. gadadienai.

K.Sēlis

Nosauktas Jēkabpils novada 100 sakoptākās vietas

Atbilstoši Jēkabpils novada 
pašvaldības 2018. gada 25. ok-
tobra lēmumam (protokols Nr.14., 
19.p.) ”Par Jēkabpils novada at-
tīstības programmas 2019.-2025. 
gadam projekta redakcijas no-
došanu publiskajai apspriešanai”, 
tiek uzsākta Jēkabpils novada at-
tīstības programmas 2019.-2025. 
gadam redakcijas publiskā ap-
spriešana.

Jēkabpils novada attīstības 
programma 2019.-2025. gadam 
(turpmāk Attīstības programma) 
ir Jēkabpils novada pašvaldības vi-
dēja termiņa attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas pašval-
dības attīstības prioritātes, rīcības 
virzieni, uzdevumi un veicamie 
pasākumi, kas vērsti uz novada 
stratēģisko mērķu sasniegšanu. 
Attīstības programma ir cieši sais-
tīta ar Jēkabpils novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģiju līdz 2030. 
gadam, kas ir novada ilgtermiņa 

attīstības plānošanas dokuments.
Publiskās apspriešanas termiņš 

tiek noteikts no 2018. gada 5. no-
vembra līdz 6. decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā 
interesenti ar Attīstības program-
mas projekta materiāliem varēs 
iepazīties klātienē:

• Jēkabpils novada administrā-
cijas ēkā, Rīgas ielā 150a, Jēkab-
pils, 13.kabinetā darba dienās do-
mes noteiktajā darba laikā,

• Jēkabpils novada pagastu 
pārvaldēs;

• Jēkabpils novada bibliotēkās
vai elektroniski:
• Jēkabpils novada pašvaldības 

mājas lapā www.jekabpilsnovads.
lv

• valsts vienotā ģeotelpiskās 
informācijas portālā (Ģeoportālā) 
geolatvija.lv

Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus par Attīstības prog-
rammas projekta redakciju iespē-

jams iesniegt līdz 2018. gada 6. 
decembrim:

• novada administrācijas ēkā, 
Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, 13. ka-
binetā,

• sūtot pa pastu uz adresi: Jē-
kabpils novada pašvaldība, Rīgas 
ielā 150a, Jēkabpils, LV 5202,

• elektroniski – uz e-pasta ad-
resi: dzidra.nartisa@jekabpilsno-
vads.lv

• elektroniski valsts vienotā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
geolatvija.lv

Sniedzot ierosinājumus un 
priekšlikumus par attīstības plā-
nošanas dokumentu, lūdzam no-
rādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību 
(iedzīvotājs, skolnieks, kādas or-
ganizācijas, uzņēmuma, iestādes 
pārstāvis u.tml.).

Komentāru un priekšlikumu 
sniegšanai var izmantot anketu, 
kas pieejama vietās, kur izvieto-
ti materiāli, kā arī Jēkabpils no-

vada mājas lapā.

Publiskās apspriešanas 
sanāksmes notiks:

• 21. novembrī, plkst 10.00 Ābe-
ļu pagasta pārvaldē

• 21. novembrī, plkst 14.00 Kal-
na pagasta pārvaldē

• 28. novembrī, plkst 9.00 Dig-
nājas pagasta pārvaldē

• 28. novembrī, plkst.13.00 Du-
navas pagasta sabiedriskajā resur-
su centrā

• 4. decembrī, plkst. 13.00 Lei-
maņu pagasta pārvaldē

• 4. decembrī, plkst. 15.00 Zasas 
pagasta kultūras namā

• 5. decembrī, plkst. 11.00 Rube-
nes pagasta pārvaldē

Kontaktpersona: 

Dzidra Nartiša, pašvaldības 

teritoriālās plānošanas 

speciāliste t.65220823, 

e-pasts: dzidra.nartisa@

jekabpilsnovads.lv

Paziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam projekta redakcijas publisko apspriešanu
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Jēkabpils novada dome 25. ok-
tobra sēdē nolēma apstiprināt šā-
das Jēkabpils novada pašvaldības 
2019. gada budžeta prioritātes:

1. Attīstības programmas 
2019.-2025. gadam Investīciju 
plāna projektā ietverto investīci-
ju projektu, kuri nepieciešami, lai 
realizētu attīstības programmas 
Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja 
termiņa uzstādījumus un Rīcības 
plānā iekļautās plānotās rīcības, 
realizācija;

2. Pašvaldības līdzfi nansējuma 
un priekšfi nansējuma nodrošinā-
šana Eiropas Savienības struktūr-
fondu un citu fi nanšu instrumen-
tu fi nansēto projektu ieviešanai, 
uzsākto projektu realizācijai ter-
miņos;

3. Pašvaldības darba racionāla 
un efektīva organizēšana un piln-
veide pagastu pārvaldēs un kultū-
ras un bibliotēku darbības jomās.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

Apstiprinātas Jēkabpils 
novada pašvaldības 
2019. gada budžeta 
prioritātes

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 
15. novembrim veicams kārtē-
jais nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums. Saskaņā ar likumu 
„Par nekustamā īpašuma nodok-
li”, nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi veicami vienu reizi ce-
turksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. 
maijā, 15. augustā un 15. novem-
brī – vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi 
gadā – avansa veidā (ja termiņš ir 
brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvā-
ko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams paš-
valdības norēķinu punktos, ban-
kā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. 
Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pār-
skaitījums adresēts pašvaldībai, 
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN 

nomaksu. Pārskaitījums veicams 
uz kādu no tiem pašvaldības kon-
tiem, kas norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portālos 
pieejami pašvaldību banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa mak-
sātājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija mak-
sājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fi ziskas vai 
juridiskas personas īpašumiem. 
Lietotāju ērtībām turpmāk pakal-
pojumu portālā www.epakalpo-
jumi.lv   lietotāji savā profi lā var 
ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt 
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par 
laikā neveiktu maksājumu tiek 

aprēķināta nokavējuma nauda 
0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas.

Lai nerastos pārpratumi saistī-
bā ar nodokļa apmaksas termiņu, 
portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams pieteikties atgādināju-
mu saņemšanai e-pastā vai īsziņas 
veidā uz mobilo tālruni (SMS) par 
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. 
Atgādinājuma vēstule uz norādīto 
e-pastu tiks izsūtīta septiņas die-
nas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas ter-
miņa samaksas dienā.

L.Beniņa, SIA “ZZ Dats” 

mārketinga speciāliste

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais 
nodokļa maksājums

Nav nepieciešami plaši uguns-
grēki, lai cilvēks zaudētu dzīvību 
– pēdējo sešu dienu laikā nelie-
lās, bet traģiskās ugunsnelaimēs 
dzīvību zaudējuši astoņi cilvēki! 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) pieredze 
liecina, ka daļu no traģiskajām 
ugunsnelaimēm varēja iepriekš 
novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ie-
vērotas ugunsdrošības prasības.

VUGD apkopotā statistika lieci-
na, ka šogad kopumā ugunsgrē-
kos dzīvību zaudējuši 59 cilvēki, 
bet no oktobra sākuma ugunsgrē-
kos gāja bojā 11 cilvēki. Vairumā 
gadījumu ugunsnelaimes sais-
tāms tieši ar cilvēku neapdomību, 
piemēram, neuzmanīgu smēķēša-
nu telpās, neuzmanīgu sveču de-
dzināšanu, bojātu apkures ierīču 
lietošanu vai degtspējīgus priekš-

metu novietošanas pie krāsns.
Lai pasargātu savu dzīvību un 

īpašumu nav nepieciešami lieli 
fi nansiālie ieguldījumi, bet gan 
atbildība un zināšanas, ikdienā 
ievērojot ugunsdrošības prasības. 
Tāpēc VUGD aicina parūpēties par 
sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievē-
rojot šādus drošības padomus:

• iztīriet dūmvadus un pārbau-
diet apkures ierīču stāvokli;

• pie apkures ierīcēm nenovie-
tojiet viegli degtspējīgus priekš-
metus un atcerieties aiztaisīt ciet 
krāsns durtiņas;

• gatavojot ēdienu, neatstājiet 
to bez uzraudzības;

• nelietojiet bojātas elektroierī-
ces;

• nesmēķējiet telpās un īpaši 
gultās, jo tas ir bīstami un apdraud 
ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cil-

vēku dzīvību;
• uzstādiet mājoklī dūmu de-

tektoru, kas laikus brīdinātu par 
izcēlušos ugunsgrēku.

VUGD atgādina – ja izcēlies 
ugunsgrēks vai radies cits apdrau-
dējums un nepieciešama opera-
tīvo dienestu palīdzība, nekavē-
joties zvaniet uz vienoto ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 
112!

VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas 

nodaļa

VUGD aicina ikdienā neaizmirst par ugunsdrošību!

Dunavas skolas ēkā 
veidos telpas ģimenes 
ārsta prakses vietai un 
aptiekai

Lietderīgai bijušās Dunavas 
pamatskolas telpu izmantošanai 
plānots veikt trīs telpu pārbūvi, 
pielāgojot tās ģimenes ārsta prak-
ses un aptiekas vajadzībām.

Lai šīs darbības varētu veikt 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā ar telpu lietošanas veida mai-
ņu, 2018. gada 28. septembrī tika 
izsludināts iepirkums.

2018. gada 15.oktobrī Jēkab-
pils novada Iepirkumu komisija 
pieņēma lēmumu atzīt par iepir-
kuma uzvarētāju SIA “BK MĀJA” 
ar piedāvāto cenu 46 242,64 EUR 
(bez PVN) un uzaicināt noslēgt lī-
gumu. PVN - 9710,95 EUR apmērā. 
Kopējā summa: 55953,59 EUR.

Jēkabpils novada dome 25. 
oktobra sēdē vienbalsīgi nolēma 
piešķirt 55953,59 EUR no nesada-
lītā atlikuma 2018. gada budžetā 
Dunavas skolas trīs telpu pārbūvei 
par ģimenes ārsta prakses vietu 
un aptieku, atbilstoši iepirkuma 
rezultātiem, un slēgt līgumu ar SIA 
“BK MĀJA”. 
Finanšu un ekonomikas nodaļa

Jēkabpils novada pašvaldī-
ba 2018. gada 11. oktobrī sa-
ņēma pašvaldības SIA “Zasas 
aptieka” valdes priekšsēdētājas 
I.Putraimas un ģimenes ārsta 
B.Bērziņas iesniegumu ar lūgumu 
nodrošināt otro ārdurvju izbūvi 
ambulances-aptiekas ieejām Za-
ļajā ielā 10, Zasā.

Iesniegumā norādīts, ka nišā 

pirms ieejas aptiekā un ģimenes 
ārsta prakses telpās ēkai ar kadas-
tra Nr.5698 001 0296 001 nepie-
ciešams izbūvēt stikla sienu ar ie-
ejas durvīm, nodrošinot iekštelpu 
aizsardzību no vēja un aukstuma.

 Izstrādātās tāmes kopējās iz-
maksas ir 980,27 EUR. Lai veiktu 
durvju izbūvi, nepieciešams sa-
ņemt apliecinājuma karti, kuras 

izmaksas ir līdz 300 EUR.
Izskatot iesniegumu, Jēkabpils 

novada dome 25. oktobra sēdē 
vienbalsīgi nolēma piešķirt 1280 
EUR no līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem ārdurvju izbū-
vei ieejām aptiekas un ģimenes 
ārsta prakses telpās.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

Piešķir fi nansējumu ārdurvju izbūvei Zasas aptiekai un 
ģimenes ārsta praksei
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25. oktobra domes sēdē 
skatītie jautājumi:

• Par kārtības “Kārtības, kādā 
tiek sadalīta valsts budžeta 
mērķdotācija bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu, vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām” apstiprināšanu

• Par mērķdotācijas Jēkabpils 
novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestā-
žu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalīša-
nu no 2018. gada 1.septembra 
līdz 2018. gada 30. novembrim

• Par mērķdotācijas Jēkabpils 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēm no piecu gadu vecuma 
bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām sadalīša-
nu no 2018. gada 1. septembra 
līdz 2018. gada 30. novembrim

• Par izglītības programmu 
izvērtējumu un stundu skaita 
izdalīšanu interešu izglītības 
programmām un mērķdotācijas 
sadali interešu izglītības prog-
rammu un sporta skolu peda-
gogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no 2018. 

gada 1. septembra līdz 2018. 
gada 30. novembrim

• Par Jēkabpils novada pašval-
dības vispārējās izglītības iestā-
žu direktoru amatalgu apstipri-
nāšanu

• Par fi nansējumu no piecu 
gadu vecuma bērnu apmācībā 
nodarbināto pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām ie-
maksām Zasas vidusskolā

• Par fi nansējumu vispārējās 
pamatizglītības pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām Dignājas pamatskolā 
un Rubeņu pamatskolā

• Par amata vienību skaitu 
un atlīdzību Jēkabpils novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 
līdz piecu gadu vecuma bērnu 
apmācībā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2018. gada 
1. septembra līdz 2018. gada 31. 
decembrim

• Par fi nansējumu internāta 
skolotājam darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Zasas vi-
dusskolas internātā

• Par fi nansiālu atbalstu nova-
da korim “Putni” dalībai rokoperā 
“Lāčplēsis” 

• Par fi nansiālu atbalstu doku-
mentālās fi lmas veidošanā 

• Par fi nansējumu ārdurvju iz-

būvei Zaļajā ielā 10 Zasā
• Par B kategorijas transport-

līdzekļu vadītāja kvalifi kācijas 
iegūšanas organizēšanu Zasas 
vidusskolā

• Par Dunavas skolas telpu 
pārbūvi par ģimenes ārsta prak-
ses vietu un aptieku

• Par fi nansējumu jumta re-
montam daudzdzīvokļu mājai 
“Ēnaviņas” Mežgalē

• Par Jēkabpils novada domes 
2018. gada 25. oktobra saistošo 
noteikumu Nr.4/2018 ”Grozījumi 
2018.gada 25. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1/2018 “Par 
Jēkabpils novada pašvaldības 
budžetu 2018. gadam”” apstip-
rināšanu

• Par Jēkabpils novada pašval-
dības 2019. gada budžeta priori-
tātēm

• Par pašvaldības autoceļu uz-
turēšanu ziemas sezonā

• Par Jēkabpils novada attīs-
tības programmas 2019. -2025. 
gadam projekta redakcijas no-
došanu publiskajai apspriešanai

• Par zemes domājamās daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzī-
bas (“Ziemeļnieki”, Zasas pa-
gasts)

• Par nekustamā īpašuma 
dzīvokļa “Sili”-2, Lašos, Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā at-
savināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu

• Par nekustamā īpašuma dzī-
vokļa Aldaunes iela 2-18, Brodos 

atsavināšanu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu

• Par dzīvokļa Sila iela 1-21, 
Zasā iegādāšanos pašvaldības 
īpašumā 

• Par īres tiesību piešķiršanu 
(“Smilgas”, Vandāni)

• Par īres tiesību piešķiršanu 
(“Kraukļi”, Rubenes pagasts)

• Par iesniegumu notāram par 
mantojuma atklāšanās izsludi-
nāšanu

• Par atļauju savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu 
amatu

• Par fi nansējuma piešķirša-
nu Zasas evaņģēliski luteriskai 
draudzei 

• Par debitoru parādu norak-
stīšanu Dignājas un Leimaņu 
pagastā

• Par nekustamā īpašuma dā-
vinājumu (Lauku iela 1-10, Zasa)

• Par projektu Nr. 18-05-AL24-
A019.2204-000005 ““Sēlijas pras-
mju muzeja” attīstība Sēlijas 
kul tūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanai”

• Par grozījumiem nolikumā 
“Jēkabpils novada pašvaldības 
naudas balvas pedagogiem un 
skolu direktoriem piešķiršanas 
nolikums”

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

K.Sēlis

Jēkabpils novada oktobra domes sēdē skatītie jautājumi

Piešķir fi nansējumu jumta 
remontam daudzdzīvokļu 
mājai Mežgalē

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 16 oktobrī saņēma 
Leimaņu pagasta pārvaldes vadī-
tāja A.Tropika iesniegumu ar lū-
gumu piešķirt fi nansējumu jumta 
remontam daudzdzīvokļu mājai 
“Ēnaviņas”, Mežgalē, Leimaņu pa-
gastā. 

Izstrādāta tāme daudzdzīvokļu 
mājas “Ēnaviņas” ēkas jumta daļas 
hidroizolācijai, kurā veicamo dar-
bu izmaksas sastāda 1713,50 EUR 
un PVN 21% EUR 359,84. Kopējā 
summa ir 2073,34 EUR.

Jēkabpils novada dome 25. 
oktobra sēdē nolēma piešķirt ne-
pieciešamo fi nansējumu 2073,34 
EUR no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

2018. gada 7. septembrī 
Jēkabpils novada pašvaldība 
saņēma iesniegumu, kurā per-
sona piedāvāja pašvaldībai ie-
gādāties dzīvokli Sila ielā 1-21 
Zasā par kadastrālo vērtību.

Izvērtējot Jēkabpils nova-
da pašvaldības rīcībā esošo 
informāciju, tika konstatēts, 
ka dzīvoklis reģistrēts zemes-
grāmatā, īpašumam Sila iela 
1-21 Zasā nav noteiktas atzī-
mes par maksātnespēju, pie-
dziņas vēršanu, aizliegumiem, 
pēcmantinieku iecelšanu un 
mantojuma līgumiem un nav 
ierakstu par lietu tiesībām, kas 
apgrūtina nekustamo īpašu-
mu.

Pamatojoties uz Valsts ze-
mes dienesta NĪ kadastra in-
formācijas datiem, nekustamā 

īpašuma kadastrālā vērtība ir 
1 902,00 EUR. Sertificēta ne-
kustamā īpašuma vērtētāja 
noteiktā nekustamā īpašuma 
tirgus vērtība ir 1 500,00 EUR. 

Jēkabpils novada pašval-
dības 2017. gada 23. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.5 
“Par kārtību, kādā Jēkabpils 
novadā tiek sniegta pašval-
dības palīdzība speciālistiem 
nodrošināšanai ar dzīvojamo 
telpu” paredzēts, ka pašval-
dība izīrē dzīvokļus speciālis-
tiem. Lai nodrošinātu šo no-
teikumu izpildi, nepieciešams 
papildināt dzīvojamo fondu 
Zasas pagasta Zasas ciemā.

Jēkabpils novada dome 
25. oktobra sēdē nolēma: 

1. Pirkt nekustamo īpašu-

mu - dzīvokli Nr.21 Sila ielā 1, 
Zasā, kas sastāv no dzīvokļa 
72,5 m2 platībā, kopīpašuma 
domājamās daļas (725/16007) 
no būves un kopīpašuma do-
mājamās daļas (725/16007) 
no zemes - par pirkuma mak-
su 1500,00 EUR apmērā, paš-
valdības funkcijās ietilpstošā 
uzdevuma “palīdzība speciā-
listiem nodrošināšanai ar dzī-
vojamo telpu” veikšanai.

2. Apmaksāt no pašvaldības 
budžeta izdevumus, kas sais-
tīti ar īpašumtiesību nostipri-
nāšanu uz Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda.

3. Finansējumu piešķirt no 
2018. gada budžetā plānota-
jiem līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem.

I.Bokāne

Pašvaldība iegādājas dzīvokli Zasā
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Jēkabpils novada pašvaldība 
ir uzsākusi meliorācijas sistēmas 
atjaunošanas un pārbūves dar-
bus Dunavas pagastā, kuri tiek 
īstenoti Lauku atbalsta dienesta 
apstiprinātā projekta Nr. 17-05-
A00403-000129 “Meliorācijas 
sistēmas pārbūve un atjauno-
šana Jēkabpils novada Dunavas 
pagastā” ietvaros, lai mazinātu 
plūdu risku Dunavas pagastā.

Projekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) atbalstam 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam 
pasākuma “Ieguldījumi materiā-

lajos aktīvos” apakšpasākumā 
“Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimnie-
cības infrastruktūras attīstībā”, 
kura mērķis ir uzlabot infrastruk-
tūru, kas attiecas uz lauksaimnie-
cības attīstību, meža ražības pa-
augstināšanu, audzes veselības 
un kokmateriālu kvalitātes uzla-
bošanu, saglabājot un uzlabojot 
meža ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē, uzturot 
bioloģisko daudzveidību un no-
drošinot klimata pārmaiņu mazi-
nāšanu, kā arī lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu.

Pārbūves un atjaunošanas 
darbus objektā veic Pilnsabied-
rība “Meliorācija priority”, savu-
kārt, būvdarbu gaitu objektā 
uzrauga būvuzraugs no SIA “Pre-
rogatīva”. Būvprojektā paredzēts 
pārbūvēt un atjaunot esošo me-
liorācijas sistēmu Dunavas pa-
gastā un ierīkot videi draudzīgus 
meliorācijas sistēmas elementus 
sedimentācijas baseinus, kas 
paredzēti ūdens plūsmas ātru-
ma samazināšanai ūdenstecē 

un kalpos kā nosēdinātājbaseini 
ūdeni izskalojamo produktu se-
dimantācijai un bioloģiskai aku-
mulācijai.

Projektā rezultātā tiks atjau-
nota un pārbūvēta meliorācijas 
sistēma 12,64 km garumā ar no-
susināmo platību 1644 ha.

Projekta vadītāja,

Īpašuma apsaimniekošanas 

un pakalpojumu sniegšanas 

nodaļas vadītāja Ingrīda 

Feldmane 

Dunavas pagastā tiek atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 8. oktobrī saņēma Ru-
benes kultūras nama vadītājas-ko-
ordinatores I.Tomānes iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt fi nansējumu 
novada kora “Putni” dalībai ro-
koperā “Lāčplēsis”, kas notika arēnā 
“Rīga”, Rīgā šī gada 7. un 8. novem-
brī.

2016. gada jūlijā Jēkabpils no-
vada pašvaldība saņēma SIA “Pro-
ducents.lv” iesniegumu, kurā tika 
lūgts atbalstīt rokoperas “Lāčplēsis” 
jauniestudējumu, deleģējot vienu 
novada kori un nodrošinot materi-
ālo atbalstu transportam un citām 
izmaksām mēģinājumu laikā, kas 
tika plānoti 2018. gada rudenī. Ie-
studējums tiek veidots, realizējot 
Latvijas Simtgades programmas 
moto “Es esmu Latvija” un VKKF at-
balstīto projektu.

2016. gada 28.jūlijā Jēkabpils 
novada dome nolēma atbalstīt 
novada jauktā kora “Putni”  dalību 
iestudējumā, ja tas spēj izpildīt or-
ganizētāju prasības. 

Rubenes kultūras nama vadī-
tājas-koordinatores iesniegumā 
norādītais nepieciešamais fi nansē-
jums ir 1270 EUR, ko sastāda trans-
porta izdevumi 550 EUR, naktsmīt-
ņu izmaksas 400 EUR un ēdināšana 
320 EUR 40 kora dalībniekiem.

Jēkabpils novada dome 25. ok-
tobra sēdē vienbalsīgi nolēma pie-
šķirt pieprasīto fi nansējumu 1270 
EUR novada kora “Putni” dalībai 
rokoperā “Lāčplēsis” no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem.

Finanšu un 

ekonomikas nodaļa

Atbalsta novada 
kora “Putni” dalību 
rokoperā “Lāčplēsis” 2018. gada 17. oktobrī Jēkab-

pils novada pašvaldība saņēma 
J.U.Miglāna iesniegumu, kurā 
viņš lūdz pieņemt kā dāvinājumu 
viņa valdījumā esošu dzīvokli, kas 
atrodas Lauku ielā 1-10, Zasā (ko-
pējā platība 59 m2), kā arī lūdz Jē-
kabpils novada pašvaldību veikt 
visas nepieciešamās darbības par 
pašvaldības līdzekļiem, lai reģis-
trētu dzīvokli zemesgrāmatā.

Izvērtējot Jēkabpils novada 
pašvaldības rīcībā esošo informā-
ciju, tika konstatēts, ka dzīvoklis ir 
privatizēts un 1993. gada 15. jū-
lijā noslēgts Vienošanās Līgums 
starp personu un paju sabiedrī-
bu “Zasa” par dzīvokļa Lauku iela 
1-10 Zasā nodošanu.

Zasas pagasta Zasas ciemā ne-

pieciešamas papildināt pašvaldī-
bas dzīvojamo fondu, jo pastāv 
rinda uz dzīvokļu piešķiršanu, 
līdz ar to Jēkabpils novada dome 
25. oktobrī nolēma:

1. Pieņemt no personas Jēkab-
pils novada pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības (dāvinājumā) ne-
kustamo īpašumu dzīvokli Lauku 
ielā 1-10, Zasā pēc nekustamā 
īpašuma ierakstīšanas zemesgrā-
matā uz personas vārda, noslē-
dzot dāvinājuma līgumu.

2. Uzdot novada juriskonsultei 
sagatavot nodomu protokolu.

3. Apmaksāt no pašvaldības 
budžeta izdevumus, kas saistīti 
ar īpašumtiesību nostiprināšanu 
uz personas un Jēkabpils novada 
pašvaldības vārda.

4. Uzdot novada juriskonsultei 
sagatavot Dāvinājuma līgumu 
par šī lēmuma 1. punktā minētā 
nekustamā īpašuma iegūšanu 
pašvaldības īpašumā.

Finansējumu piešķirt no 2018. 
gada budžetā plānotajiem lī-
dzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem.

5. Īpašumu apsaimniekošanas 
un pakalpojumu sniegšanas no-
daļai veikt darbības nekustamā 
īpašuma reģistrācijai zemesgrā-
matā uz Jēkabpils novada paš-
valdības vārda.

Lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāša-
nās dienas.

I.Bokāne

Pašvaldība pieņem nekustamā īpašuma 
dāvinājumu Zasā

Jēkabpils novada pašval-
dība 2018. gada 11. oktobrī 
saņēma Zasas vidusskolas di-
rektores O.Spēkas iesniegumu 
ar lūgumu atļaut 2018./2019. 
mācību gadā uzsākt Zasas 
vidusskolā auto apmācību 
programmu B kategorijas auto 
vadītājiem. 2018.gada maijā 
noslēdzās auto apmācība, kas 
Zasas vidusskolā tika uzsākta 
2016./2017.mācību gadā. Šo-
gad prognozētais dalībnieku 
skaits ir 12 skolēni. Viena sko-
lēna apmācības izdevumi, kopā 
ar obligātajām 20 braukšanas 
nodarbībām, ir 377,36 EUR. 

Pašvaldības līdzfinansējums 
tiek plānots 333 EUR apmērā 
vienam Zasas vidusskolas sko-
lēnam. 

Jēkabpils novada dome 25. 
oktobra sēdē nolēma:

1. atbalstīt B kategorijas 
transportlīdzekļu vadītāja kva-
lifikācijas iegūšanas organizē-
šanu Zasas vidusskolas audzēk-
ņiem 2018./2019.mācību gadā, 
uzdodot vidusskolas direktorei 
slēgt līgumu ar apmācības fir-
mu.

2. Finanšu un ekonomikas 
nodaļai plānot finansējumu 
Zasas vidusskolas ieņēmumu 

un izdevumu tāmē, nodrošinot 
B kategorijas transportlīdzekļu 
vadītāja kvalifikācijas iegūša-
nas izdevumu apmaksu 333 
EUR vienam audzēknim atbil-
stoši programmas apguves lai-
ka grafikam. 

3. Juriskonsultam nodroši-
nāt līguma izstrādi par B kate-
gorijas transportlīdzekļu va-
dītāja kvalifikācijas iegūšanu, 
paredzot nosacījumus līdzek-
ļu atgūšanai, ja audzēknis mā-
cības uzsāk, bet neturpina. 

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

Turpinās organizēt B kategorijas autovadītāju 
apmācības Zasas vidusskolas skolēniem
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2018. gada 24. augustā Jē-
kabpils novada pašvaldība 
saņēma Lauku atbalsta die-

nesta Viduslatvijas reģio-
nālās lauksaimniecības 
pārvaldes lēmumu, ar 
kuru apstiprināts pro-
jekts Nr. 18-05-AL24-

A019.2204-000005 “”Sēlijas 
prasmju muzeja” attīstība Sēli-
jas kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai”. Projekts iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai fi nansētās Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpasā-
kuma 19.2.“Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.2.“Vietas potenciā-
la attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 
apstiprinātas 118419,87 EUR, 
no tām attiecināmo izmaksu 
summa ir 8547,38 EUR. Publis-
kais fi nansējums sastāda 90 % 
no attiecināmajām izmaksām 
un ir 7692,64 EUR.

2018. gada 26. septembrī 
Publisko iepirkumu likuma 
9.panta kārtībā tika izsludināts 
iepirkums ”Jēkabpils novada Sē-
lijas prasmju muzeja” ēkas pār-
būve “Ozollejās” Zasā ar identi-
fi kācijas Nr.JNP/2018/1.2-2/19/
ELFLA. 

Par iepirkuma uzvarētāju tika 

atzīta SIA “Erbauer Group” ar 
piedāvāto cenu 73968,09 EUR 
bez PVN. PVN ir 15533,30 EUR, 
kopējā summa - 89501,39 EUR.

Jēkabpils novada dome 25. 
oktobra sēdē nolēma:

1. uzsākt projekta realizāciju,
2. atļaut slēgt līgumu par 

projekta būvniecības daļas 
realizēšanu ar SIA “Erbauer 
Group”, saskaņā ar iepirkuma 
rezultātiem par kopējo summu 
89501,39 EUR,

3. līguma nodrošināšanai 
līdz 2018. gada 31. decembrim 
izmantot fi nansējumu no 2018. 
gadā budžetā plānotajiem ne-
sadalītajiem līdzekļiem projektu 
realizācijai,

4. pēc pilnas projekta iepirku-
ma procedūras veikšanas, skatīt 
jautājumu par kredīta ņemšanu 
Valsts kasē.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

K.Sēļa foto

Turpinās pārbūvēt Sēlijas prasmju muzeja ēku

Neapgūtās telpas muzeja 
2. stāvā šobrīd

Tu līdzās man, 
un es pie Tava pleca,
Un sākas teiksma, 
sākas mūsu stāsts,
Kas gadi mums, kas tālumi, 
kas vecums,
Ja līdzās Tu un Tavu roku glāsts.
(V. Lozda)

Šī gada 3. novembrī Kalna 
pagasta kultūras namā notika 
ikgadējais Jēkabpils novada 
Stipro ģimeņu godināšanas pa-
sākums “Dzīves gadu gredze-
nus izdzīvojot”. Pasākumā bija 
pieteikušās trīspadsmit novada 
stiprās ģimenes, kuru laulībā 
kopā nodzīvotais gadu skaits 
bija mērāms no 25 līdz pat 50 
gadiem. Pāri – jubilāri šajā vaka-
rā bija uzmanības centrā, jo pa-
sākums sākās ar viņu ienākšanu 

zālē Mendelsona kāzu marša 
pavadībā, veidojot goda apli 
zāles vidū. Svinīgās uzrunas un 
laba vēlējumus kāzu jubilāru ga-
viļniekiem sacīja Jēkabpils no-
vada priekšsēdētājs A.Vanags, 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
M.Šicāne un stipro ģimeņu tuvi-
nieki. Jēkabpils novada pašval-
dība pārus godināja ar ziediem 
un biedrības “Ūdenszīmes” da-
rinātajām dāvanām. Katrs pāris, 
atbilstoši kopā nodzīvotajam 
gadu skaitam, saņēma Sudraba, 
Pērļu, Rubīna, Zelta kāzu aplie-
cību, kā apliecinājumu viņu ģi-
menes stiprajai un noturīgajai 

savienībai.  
Par sirsnīgas noskaņas ra-

dīšanu, kā jau pienākas pāru 
gadskārtu svētkos, rūpējās va-
kara vadītāji no Rīgas - Atvars 
Sirmais un Kristīne Dina Bitēna, 
kuri paši nesen atzīmējuši savu 
apaļo kāzu jubileju – 35 kopā 
nodzīvotus gadus. Mākslinieku 
izpildījumā skanēja gan aiz-
kustinošas dzejas vārsmas, gan 
Atvara Sirmā speciāli kāzu jubi-
lejām sacerētas dziesmas. 

Svinīgā pasākuma izskaņā, 
protams, tika izpildīts arī kāzu 
valsis un uzsaukts (kā jau kāzās 
pienākas): “Rūgts!”

Paldies visiem pāriem, kuri 
piedalījās, kopā radot jauko 
svētku atmosfēru! Jūs esat 
mums paraugs, uz ko tiekties!

Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja M. Šicāne

K.Sēļa foto

Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot
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Jēkabpils novada dome 25. oktobra sēdē vienbalsīgi nolēma apstipri-
nāt  jauno kārtību valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samak-
sas sadalei Jēkabpils novada vispārējās izglītības iestādēs.

Tika nolemts:
1. Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.septem-
bra līdz 2018. gada 30. novembrim 169 193 EUR apjomā un sadalīt to 
sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 68127
2. Dignājas pamatskola 20947
3. Rubeņu pamatskola 26954
4. Zasas vidusskola 58116
5. Nesadalītais atlikums -4951

2. Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.novembrim 14 
307 EUR apjomā un sadalīt to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 2401
2. Dignājas pamatskola 3324

3. Rubeņu pamatskola 3366
4. Zasas vidusskola 5216

3. Atbalstīt sekojošu stundu skaitu interešu izglītības programmās:
3.1. Ābeļu pamatskolā: 1.-4. klašu koris (2 stundas), 1.-4. klašu vo-

kālais ansamblis (2 stundas), folkloras kopa “Mikālēni” (3 stundas), 
tautas deju kolektīvs 1.-4. klasei “Žiperi” (6 stundas), tautas deju 
kolektīvs 5.-9. klasei “Žiperi” (2 stundas), mazpulki (2 stundas), stila 
mācība (2 stundas) - kopā: 19 stundas, interešu izglītības sporta me-
todiķis 0,1 slodze;

3.2. Dignājas pamatskolā: folkloras kopa “Dignōjīši” (6 stundas), vo-
kālais ansamblis “Kvinta” (2 stundas), teātra pulciņš (2 stundas), vides 
pulciņš (2 stundas), tradicionālie rokdarbi “Dignājas raksti” (2 stun-
das), popgrupa, vokālistu pulciņš (1 stunda), angļu valodas pulciņš (2 
stundas), sporta pulciņš, futbols (2 stundas) - kopā: 19 stundas;

3.3. Rubeņu pamatskolā: 1.-4. klašu koris (2 stundas), zēnu vokā-
lais ansamblis (2 stundas), 1.-4. klašu vokālais ansamblis (2 stundas), 
sporta nodarbības, tautas bumba (2 stundas), kokapstrādes pulciņš 
(2 stundas), jauno satiksmes dalībnieku pulciņš (2 stundas), skatuves 
runas pulciņš (2 stundas), vizuālās noformēšanas pulciņš (1 stunda), 
vides pētnieku pulciņš (1 stunda) - kopā: 16 stundas;

3.4. Zasas vidusskolā: tautas deju kolektīvs 1.-2. klasei (3 stundas), 
tautas deju kolektīvs 3.-4. klasei (4 stundas), tautas deju kolektīvs 4.-6. 
klasei (3 stundas), tautas deju kolektīvs, 7.-9. klasei (4 stundas), vokā-
lais ansamblis 1.-4. klasei (2 stundas), vokālais ansamblis 5.-9. klasei 
(2 stundas), literārā jaunrade, skolas avīze “Baltais ceļš” (2 stunda), 
mūsdienu dejas (1 stunda), kokapstrādes pulciņš (1 stunda) – kopā: 
22 stundas. 

Kopā novadā tās ir 76 stundas un 0,1 slodze.
4. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldībām – interešu izglītības prog-

rammu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada 1.septembra 
līdz 2018.gada 30.novembrim 6965 EUR apjomā un sadalīt to sekojoši:

Nr. Nosaukums Summa EUR

1. Ābeļu pamatskola 1932
2. Dignājas pamatskola 1679
3. Rubeņu pamatskola 1410
4. Zasas vidusskola 1944

5. Apstiprināt vispārējās izglītības iestāžu direktoru mēneša amatalgu 
no 2018.gada 1.septembra līdz 2018. gada 31.decembrim sekojoši:

Nr. Nosaukums

Amatalgas 
likme EUR 

(mērķdotā-
cija)

Pašvaldības 
fi nansē-

jums EUR
Kopā EUR

1. Ābeļu pamatskolas 
direktors

1050,00 0,00 1050,00

2. Dignājas pamatskolas 
direktore

511,10 339,15 850,25

3. Rubeņu pamatskolas 
direktore

796,10 153,90 950,00

4. Zasas vidusskolas 
direktore

1050,00 00,00 1050,00

6. Apstiprināt no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbinā-
tajiem skolotājiem mācību priekšmetu un izglītības programmās pare-
dzēto nodarbību apmaksu no pašvaldības budžeta Zasas vidusskolā no 
2018.gada 1.septembra un amata vienību skaitu sekojoši:

Nr. 
Izglītības

iestāde Amats

Stundu 
skaits lik-

mēs

Algas likme
EUR par 

pilnu slodzi

1. Zasas vi-
dusskola

pirmsskolas izglītības 
skolotājs

0,27 710,00

7. Apstiprināt vispārējās pamatizglītības skolotāju mācību priekšmetu 
un izglītības programmās paredzēto nodarbību apmaksu no pašvaldī-
bas budžeta sekojošās Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs 
no 2018.gada 1.septembra un amata vienību skaitu sekojoši:

Nr.
p.k.

Izglītības 
iestāde

Mācību priekšmeti un 
izglītības programmās 

paredzētās nodar-
bības

Stundu 
skaits 
likmēs

 Amata 
likmju 
skaits

Algas 
likme

EUR par 
pilnu 
slodzi

1.
Dignājas 
pamat-

skola

mācību priekšmeti 0,349

710,00

1.2. audzināšana 0,284
1.3. pagarinātās dienas 

grupas skolotājs
0,2

2. Rubeņu 
pamat-

skola

audzināšana 0,231

8. Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu līdz 
piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu mēneša 
darba algas likmi 710 EUR no 2018.gada 1.septembra un amata vienību 
skaitu sekojoši:

Nr.
p.k.

Izglītības 
iestāde

Stundu skaits 
likmēs

Algas likme
EUR par pilnu 

slodzi

1. Dignājas pamatskola 1,9

2. Rubeņu pamatskola 1,25 710,00
3. Zasas vidusskola 2,0

9. Apstiprināt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītī-
bas pedagogu amatus un algas likmi apmaksai no pašvaldības budžeta 
sekojošās Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2018.gada 
1.septembra:

Nr.
p.k.

Izglītības 
iestāde

Amats
Amata 

likmju skaits

Algas likme
EUR par 

pilnu slodzi

1. Zasas 
vidusskola

Internāta, dienesta 
viesnīcas skolotājs 1,5 710,00

9.1. Finansējumu no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.de-
cembrim 5286,24 EUR apmērā piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

9.2. Finanšu un ekonomikas nodaļai veikt grozījumus Zasas vidussko-
las ieņēmumu izdevumu tāmē.

9.3. Atcelt Jēkabpils novada domes 2018.gada 24.maija lēmuma 
Nr.136 “”Par grozījumiem 2017.gada 23.novembra Jēkabpils novada do-
mes lēmumā Nr.293 “Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbi-
nieku mēnešalgas maksimālā apmēra apstiprināšanu atbilstoši amatam 
noteiktajai mēnešalgu grupai”” 6.1.punktu.

Finanšu un ekonomikas nodaļa

Veic fi nansējuma sadali novada izglītības iestādēs
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136 miljoni – lauksaimnieki 
platību maksājumos oktobrī 
saņēmuši rekordlielu atbalstu

Līdz 2018. gada oktobra bei-
gām Lauku atbalsta dienests platī-
bu maksājumos izmaksājis vairāk 
nekā 136 miljonus eiro. Vienotā 
platību maksājuma avansus sa-
ņēmuši vairāk nekā 40 tūkstoši 
klientu, kopējā izmaksātā summa 
ir nepilni 79 miljoni eiro. Maksāju-
mus apgabaliem, kuros ir dabīgi 
vai citi specifi ski ierobežojumi, sa-
ņēmuši 34 tūkstoši klientu, kopējā 
izmaksātā summa ir 41 miljons 
eiro, aktīvi turpinās arī atbalsta 
bioloģiskajiem lauksaimniekiem 
izmaksa – saimnieki saņēmuši jau 
17 miljonus eiro.

Minētos maksājumus dienests 
turpinās izmaksāt arī novembra 
mēnesī. No 1.decembra lauk-
saimnieki saņems arī zaļināšanas, 
brīvprātīgo saistīto atbalstu, mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
un citus maksājumus.

Dienests ir būtiski pilnveidojis 
savu darbu un daļu procesu au-

tomatizējis: informācijas sistēmā 
izveidotais “zaļais koridors” vairāk 
nekā 60% platību maksājumu 
pieteikumu administrēšanu veica 
bez darbinieku iesaistes, tāpēc arī 
maksājumus lauksaimnieki varēja 
saņemt ātrāk lielākā apmērā.

Pirmajā dienā, kad varēja veikt 
maksājumus, dienests vienotā 
platību maksājuma avansu izmak-
sāja rekordlielam lauksaimnieku 
skaitam –36 000 klientu, kopējā 
summa bija vairāk nekā 58 miljo-
ni eiro. Pirms gada tik liels klientu 
skaits saņēma minēto maksājumu 
līdz oktobra beigām.

Pārskats par bišu saimēm
Medus bišu saimju īpašniekiem 

vai turētājiem Lauksaimniecības 
datu centram ir jāsniedz informā-
cija par bišu saimju skaitu uz 1. 
novembri. Dati sniedzami līdz mē-
neša beigām.

Visērtāk pārskatu ir ievadīt 
elektroniski LDC mājaslapas auto-
rizētajā sadaļā, bet var iesniegt arī 
papīra formā.

Augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem

Uz visiem, kuri lieto augu aiz-
sardzības līdzekļus, attiecas integ-
rētās audzēšanas prasības: smi-
dzinātāju pārbaudes (jau spēkā) 
un augšņu agroķīmiskās analīzes, 
kurām līdz 2022. gadam vēl ir 
pārejas periods. Ik gadu jābūt pār-
baudītiem 15% platības, analīzes 
der 7 gadus. Tad seko mēsloša-
nas plāni un lauku vēsture, kur ir 
jauna sadaļa - novērojumi. Pirms 
miglošanas jābūt lauku apsekoju-
mam (novērojumos), izņēmums - 
profi laktiskais miglojums. Lai gan 
VAAD mājaslapā tiek ievietotas 
visas prognozes, tomēr novēroju-
mus vajag.

Meliorācija
Nākošgad Valsts nekustamie 

īpašumi par ES līdzekļiem kārtos 
valsts notekas Arālītei, Olājai, Pod-
vāzei, Ziemeļsusējai.

Ja valsts īpašumā esoši bojā-
ti un netīrīti objekti nopludina 
jūsu teritoriju, obligāti jāraksta 

iesniegums (sūdzība) VNĪ. Tātad, 
ja kaut kur kaut kas jāpadziļina, 
jānomaina vai jāiztīra (valsts nozī-
mes objektos, grāvjos), ir jāraksta 
iesniegumi. Nav iesniegumu, nav 
problēmu, tātad viss kārtībā.

Par privātajām zemēm un 
grāvjiem atbild paši īpašnieki, kā 
arī - vienojas savā starpā, ja tie ir 
kopīpašumi vai pieguļošas zemes.

Visas padomju laiku meliorāci-
jas sistēmu kartes ir saglabājušās 
un apskatāmas. Konsultācijas - Lū-
cija Deināte - 27844193.

Novada uzņēmēju un 
lauksaimnieku balle

Balle šogad notiks Rubeņu kul-
tūras namā 14. decembrī. Pārmai-
ņas pēc šogad nebūs klātie galdi, 
bet groziņballe, paņemot līdzi 
savu cienastu. Pasākumā spēlēs 
,,Dvinskas muzikanti’’. Lūgums lai-
kus pieteikties pie Intas Tomānes 
vai novada lauku konsultantes.

Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, mob.t. 

26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018.gada 17. oktobrī saņēma 
Zasas evaņģēliski luteriskās 
draudzes vadītāja J.Ratnieka 
lūgumu piešķirt fi nansiālu at-
balstu 500 EUR remontdarbu 
veikšanai Zasas baznīcā. Plāno-

ta baznīcas zvanu torņa logu 
nomaiņa un pagraba vāka no-
maiņa. Zasas baznīcai no 1983. 
gada ir piešķirts republikas no-
zīmes arhitektūras pieminekļa 
statuss, kura saglabāšanā un 
uzturēšanā ir jāiegulda darbs un 

fi nanšu resursi.
Jēkabpils novada dome 25. 

oktobrī nolēma piešķirt Zasas 
evaņģēliski luteriskajai draudzei 
pieprasīto fi nansējumu 500 EUR 
remontdarbu veikšanai Zasas 
baznīcā no līdzekļiem atbalstam 

nevalstiskajām organizācijām, 
tai skaitā reliģiskajām organizā-
cijām un slēgt līgumu ar draudzi 
par līdzekļu saņemšanu un izlie-
tošanas kārtību.

Finanšu un ekonomikas 

nodaļa

Piešķir fi nansējumu remontdarbiem Zasas evaņģēliski luteriskajai draudzei

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.
LV publicēts video par Raiņa muzeja Ta-
denavā, Jēkabpils novadā vadītāju Agnesi 
Timofejevu: https://tuesi.lv/brivibas-ideja/ 

“Es Raini mācos izprast kopā ar skolē-
niem, kas atbrauc uz muzeju. Man Raiņa 
darbos tuva ir spēcīgā brīvības ideja un 
tieksme Latvijas sabiedrību veidot labāku,” 
uzsver Raiņa muzeja vadītāja Agnese Timo-
fejeva Tadenavā, Jēkabpils novadā.

“Inovācija ir domāšanas veida maiņa. 
Šis muzejs sevi ir pierādījis gan Latvijas, 
gan pasaules mērogā kā inovatīvu objektu. 
Šādā veidā Raini var iepazīt krietni radošāk. 
Mēs lepojamies, ka Rainis un šāds muzejs 
prot iedvesmot,” stāsta Agnese.

“Mana Latvija vēl top, un tajā liela no-
zīme ir arī manis pašas gribai. Katra paša 
ieguldījums ir ļoti svarīgs. Nevar vienkārši 
stāvēt malā, čīkstēt par visu un nemitīgi 
kritizēt, ja tu pats nevēlies iesaistīties valsts 
un sabiedrības veidošanā,” ir pārliecināta 
Agnese.

“Identitātes kritēriju rangā man visaugs-
tākā vietā ir valoda un kultūras īpatnības. 
Es savu būtību šobrīd nevaru sasaistīt ar 
nevienu citu valsti. Latvija ir vieta, kur ir 
mana piederība.”

Latvijas simtgades projekts TUESI.LV 
rada video stāstus par jauniem un iedves-
mojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vie-

tās, kuri ar savu darbu un piemēru veido 
labāku Latviju. Projekta īstenotāju iecere 
ir uzdāvināt Latvijai 100. dzimšanas dienā 
100 iedvesmas stāstus par jauniem cilvē-
kiem Latvijas reģionos. Projektu TUESI.LV 
īsteno biedrība “NEXT” sadarbībā ar Izglītī-
bas un zinātnes ministriju.

Latvijas valsts simtgades svinības no-
tiek laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. 
Latvijas valsts simtgades svinību galvenais 
vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, 
ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, 
kuri ar savu ikdienas darbu veido tās ta-
gadni un kopā ar jauno paaudzi liek pama-
tus rītdienai. TUESI.LV ir viena no Latvijas 
valsts simtgades svinību norisēm.

Biedrība “NEXT”

Raiņa muzeja vadītāja Agnese Timofejeva Tadenavā: 
“Mana Latvija vēl top.”
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Vēsums un tumsa ir laiks, kad 
pašiem mirdzēt un mīļoties. Vei-
dot savu silto, sargājošo vidi, kas 
iekļauj kā magnētiskais lauks. 
Veidot lēni, ar izjūtu.

Tādēļ jau novembra viducī 
aicinām uz svētku dekorāciju 
darbnīcām “Ūdenszīmēs”.

Darbnīcas notiks 16. un 20. 
novembrī no pl. 11.00 Kaldabru-
ņas skoliņā, un tās vadīs ar gau-
mi un diplomu apveltīta fl oriste 
Ilze Ermansone.

Spīdumiņi, lentītes, īpatnēji 
kausēti stikli, un krietns dau-
dzums dabas materiālu mums ir 
uz vietas – tie jāliek lietā! Dalība 
darbnīcās ir bezmaksas, taču – 
vispirms jāizgatavo viens skaists 
rotājums “Ūdenszīmju” namam, 
un tikai tad var pievērsties sa-
vas mājas rotājumam. Vēlams 
paņemt līdzi savu līmes pistoli 
un īpaši skaistu dabas materiā-
lu, ja nu tāds ir atrasts un sagla-
bāts. Ja vēlēsieties savam mājas 

dekoram pievienot kādu īpašu 
materiālu – lāzergriezumu, vai 
tādu stikla izstrādājumu, ko paši 
neesam kvalifi cējuši kā izejvielu 
svētku rotām, tad gan jārēķinās 
ar nelielām izmaksām. Tieka-
mies!

Jā, būs arī tēja ar medu!

Biedrības „Ūdenszīmes” 

vadītāja I.Jātniece

Foto no personīgā biedrības 

arhīva

Mirdzēšanas laika darbnīcas biedrībā “Ūdenszīmes”

Šī gada noslēgums Lauku 
partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar 
vairākiem nozīmīgiem notiku-
miem. Viens no tiem – esam 
veiksmīgi apguvuši daļu no 
piešķirtajiem LEADER prog-
rammas līdzekļiem, un sasnie-
guši plānotos rezultātus. Tas 
nozīmē – varam plānot nākamo 
divu gadu darbības, jo LEADER 
projektiem mūsu teritorijā, kā 
arī teritorijas aktivizēšanas pa-
sākumiem tiek iedalīti papildus 
līdzekļi. 

Un, lai saprastu, kādas iz-
maiņas nepieciešamas mūsu 
stratēģijā “Lauki – vide, kur 
vērts dzīvot 2014. – 2020.”, or-
ganizējām fokusgrupas NVO 
sektoram, iniciatīvas grupām 
un visiem ieinteresētajiem cil-
vēkiem.

Oktobrī norisinājās divas fo-
kusgrupas – 15. oktobrī Rites 
kultūras namā, un 22. oktobrī 

Kūku pagasta bibliotēkā. Gru-
pu darbības laikā dalījāmies 
pieredzē, uzklausījām LEADER 
projektu ieviesēju stāstus un 
ļoti daudz diskutējām par nā-
kotni. Paralēli diskusijām, tika 
veikta arī aptauja un sagata-
vots tās apkopojums. Visi ie-
teikumi, vēlmes un arī kritika 
palīdzēs mums iespējami labāk 
saplānot nākamo divu gadu 
darbību, tādēļ – liels paldies vi-
siem grupu dalībniekiem!

Ar ierosinājuu apkopojumu 
var iepazīties Jēkabpils novada 
mājaslapā. Aicinām ar to iepa-
zīties. Un – nebūt nav par vēlu 
paust arī savu viedokli!

Savus ierosinājumus lūdzam 
nosūtīt uz e -pastiem: ieva.jat-
niece@gmail.com vai sk_me-
dvecka@inbox.lv

Ieva Jātniece

LP Sēlija izpilddirektore

Lauku partnerība Sēlija apzina 
iniciatīvas grupu vajadzības

23. novembrī no plkst. 15.00 - 
16.00 aicinām jauniešus uz tikša-
nos Zasā, Ambulances ēkas (Zaļā 
iela 10) 2. stāvā ar Jēkabpils NVO 
resursu centra ''Erasmus+'' Eiro-
pas brīvprātīgā darba projekta 
"Volunteer's discovery" pieciem 
brīvprātīgajiem jauniešiem no 
Armēnijas, Francijas, Austrijas un 
Lietuvas!

Jau sešus mēnešus biedrības 
“Jēkabpils NVO resursu centrs” 
koordinētā projekta ietvaros Jē-
kabpilī tiek uzņemti citu valstu 

brīvprātīgie. Divi no brīvprātīga-
jiem, kuri šobrīd darbojas pro-
jektā, strādā biedrībā “Jēkabpils 
NVO resursu centrs”, taču kopā 
projektā darbojas pavisam pieci 
jaunieši. Divus pie sevis nodarbi-
na un uzņem mūsu novada zirgu 
jāšanas sporta biedrība “Ūsiņš” un 
vēl vienu – poļu kultūras biedrība 
“Rodacy”.

Par to, kā ir būt brīvprātīgajam 
jaunietim ārzemēs, vairāk uzzinā-
si jau 23. novembrī! Tiekamies!

J.Bareika

Jauniešus aicina uz tikšanos ar 
brīvprātīgā darba veicējiem no 
ārzemēm
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Lauku partnerības “Sēlija”, 
Aizkraukles rajona partnerības 
un Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu lauku partnerības “Kaimi-
ņi” starpteritoriālās sadarbības 
projekts „„Sēlijas salas” – tema-
tiskais tūrisms mazajās lauku 
apdzīvotajās vietās kā ekono-
miskās un sociālās izaugsmes 
veicinātājs Sēlijā”, noslēdzis 
pirmo īstenošanas gadu.

17 Sēlijas mazajās apdzīvo-
tajās vietās – “salās”, šis gads 
bijis visai darbīgs un, likum-
sakarīgi, arī rezultatīvs. Katras 
salas kopienu aktīvākie pār-
stāvji – uzņēmēji, nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldību tū-
risma un attīstības speciālisti 
tikušies gan ar tūrisma un uz-
ņēmējdarbības speciālistiem 
un konsultantiem, gan kopīgi 
strādājuši prāta vētrās ar bied-
rības “Latvijas Lauku forums” 
speciālistu un ekspertu ko-
mandu. Šo tikšanos rezultātā 
projekta teritorijā ir definēti 17 
vietējie tūrisma produkti, kas 
balstīti uz kopienu tradīcijām, 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
prasmēm, un, protams – iedzī-
votāju entuziasmu un iniciatī-
vām. Nākamgad, 2019.gada va-
sarā sagaidāms ļoti saspringts, 
skaists darbs un piesātināta 
pasākumu programma, jo kat-
ra sala prezentēs savus jaun-
izveidotos tūrisma produktus 
plašai sabiedrībai.

Šajā, pirmajā projekta īste-

nošanas gadā, ir apzināts, ap-
kopots un apstrādāts milzīgs 
informācijas apjoms par Sēlijas 
esošajiem un potenciālajiem 
tūrisma objektiem un pakal-
pojumiem, taču lielākais iegu-
vums – iepazītie cilvēki, kuri, 
neskatoties uz ikdienas aiz-
ņemtību, atrod laiku un spēku 
rūpēties par savas dzīvesvietas 
un kopienas labklājību un iz-
augsmi.

Nākamo četru mēnešu laikā 
jāpaspēj sagatavoties jaunajai 
tūrisma sezonai, sastādot un 
laižot klajā apjomīgu tūrisma 
bukletu, kas aptvers visu 17 
Sēlijas salu jaunizveidoto tū-
risma produktu klāstu, bet līdz 
decembra beigām ekspertu 
komanda sagatavos metodis-
kos ieteikumus šo produktu 
ieviešanai, pilnveidošanai un 
dzīvotspējas paaugstināšanai, 
kā arī izveidos Sēlijas atpazīs-
tamības pasākumu ilgtermiņa 
plānu. Šādas vadlīnijas ilgt-
spējīgai tūrisma attīstībai ir 
vitāli nepieciešamas, jo Sēlijas 
reģions pagaidām vēl aizvien 
ir Latvijas tūrisma kartes “pelē-
kā” daļa.

Jāteic, ka projekta lielākais 
izaicinājums patiešām ir šis, bū-
tībā, absolūtais nulles punkts, 
no kura mēs visi kopā sākam 
atdzīvināt Sēliju kā atraktīvu, 
savdabīgu tūrisma galamērķi. 
Gribas izdarīt tik ļoti daudz… 
jau tūdaļ pat! Interesanti, ka 

dažām no Sēlijas salām jau šo-
ruden radās iespēja izmēģināt 
savus jaunos produktus darbī-
bā, kas arī tika veikts godam, 
uzņemot Moldovas delegāciju, 
no kuras dalībniekiem esam 
saņēmuši tikai labas atsauks-
mes un neviltotu interesi.

Lai arī projekts vēl tikai pus-
ceļā, tiekam aicināti stāstīt par 
jau uzkrāto pieredzi – tā, pie-
mēram, “Sēlijas salas” izskanē-
ja cita apjomīga vietējo rīcības 
grupu sadarbības projekta 
konferencē Daugavpils novada 
Červonkā, kur, kopā ar projekta 
“DaugavAbasMalas” īstenotā-
jiem runājām par kopienu akti-
vizēšanas milzīgo nozīmi lauku 
reģionu attīstībā.

Jau šobrīd intensīvi meklē-
jam iespējas, kā turpināt pro-
jektā iesākto, lai nezaudēto 
salu savstarpēji radušos saikni 
pēc projekta īstenošanas no-
slēgšanas 2019.gada rudenī. 
Ikviens projektā iesaistītais 
cilvēks atsevišķi un mēs visi 
kopā apzināmies, ka tikai ko-
pīgas darbības vedīs uz kopīgo 
mērķi, kuru mēs paši sev esam 
uzstādījuši ilgtermiņā – aktīva, 
saliedēta kopiena kā sociāl-
ekonomiskās izaugsmes ga-
rants mazajām apdzīvotajām 
vietām. Ir radušās daudzas ide-
jas par turpmākās sadarbības 
modeļiem un iespējām, taču 
vēl nepieciešams nedaudz lai-
ka, lai šīs idejas izstrādātu līdz 

gataviem priekšlikumiem, ar 
kuriem doties pie salu pārstāv-
jiem Ilūkstes novadā – Dvietē, 
Eglainē, Subatē; Aknīstes no-
vadā – Asarē, Gārsenē; Jēkab-
pils novadā – Zasā, Dignājā, 
Kaldabruņā; Salas novadā – 
Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā 
– Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas 
novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; 
Jaunjelgavas novadā – Stabu-
ragā un Secē.

Attēlos: Moldovas delegāci-
ja Sēlijas salās.

Projekts „Sēlijas Salas” tiek 
īstenots Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. 
gadam apakšpasākumā 19.3. 
“Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība”, projekta vadošais 
partneris ir biedrība Lauku 
partnerība „Sēlija”. Projekta 
publiskais finansējums EUR 79 
606.80, biedrības “Lauku part-
nerība “Sēlija”” līdzfinansē-
jums EUR 2000.00.

Projektu atbalsta Zemkopī-
bas ministrija un Lauku atbal-
sta dienests, finansē – Eiropas 
Lauksaimniecības Fonds lauku 
attīstībai.

Informāciju sagatavoja 

biedrība “Lauku partnerība 

“Sēlija””,projekta vadītāja 

Daina Alužāne

Papildus informācija: 

tālr. +371 22335439, e-pasts: 

daina.aluzane@gmail.com

Triju Sēlijas lauku partnerību kopīgi īstenotajā projektā 
“Sēlijas salas” sācies otrais īstenošanas gads
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1. novembrī Zasas vidusskolas 
8.-12. klases skolēni, Ābeļu pa-
matskolas 7.-9. klases skolēni un 
Dignājas pamatskolas 7.-9. klases 
skolēni piedalījās karjeras attīstī-
bas atbalsta pasākumā “Varbūt 
izvēlēties inženierzinātnes?”, 

kas norisinājās projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros.

Laukumā pie Zasas vi-
dusskolas bija ieradies 18 metrus 
garais Tehnobuss, kurā skolēni 
katrs apmeklēja vienu nodarbī-
bu, ar mērķi ērtā un interesantā 
veidā uzzināt vairāk par inženier-
zinātnēm, iegūt daudzpusīgu 
informāciju par tām. Tehnobuss 

ir aprīkots ar mūsdie-
nīgām ierīcēm: prog-
rammējamiem CNC 

metāla apstrādes darba galdiem 
(frēzi un virpu), metināšanas izmē-
ģinājuma stendu, automatizācijas 
mini – rūpnīcas “Festo” mezglu, 
pneimatikas eksperimentu “Fes-
to” stendu, 3D printeri, zobratu 
mehānikas un dinamo stendu. 
Skolēni ieguva informāciju par 
tādām profesijām kā mašīnbūves 
speciālists, mehatroniķis, metāl-
apstrādātājs, elektronikas speciā-
lists, metinātājs, siltumtehnikas 
speciālists, matālapstrādes darb-

galdu operators. Skolēni varēja arī 
paņemt bukletus un grāmatiņas 
par studiju iespējām šajās profe-
sijās.

Nodarbībās valdīja liela inte-
rese par redzēto. Jauniešus īpaši 
uzrunāja tehnoloģijas, kuras bija 
aplūkojamas. Ne visus skolēnus 
interesē inženierzinātnes, tomēr 
bija arī skolēni, kuri vēlējās sīkāk 
uzzināt par profesijām un atbils-
tošām mācību iespējām.

Anda Jurgeviča, Jēkabpils 

novada pedagogs karjeras 

konsultants

Skolas arhīva foto

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Varbūt izvēlēties inženierzinātnes?”

Foto konkursā ”Es = Latvija”, ko organizēja Saeimas 
aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas ko-
misijas sadarbībā ar nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem, piedalījās Ieva un Liene. Saņemtajā atbildē no 
konkursa rīkotājiem tika teikts paldies par fotogrāfi ju 
aprakstu, bet, diemžēl, bilžu kvalitāte neatbilda ievie-
tošanai ceļojošās izstādes stendā.

Zemāk var iepazīties ar meiteņu sagatavoto ap-
rakstu.

Mana ģimene Latvju zīmju parkā Leimaņos
Katram cilvēkam ir savas vērtības. Man pati svarī-

gākā vērtība ir ģimene. Ģimene – tie ir sirdij tuvākie 
cilvēki, kuri ar tevi būs kopā gan labos, gan sliktos brī-
žos, tas ir balsts, uz kura balstās visa mana dzīve.

Mums visiem ir svarīgas latviešu tradīcijas un svēt-
ki, kurus labprāt pavadām kopā. Mums ļoti patīk svēt-
ki, kuros visi varam savākties kopā, jo mūsu ģimene ir 
liela un katru dienu mums visiem nesanāk satikties. 
Mēs esam sešas māsas un mums ir pieci brāļi, un la-
bākā mamma un vecmamma, kuras atbalstīs un, ja 
vajadzēs, pateiks kādu skarbu vārdu.

Vakar bija Miķeļdiena, un mēs kopā novācām dār-
zu. Pēc tam visi kopā atpūtāmies Leimaņu Latvju zīm-
ju parkā. Tajā ir koktēlnieka D.Vecuma veidotās latvie-
šu spēka zīmes: Jumis, Ūsiņš, Māras krusts, Auseklis, 
Zalktis, Laimas skujiņa un citas. Zīmes priecē un dod 
spēku gan mums, gan visiem mūsu pagasta ciemi-
ņiem. Šogad zīmju parks svinēja 10 gadu jubileju. Ta-
gad, kad stādījumi paaugušies, tas izskatās pēc parka, 
uz kuru ir vērts aizbraukt, lai atpūstos un smeltos spē-
ku. Šī parka tapšanā ir pieliktas mūsu mammas čaklās 
rokas. Viņa tagad var būt kā gids, kas var pastāstīt par 
zīmju un parka tapšanu.

Leimaņi ir vieta, kur mēs katrs jūtamies vislabāk, jo 
te ir mūsu mājas, kurās vienmēr sagaida mamma un 
vecmamma. Mūs priecē tas, ka šeit ir kaut kas tik ļoti 
skaists un latvisks.

Lielas un atbalstošas ģimenes, skaistā daba, kārtīgi 
padarīti darbi, godīgums – ir mūsu lielākas vērtības, 
kuras ir manā Latvijā. Ja nebūtu Latvijas, mums ne-
būtu vietas, ko saukt par mājām. Kad kāds no mums 
ir tālu prom, vienmēr priecājamies atgriezties mājās.

Par Latvijas spēku, siltumu un lielām ģimenēm!
Ieva un Liene, 

foto no ģimenes arhīva

Zasas vidusskolas skolnieces piedalās 
konkursā ”Es = Latvija”

Lauku partnerība “Sēlija” 
izsludina suvenīru/prezentāci-
jas materiālu konkursu. Visus 
vietējos ražotājus, amatniekus, 
biedrības aicinām iesniegt sa-
vus piedāvājumus līdz 2018. 
gada 3. decembrim. Suvenīru 
daudzums, ko vēlamies iegā-
dāties vēl šogad, iespējams, 
nebūs ļoti apjomīgs. Tomēr gan 
svētkos, gan darba braucienos 
vēlamies iepriecināt savus ko-
lēģus un sadarbības partnerus 
tieši ar vietējo ražotāju veiku-
mu. Piedāvājumus – aprakstus 
un izstrādājumu fotogrāfijas 
– lūdzam nosūtīt uz e-pastu: 
ieva.jatniece@gmail.com vai 
sk_medvecka@inbox.lv. Ar 
konkura nolikumu var iepazī-
ties arī Jēkabpils novaa mājas-
lapā.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
Ievu Jātnieci, t.29548967.

Ieva Jātniece, 

LP “Sēlija”

Lauku partnerībā 
Sēlija – suvenīru 
konkurss
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Rubeņu pamatskolas 
skolēni piedalījās dažādos 
Karjeras nedēļas ietvaros 
organizētajos pasākumos.

3. oktobrī 7. un 8. klases sko-
lēni viesojās z/s „Mežāres”. Īpaš-
niece Dz.Jakovicka pastāstīja, kā 
no mazas saimniecības izveido-

jās par apjomīgu lopu audzēša-
nas saimniecību. Skolēni iepazi-
nās ar zīdītājgovju ganāmpulka 
apsaimniekošanu. Laukos darba 

nekad netrūkst, vajag tikai gri-
bēt un darīt!

5. oktobrī 1. – 3. klašu skolēni 
tikās ar Ziemas Olimpisko spēļu 
dalībnieku, kamaniņu braucēju 
A.Elertu. Viesis saistošā veidā 
demonstrēja Latvijas izlases tēr-
pu, ekipējumu un nozīmīgākās 
godalgas. Viņš aicināja arī bēr-
nus ikdienā aktīvāk pievērsties 
sportiskām aktivitātēm.

9. klases skolēni 9. oktobrī 
devās uz tikšanos ar kaimiņu 
pagasta uzņēmēju SIA ”Slaides” 
īpašnieku A.Čamānu, lai apska-
tītu jauno un moderno graudu 
pirmapstrādes kompleksu. Viss 
process tiek uzraudzīts ar dato-
ra palīdzību. Var uzreiz no lauka 
kulto labību žāvēt, nebūs vairs 
jāstāv rindās pie pircēja. Atziņa, 
ko ieguva jaunieši pēc šīs tikša-
nās – laukos dzīve nemaz nav 
slikta.

Savukārt 4. klases skolēni 
tikās ar Jēkabpils novada infor-
mācijas un sabiedrisko attiecību 
speciālistu K.Sēli. Viņš skolēnus 
iepazīstināja ar sava darba spe-
cifi ku un dzīves gājumu. Beidzis 
Zasas vidusskolu, pēc tam trīs 
gadus mācījies Tallinas Univer-
sitātes Baltijas fi lmu un mediju 
skolā. Atgriezies savā novadā 
un ir starpnieks starp novada 
vadību un iedzīvotājiem. Darbs 
ir interesants.

11. oktobrī 5. – 6. klases skol-
nieku viesis bija Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
pārstāvis I.Osma. Viņš skolēniem 
pastāstīja, kur var apgūt šo aro-
du, kā arī demonstrēja darba 
specifi sko apģērbu, inventāru.

Skolēniem bija interesanti, 
klausījās ar lielu aizrautību.

Rubeņu pamatskola

Skolas arhīva foto

Karjeras nedēļa Rubeņu pamatskolā

Mēs, Zasas vidusskolas 7. kla-
se, labprāt iesaistāmies dažādos 
izaicinājumos. Pagājušajā mācību 
gadā mēs veicām daudzus labos 
darbus un piedalījāmies valsts 
mēroga pasākumos.

Rudenī, Latvijas simtgadei par 
godu, iestādījām 100 tulpes un 
sniegpulkstenītes, kuras pavasarī 
priecēja mūs un Zasas viesus. Tā-
pat pieteicāmies LLKC biedrības 
„Meža konsultants” rīkotajā pasā-
kumā „Meža ABC”. 10. maijā tikām 
uzaicināti uz Kuldīgu, kur notika 
noslēguma pasākums. Pasākumā 
divās dienās piedalījās vairāk nekā 
6000 skolēni. Arī mēs tur bijām 
– veicām dažādus interesantus 
uzdevumus, kas saistīti ar meža 
nozari.

Taču lielākais un darbietilpīgā-
kais notikums mums bija saistīts 
ar Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra rīkoto akciju 
”Šodien laukos”. Konkursa gaitā 
mēs sešu mēnešu garumā pil-
dījām dažādus uzdevumus, kuri 
bija saistīti ar lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimnie-
cības nozarēm. Konkursa mērķis 
bija sniegt izpratni par šo nozaru 
darbību, iespējām, izaicinājumu 
Latvijas laukos un nākotnes izglī-
tības un karjeras iespējām. Kopā 
konkursam bija pieteikušās 30 
klases un 60 individuālie dalībnie-
ki. Katru mēnesi sociālajos tīklos 
saņēmām uzdevumus.

Rakstījām teiku par Zasas mui-
žas parku, stādījām puķu dobi ar 
ziemcietēm, veidojām dekorus no 
izlietotiem puķupodiem, minējām 
krustvārdu mīklu, izgājām nelielā 
pārgājienā pa muižas parku, iz-
veidojām aprakstu un visbeidzot 
gatavojām Latvijas simtgades 

ēdienu – bubertu. Visus šos uzde-
vumus fotografējām, aprakstījām, 
veidojām prezentācijas un kolāžas 
un noteiktajā termiņā iesūtījām 
konkursa veidotājiem. Vieglākais 
uzdevums bija krustvārdu mīkla, 
grūtākais un darbietilpīgākais – 
pārgājiena apraksts. Patīkamākais 
uzdevums bija buberta gatavo-
šana, kur aktīvākie bijām mēs – 
puiši. Paši arī to visu apēdām… 
Sagatavojām visas prezentācijas 
un nosūtījām tās konkursa veido-
tājiem.

Bijām patīkami pārsteigti, kad 
oktobra sākumā saņēmām ielū-
gumu uz noslēguma pasākumu 
Bulduru dārzkopības vidusskolā. 
Protams, konkursa gaitai sekojām 
līdzi sociālajos tīklos – Draugiem.
lv un Facebook, kur parādījās kat-
ra uzdevuma 1.vietas ieguvēji, un 

sapratām, ka lielā balva 1000 
eiro mums ”nespīd”, taču cerē-
jām saņemt pateicību par dar-
bu.

24. oktobrī devāmies uz Bul-
duriem. Pasākums bija jauks. Sā-
kumā jaunie uzņēmēji iepazīsti-

nāja mūs ar savu darbību, tad bija 
ekskursija pa skolu. Ar aizrautību 
vērojām jauno ķīmiķu „zilos brī-
numus”, un nu arī pienāca apbal-
vošana. Bijām ļoti satraukti, kad 
tika pasniegtas visas pateicības un 
mēs to nesaņēmām, taču mums 
bija liels prieks, kad mūs izsauca 
kā 3. vietas ieguvējus.

Balvu bija daudz, taču lielākā 
balva mums ir dāvanu karte 100 
eiro vērtībā.

Paldies konkursa organizētā-
jiem, mūsu audzinātājai I. Kalniš-
kānei, skolas direktorei O.Spēkai, 
autobusa šoferei V.Kalējai un vi-
siem mūsu atbalstītājiem! Sapra-
tām, ka, lai kaut ko iegūtu, ir jāuz-
drīkstas un jādara. Ja būs iespēja, 
cīnīsimies par lielo balvu.

N.D.Balodis, 

skolas arhīva foto

Zasas vidusskolēni gūst panākumus konkursā „Šodien laukos”
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Biržu pamatskolā 11. oktobrī notika 
sporta spēļu sacensības futbolā 2002. – 
2005. gadā dzimušajiem zēniem mazo 
skolu grupā, kur piedalījās septiņu skolu 
komandas.

Mūsu skolu pārstāvēja A.Geižāns, 
O.Šoldris, A.Marcinkevičs, M.Petenko, S. 
Ivanovs, J.Zālītis, M.Rubiķis, R.Valainis un 
M.Baltmanis.

Zēni izcīnīja godpilno 1. vietu. Svei-
cam viņus un skolotāju J.Rubiķi!

Savukārt 9. klases skolnieks S.Ivanovs 
ieguva 3. vietu Jēkabpils pilsētas, Aknīs-
tes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes 
novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās 
rudens krosā 2018. gada 26. septembrī.

E.Kukle, 

Skolas arhīva foto

Valsts Izglītības satura centrs 
īsteno Latvijas valsts simtgadei 
veltītu pasākumu ciklu izglītī-
bas iestādēs “Pilsoniskās līdzda-
lības un labo darbu maratons”, 
lai sekmētu bērnu un jauniešu 
piederību savai skolai, vietējai 
kopienai, veicinātu viņu pilso-
nisko līdzdalību, patstāvību, at-
bildību un piedalīšanos Latvijas 
valstiskuma stiprināšanā.

26. septembrī Madonā pulcējās 
ap 200 Vidzemes izglītības iestāžu 
skolēnu (kopumā 24 komandas). 
Starp tām bija arī Ābeļu pamat-
skolas komanda “Ābeļi rullē”.

Dienas gaitā notika labo darbu 
prezentācijas, radošas darbnīcas, 
kanisterapijas suņu iepazīšana, 
aktīva darbošanās biedrības “Pie 
Kraujas” vadībā un hortenziju stā-
dīšana.

Ābeļu komanda – V.Amola, 
K.Bokāne, V.Kukla, L.Lāčplēse, 

K.Pavāre, R.Stūrmanis un 
R.Tahirovs labo darbu pre-
zentācijā atraktīvā veidā 
pastāstīja par labdarības 
akciju “No sirds uz sirdi”, 
kas Ābeļu pamatskolā no-
tiek jau 9 gadus. Šis fakts 
pievērsa arī Madonas jau-
niešu domes uzmanību un 

“Ābeļi rullē” ieguva tās Simpā-
tiju balvu.

Šis labo darbu maratons 
deva iespēju dalīties pieredzē, 
gūt ierosmi jaunām idejām, 
būt gandarītiem par paveikto.

Ir laiks labiem darbiem!
I.Bērziņa

Laiks labiem darbiem

18. oktobrī Rubeņu pamat-
skolā notika „Veselīga uztura 
olimpiāde 4. – 5. klasei.”

“Foodtastic”uztura speciālis-
tes – Baiba Bremmere un Līva 
Naudiņa-Saliņa saistošā veidā 
pastāstīja, kas tad īsti ir vese-
līgs uzturs un tā nozīme, kā 
samazināt risku saslimt ar ap-
taukošanos, sirds un asinsvadu 
slimībām, un arī noskaidrojām 
mītus par dažādiem produk-
tiem un veselīgiem ēšanas pa-
radumiem.

Pasākums notika divās daļās. 

Sākumā stāstīja par veselīgu un 
neveselīgu uzturu. 

Pēc tam sākās olimpiāde, 
kurā visi skolēni sadalījās 3 gru-
pās. Katra komanda izdomāja 
nosaukumu, un izvēlējās kap-
teini, kurš paziņos atbildi.

Pirmais uzdevums bija par 
uzturu, kurā no dotajiem čet-
riem ēdieniem jāizvēlas liekais. 
Otrajā uzdevumā uz tāfeles 
kreisajā pusē bija produkts ar 
sastāvdaļu aprakstu, bet otrā 
pusē tikai apraksts, skolēniem 
jāuzmin pēc apraksta produkts. 

Nākamais uzdevums – uz tāfe-
les tika uzlikts auglis, un mums 
jāuzmin, kas tas ir. Protams, uz-
devumu bija daudz. Taču šoreiz 
nav svarīgas iegūtās vietas, bet 
gan zināšanas par veselīgu uz-
turu. 

Galvenā atziņa, ko ieguvām 
- ja ieturēsim neveselīgas uztu-
ra maltītes, tas nāks par skādi 
paša veselībai. Tāpēc centīsi-
mies iegūtās zināšanas izman-
tot ikdienas dzīvē! 
5. klases skolniece K.Čeirāne

Skolas arhīva foto

Uztura olimpiāde Rubeņu pamatskolā

Rubeņu pamatskolai sacensībās futbolā 1. vieta
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Tradicionālais koncerts-kon-
kurss "Atnāc ar savu dziesmu", 
kas šogad Zasas kultūras namā 
norisinājās 27. oktobrī, patiešām 
bija skaistām emocijām un pār-
steigumiem bagāts. 26 konkursa 
dalībnieki (starp tiem arī dueti 
un grupas) kopumā izpildīja 16 
priekšnesumus.

Dalībnieku sniegumu vērtēja 
žūrija - Santa Kasparsone, Kristī-
ne Studāne-Indriksone un Alvis 
Indriksons, kuri katram konkursa 
dalībniekam izteica arī vērtīgus 
komentārus, kas noteikti būs no-
derīgi šo talantīgo bērnu, jauniešu 
un pieaugušo turpmākajā muzi-
kālajā izaugsmē.

Žūrija, rūpīgi izvērtējot katru 
priekšnesumu, 1. vietu bērnu gru-
pā piešķīra 9 gadus jaunajam Ju-
rim Celmāram, kurš izpildīja dzies-
mu "Mākonis". Jauniešu grupā 1. 
vietu ieguva jaunieši no Jēkabpils 

- Ardis Avotiņš, kā arī māsas Ilze un 
Ieva Savickas, kuri izpildīja dzies-
mu "Rudenī vēlu, vēlu". Māsas Sin-
dija un Megija Savickas, izpildot 
dziesmu "Laimīgā zeme", ieguva 1. 
vietu jaukto vecumu grupā, savu-
kārt pieaugušo grupā uzvarētājas 
tituls tika piešķirts Santai Matīsai, 
kura izpildīja dziesmu "Kūko, kūko, 
dzeguzīte".

Konkursu vēroja gandrīz 350 
skatītāji, kuriem tika dota iespēja 
izvēlēties arī savu favorītu- izvērtē-
jot balsojuma rezultātus, skatītāju 
simpātijas balva tika piešķirta jau-
niešu grupas uzvarētājiem Ardim, 
Ilzei un Ievai. Liels paldies dalībnie-
kiem par pārdomātajiem, rūpīgi 
gatavotajiem priekšnesumiem, kā 
arī uzdrīkstēšanos kāpt uz skatuves 
un parādīt savu talantu! Paldies žū-
rijai par darbu visa vakara garumā, 
kā arī vērtīgajiem vārdiem, kas da-
lībniekiem būs kā stimuls turpināt 

attīstīt savus talantus un prasmes!
Konkursa dalībnieki ieguva pa-

teicības balvas no Jēkabpils nova-
da pašvaldības, kā arī gardumus, 
par kuriem paldies jāsaka konkur-
sa atbalstītājam - SIA “Livenhofa”!

Paldies arī vakara vadītā-
jam Mārim Grigalim, kurš uzturē-
ja pozitīvu atmosfēru, izklaidēja 
publiku, kā arī iedrošināja un at-
balstīja konkursa dalībniekus!

Paldies arī Jānim Bisānam un 

Aivaram Daņiļevičam, kuri ir šī 
konkursa draugi jau daudzu gadu 
garumā, un arī šogad nenogurda-
mi rūpējās par to, lai dalībnieku 
sniegtie priekšnesumi skatītājiem 
būtu labi sadzirdami!

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās 
pasākuma tapšanā un īstenošanā!

...Un atkal jāsaka, ka bija skaisti! 
Uz tikšanos atkal nākamgad!

L.Aišpure

K.Sēļa foto

Aizvadīts 2018. gada koncerts – konkurss 
"Atnāc ar savu dziesmu" Zasā

Sakarā ar lielo lapu daudzumu pavasarī Staģu kapsētā, 
kad tās arī ir slapjas un smagas, jau šajā pavasarī sarunā-
jām tikties arī rudenī.

Tikāmies 20. oktobrī, kad liela daļa kritušo lapu jau mūs 
gaidīja. Tās bija sausas un viegli savācamas, un darbi ritēja 
raiti.

Paldies cilvēkiem, kuriem nav vienaldzīga mūsu kapsē-
ta, kurā atdusas mūsu mīļie un tuvie aizgājēji! Vēlu čakla-
jiem talciniekiem un visiem pārējiem Zasas iedzīvotājiem 
skaistus Latvijas svētkus un klusus un mierīgus Ziemas-
svētkus!

Tiksimies Staģu kapsētas sakopšanas darbos pavasarī!
I.Grauze

Autores foto

Rudens talka Staģu kapsētā
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18. oktobrī Jēkabpils novadu 
apmeklēja kultūras darbinieku 
delegācija no Ventspils novada. 
Viesiem tika piedāvāta dienas 
programma pa mūsu novadu un 
pirmais apskates objekts – Raiņa 
muzejs “Tadenava”. A.Timofejevas 
atraktīvais stāstījums un teritorijas 
apskate, Tadenavas bibliotēkas un 
jaunizveidotās atpūtas vietas “Pie 
Eglainītes” apskate.

Kultūras darbinieki apmeklēja 
biedrību “Ūdenszīmes”, kura dar-
bojas attālā lauku apvidū un ir po-
pulāra ar Siena skulptūru plenēru. 
Tika apskatīts Pļavas muzejs, stikla 
un koka darbnīcas, mākslas salo-
niņš ar kaklarotām, dāvanu kom-
plektiem, atslēgu piekariņiem, 
vēja zvaniem un citiem darbiņiem. 
I.Jātniece stāstīja par biedrības 
darbu, projektiem, aktivitātēm, 
tradīcijām, kā arī vienu no Pļavas 
muzeja pērlēm – Krievānu Māras 
jostu (Kaldabruņas jostu).

Rubenes kultūras namā de-
legāciju sagaidīja folkloras kopa 
“Kāre”. Sievas viesus uzrunāja sēļu 
dialektā un skandināja sēļu tautas 
dziesmas. Tika apskatīts Rubenes 
dabas parks un pasākumu norises 
vieta. Pārvaldes vadītāja I.Kurme 
pastāstīja par pēdējo realizēto 
projektu “Publiskās ārtelpas lab-
iekārtošana pie Rubenes kultūras 
nama”. Ventspilniekus piesaistīja 
interaktīvais Raiņa dzejoļu krā-
jums ar Rubeņu pamatskolas bēr-
nu zīmējumiem un pie kultūras 

nama izvietotie Krievānu Māras 
jostas rakstu fragmenti, kuri jau 
bija redzēti goda vietā Kaldabru-
ņā. Kultūras namā I.Tomāne iepa-
zīstināja ar novada un Rubenes 
pagasta kultūras dzīvi, kultūras 
projektiem, tautas mākslas ko-
lektīviem, tradīcijām, “Latvijai 100 
aktivitātēm”. K.Sēlis demonstrēja 
video par Jēkabpils novadu.

Kultūras darbinieki apmeklēja 
Zasas kultūras namu, iepazinās 
ar jauno kultūras nama vadītāju 
L.Aišpuri un uzklausīja viņas re-
dzējumu par darbu šajā nozarē.

Noslēgumā notika Latvju zīmju 
parka apskate Leimaņos, kuru no 
idejas līdz realizācijai veidoja bied-
rība “Akācija Plus”. Par parka tap-

šanas vēsturi pastāstīja biedrības 
vadītāja I.Lāce, kā arī tika piedā-
vāts video par parku. Pēc Leimaņu 
Tautas nama apskates, ar labiem 
vēlējumiem un uzaicinājumu uz 
Kurzemi viesi devās mājās.

Visas dienas garumā tika disku-

tēts par daudzām kultūras nozarei 
aktuālām lietām, un sapratām, ka 
darbs noris ļoti līdzīgi gan šeit Sēli-
jā, gan tālajā Kurzemē.

I.Tomāne, Rubenes kultūras 

nama vadītāja-koordinatore

K.Sēļa foto

Kurzemnieki viesojas Sēlijā

20. oktobra vakarā Leimaņu 
Tautas namā uz tradicionālo dzī-
vās mūzikas koncertu "Ar ģitāru 
par dzīvi" pulcējās dažādu līmeņu 
muzikanti, kuru priekšnesumos 
goda vieta tika ierādīta populā-

ram, demokrātiskam un skanī-
gam instrumentam - ģitāra. Ģitār-
mūzikas cienītāju koncerts šeit, 
Leimaņos, norisinājās jau septīto 
reizi, un līdzās daudz pieredzēju-
šiem uzstājās jauni dalībnieki.

No pašiem pirmsākumiem 
priekšnesumi iedalās trīs gru-
pās. Arī šoreiz mūs priecēja  
lietpratēji: vecie karavīri grupas 
,,Ilūzija” un ,,Kontrakts”, brīv-
mākslinieki Māris Strautnieks un 
Viesturs Celmārs, duets Jānis un 
Laura, iesācēji: ģitārspēles pul-
ciņa audzēkņi Rolanda Rubiķa 
vadībā un jaunie mākslinieki jau 

ar profesionālu ievir-
zi: grupa kura izpilda 
džeza un populāro 
mūziku jaunās skaņās 
- Ardis Avotiņš, Ilze un 
Ieva Savickas, un sma-
gās mūzikas cienītājs 
Jurģis Osma.

Koncerts izskanēja 
draudzīgā un rado-

šā atmosfērā. Gan skatītāji, gan 
mākslinieki devās mājās pozitīvi 
uzskaņoti ar domu popularizēt 
un atbalstīt dzīvās mūzikas kon-
certu ,,Ar ģitāru par dzīvi” arī 
turpmāk. Paldies koncerta dalīb-
niekiem un apmeklētājiem!

Leimaņu Tautas nama 

vadītājs G.Audzītis

Foto: K.Sēlis

Leimaņos koncertā tiekas ģitārspēles entuziasti
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No šī gada 25. oktobra plkst. 
18.00 līdz 26. oktobra plkst. 
9.00 Zasā, Ambulances ēkas 
2. stāvā norisinājās pasākums 
“Filmu nakts”.

Pasākums notika ar nakšņo-
šanu, tādēļ dalībniekiem pa-
šiem bija sev jānodrošina viss 
nakšņošanai nepieciešamais 
- guļammaiss, matracītis, siltas 

drēbes un kāds veselīgs, vai ne 
tik veselīgs našķis kopīgajam 
galdam.

Pasākumā notika dažādas 
radošas aktivitātes, spēles, jau-
niešu izvēlētu video skatīšanās 
un dažādas iekštelpu aktivitā-
tes.

J.Bareika

Autores foto

Filmu nakts Zasā

Ej, laimīte, vedējos.
Jaunas dzīves sācējiem!
Lai netrūka laimes dienu,
Visu mūžu dzīvojot.

Septembra mēnesī 
reģistrētas divas laulības 
un oktobra mēnesī – arī 
divas.

Starp dzīvības zvaigznēm 
daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.
Septembra mēnesī reģistrēts 
viens jaundzimušais – mei-
tenīte, oktobra mēnesī divi 
jaundzimušie – puisītis un 
meitenīte.

Paldies Sandrim un 
Indrai Ruļukiem un 

šoferītim Ivaram par 
25. oktobra ekskursiju!

Pensionāri Dunavā

Aiz katra paliek dzīve 
Un pasacītais vārds.
Bet atmiņas tik dārgas 
Sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone)

Septembra mēnesī 

reģistrēti trīs mirušie, 

no tiem viens Jēkabpils 

novada iedzīvotājs, 

Oktobra mēnesī - pieci 

mirušie.

Ārijs Ormanis
25.07.1955. – 03.09.2018.

Dzidra Kūleniece
01.01.1927. – 08.10.2018.

Zigmārs Osītis
28.12.1979. –  05.10.2018.

Laimonis Balodis
20.12.1948. – 10.10.2018.

Marta Šadeika
12.03.1932. – 14.10.2018.

Benjamiņš Grāveris

15.02.1931. – 28.10.2018. 

Izsakām līdzjūtību 

piederīgajiem! 

Solvita Kukle ir grafi skā dizai-
nere. Dzimtā puse Rubeņos, bet 
pašreizējā dzīves un darba vieta 
– Daugavpils. Pēc pamatskolas un 
vidusskolas pabeigšanas divus ga-
dus mācījusies Daugavpils mākslas 
vidusskolā “Saules skola” un četrus 
gadus Daugavpils Universitātē, kur 
ieguvusi bakalaura grādu mākslā 
un datordizainera kvalifi kāciju.

Viņas darbalauks – plakāti, buk-
leti, grāmatu dizains, pārtikas iepa-
kojuma dizains.

Grafi skais dizainers var strādāt 
jebkurā vietā. Lai varētu radoši 

strādāt Solvitai nepieciešamas trīs 
lietas – dators, interneta pieslē-
gums un iedvesma. Viņa uzskata, 
ka pirmās divas lietas pieejamas 
visur, trešā visā pilnībā tikai Kal-
dabruņā. Solvitai ir stipra piede-
rības sajūta. Viņa pamatoti lepo-
jas ar savu piederību biedrībai 
“Ūdenszīmes”, ar apdzīvoto veco 
skolas ēku, kur pulcējas vietējie ie-
dzīvotāji, notiek izstādes, pasāku-
mi, koncerti, ar stikla darbnīcu, ar 
gadskārtējiem plenēriem “Siena 
dienas”, ar savu ģimeni un daudz 
ko citu.

Pirmā reize, kad Solvita kļuva 
zināma plašākai sabiedrībai, notika 
2014. gada rudenī. Daugavpils Uni-
versitātes 3. kursa studente uzva-
rēja pastmarkas dizaina konkursā, 
ko rīkoja Latvijas Pasts un televīzija 
TV3. Žūrija saņēma 234 skices, la-
bākās izvietoja sociālajos tīklos un 
izsludināja balsošanu. Rezultātā 
uzvaru ieguva Solvita, kura izvei-
doja Latvijas Lepnuma pastmarku 
„Dziedošie koki”. Trešo vietu šajā 

konkursā ieguva vēl viena viņas 
skice “Auseklis”.

Solvita veidojusi maketus un 
krāsu salikumus ne vienam vien 
biedrības “Ūdenszīmes bukletam”. 
Tapuši neskaitāmi plakāti, kur vie-
nā koptēlā salikti dažādi simboli, 
lai radītu īpašu sajūtu par gaidāmo 
notikumu. Solvita darinājusi arī 
prestižās grāmatas “No Sēlijas pūra” 
vāka grafi sko noformējumu.

Solvita ir jauna māksliniece ar 
daudz idejām, iecerēm un plā-
niem, kuras viņa noteikti īstenos un 
piepildīs.

“Ja Tu domāsi par nākotni pozi-
tīvi, notiks labas lietas. Vajag kon-
centrēties uz labo. Šeit viss ir iespē-
jams, tikai jāsāk kustēties un darīt, 
un jābeidz teikt, ka mēs nevaram, ” 
tā Solvita Kukle teic par Latviju.

Grafi skās dizaineres darbu izstā-
di no 5. novembra līdz gada bei-
gām var apskatīt Rubenes pagasta 
pārvaldes zālē darba laikā.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja 

Agra Ozoliņa

Rubeņos skatāma Solvitas Kukles darbu izstāde
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2018. gada 29. novembrī AS “Latvijas 
valsts meži” telpās Rīgā, semināra „No 

kultūras zīmes “Latviskais mantojums” 
līdz UNESCO”, ietvaros, tiks pasniegtas 18 
kultūras zīmes kā pateicība par līdz šim 
paveikto kultūras mantojuma kopšanā un 
daudzināšanā. Zīmes saņēmēju vidū būs 
arī biedrība “Ūdenszīmes”, kas to saņems 
“par pļavu daudzināšanu”.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” 
tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmē-
jiem, kuri saglabā un daudzina latvisko 
kultūras mantojumu, rādot to apmeklē-
tājiem. Zīme izveidota un tiek pasniegta 
kopš 2013. gada pēc „Lauku ceļotāja” ini-
ciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās 
kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo 

mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vie-
tas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi 
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdie-
niem, mācīt amatus un prasmes, svinēt 
latviskos svētkus.

Kultūras zīme “Latviskais mantojums” 
apmeklētājam norāda, ka šajos objektos 
var iepazīt latvisko mantojumu. Kopumā 
zīmi saņēmušas nu jau 106  saimniecības 
visā Latvijā. Katrai saimniecībai zīme tiek 
piešķirta par kādu konkrētu prasmi vai lat-
viskā dzīvesveida izpausmi, kas tiek iesais-
tīta arī tūrismā.

Vairāk par zīmi var uzzināt celotajs.lv
K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldības Zasas pagasta 
pārvalde izsludina  konkursu uz vakanto amata 
vietu Zasas muižas parkā – parka dārznieks uz 
nenoteiktu laiku (pilna slodze).

Prasības pretendentam:
• vismaz vidējā speciālā izglītība vai sertifi kāts;
• vēlama praktiskā darba pieredze šādā amatā.
Galvenie darba pienākumi saistīti ar Zasas 
muižas parka teritorijas sakopšanas un labiekār-
tošanas darbu plānošanu, organizēšanu un to 
veikšanu, parkā esošo objektu uzturēšanu kār-
tībā, puķu dobju un košumkrūmu pakāpenisku 
atjaunošanu, pozitīvu parka tēla veidošanu.
Piedāvājam algu 499 eiro mēnesī, pirms no-
dokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 
2018. gada 20. novembrim (ieskaitot). Preten-
dentiem noteiktajā termiņā dokumenti jāie-
sniedz personīgi Jēkabpils novada pašvaldības 
Zasas pagasta pārvaldē, Zaļajā ielā 8, Zasā, Za-
sas pagastā, Jēkabpils novadā klientu apkalpo-
šanas speciālistam (2.stāvs) vai sūtīt uz e-pastu: 
zasa@jekabpilsnovads.lv.
Informējam, ka nosūtot savu CV, Jūs piekrītat, 
ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai novēr-
tētu pretendenta iespējamību ieņemt noteiktu 
amatu.
Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim 
uz tikšanos klātienē.
Ja pretendents nav ticis pieņemts darbā, tad 
informācija par pretendentu tiks iznīcināta pēc 
tam, kad personāla atlase uz noteikto amatu ir 
pabeigta.

Kontaktinformācija: Zasas pagasta pār-
valdes vadītājs K.Tēts, tālrunis 28306408
e-pasts: kristaps.tets@jekabpilsnovads.lv 

Klientu apkalpošanas speciāliste 

A.Mikušāne, tālrunis 65233082, e-pasts: 

zasa@jekabpilsnovads.lv

Biedrībai “Ūdenszīmes” pasniegs kultūras zīmi 
“Latviskais mantojums”

Piedāvā darbu dārzniekam 
Zasas muižas parkā
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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
14.11. plkst. 18.00 Lāčplēša 
dienai veltīts skrējiens (starts pie 
Ābeļu kapsētas).
16.11. plkst. 19.00 Ābeļu 
Tautas namā Latvijas Republikas 
Neatkarības proklamēšanas 
100. gadadienai veltīts svētku 
pasākums. Koncertā piedalās 
Ābeļu pašdarbības kolektīvi un 
viesi – Jēkabpils Tautas nama 
sieviešu koris “Unda”. Plkst. 
21.00 Svētku balle kopā ar 
grupu “Bruģis”. Ieeja bez maksas. 
Galdiņus var rezervēt pa telefonu 
28316164.
24.11. plkst. 13.00 Ābeļu Tautas 
namā pārpratumu komēdija - 
fi lma “Homo Novus”.

Dignājas pagasts
14.11. plkst. 10.30 Dignājas 
pamatskolā Jēkabpils Vēstures 
muzeja lekcija gan lieliem, gan 
maziem: ”Pirmais pasaules karš 
Jēkabpils apkārtnē”, lektore 
I.Bērziņa.
16.11. plkst. 14.30 Dignājas 
pamatskolā Latvijas valsts 
proklamēšanas 100 gadadienai 
veltīts koncerts “Rakstu rakstus 
izrakstīju” (sadarbībā ar Dignājas 
pamatskolu)
Sagaidot Latvijas simtgadi, 
Dignājas bibliotēkā no 25.10. 
apskatāma izstāde “Apsveikumu 
kartiņas laiku lokos”.
Aktivitātes Ģimeņu iniciatīvu 
telpā “Veldrēs” 3a, Vandānos:
13.11. plkst. 15.00 – 19.00 Stop 
motion animācijas veidošanas 
darbnīca “Mans vēlējums 
Latvijai”,
20.11. plkst. 15.00 – 19.00 
fi lmu/animācijas fi lmu 
pēcpusdiena,

24.11. plkst. 15.00 – 19.00 
radošā darbnīca “Antistresa 
bumbiņu gatavošana”,
27.11. plkst. 15.00 – 19.00 
galda spēļu pēcpusdiena.

Dunavas pagasts
16.11. plkst. 15.00 Dunavā, 
tradīciju zālē Latvijas simtgadei 
veltīts svinīgs sarīkojums. Svētku 
uzruna, skolēnu priekšnesumi, 
Atzinības rakstu pasniegšana 
Dunavas pagasta iedzīvotājiem. 
Plkst. 17.00 Dunavas Romas 
katoļu baznīcā Jēkabpils novada 
jauktā kora “Putni” koncerts 
“Mūsu Latvijai – 100”.
23.11. plkst. 17.00 Dunavas 
kultūras namā, Dunavas 
pagastā, “Lekcija par sirds un 
asinsvadu slimību profi laksi”

Kalna pagasts
21.11. plkst. 19.00 un 23.11. 
plkst. 12.00 Kalna kultūras namā 
pārpratumu komēdija - fi lma 
“Homo Novus”.

Leimaņu pagasts
13.11. plkst. 15.00 Leimaņu 
bibliotēkā sarīkojums “Skaista 
mana tēvu zeme”. Piedalās 
Kalna kultūras nama vokālais 
ansamblis “Līksna”.
16.11. plkst. 18.00 Leimaņu 
Tautas namā pārpratumu 
komēdija - fi lma “Homo Novus”.

Rubenes pagasts
16.11. un 20.11. plkst. 11.00 
svētku dekorāciju darbnīcas 
biedrības “Ūdenszīmes” telpās 
Kaldabruņas skoliņā (fl oriste Ilze 
Ermansone).
16.11. plkst. 13.30 Rubenes 
kultūras namā Svinīgs pasākums 

“Latvijai simts” (sadarbībā ar 
Rubeņu bibliotēku un Rubeņu 
pamatskolu). 
Programmā:
Sarīkojuma svinīga atklāšana,
Dāvana Latvijai-rokdarbu 
celiņa “Dzīparu varavīksne” 
prezentācija. Pateicība 
darinātājām,
Svētku koncerts “Pieskarties 
pasaulei” (dziedātāja Santa Sāre, 
pianists Ģirts Ripa, perkusionists 
Mārcis Kalniņš),
Interešu kopas “Gardēdis” Svētku 
torte,
Rokdarbu izstādes “Baltais 
sapnis” atklāšana.
24.11. plkst. 12.00 Rubenes 
kultūras namā, Rubenes pagastā, 
“Galda spēļu turnīrs”.

Zasas pagasts
16.11. plkst. 16.00 Zasas 
kultūras namā lekcija par 
onkoloģisko profi laksi.
17.11. Latvijas Republikas 
Neatkarības proklamēšanas 100. 
gadadienas veltīts Jēkabpils 
novada centrālais pasākums:
plkst. 17.30 Zasas 
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
koncertprogramma “Patiesība”, 
uzstājas kameransamblis “Altera 
Veritas”: Ieva Mežgaile (kokle), 
Anda Eglīte (kokle), Kaspars 
Gulbis (akordeons), Andis 
Klučnieks (fl auta);
Plkst. 19.00 Zasas kultūras namā 
svētku sarīkojums “Dvēselē 
ierakstīts Latvijas vārds”,
Programmā:
Jēkabpils novada domes Goda 
rakstu pasniegšana,
“Jēkabpils novada 100. 
sakoptāko vietu” skates 10 
sakoptāko objektu apbalvošana,

koncerts, piedalās Jēkabpils 
novada amatierkolektīvi, 
koklētāja Ieva Veide.
Plkst. 21.30 svētku salūts Zasas 
centrā,
Plkst. 22.00 svētku balle. Spēlē 
grupa “Jauda”.

Publiskās apspriešanas 
sanāksmes par Jēkabpils 
novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam projekta 
redakciju:
21.11. plkst 10.00 Ābeļu 
pagasta pārvaldē,
21.11. plkst 14.00 Kalna 
pagasta pārvaldē,
28.11. plkst 9.00 Dignājas 
pagasta pārvaldē,
28.11. plkst.13.00 Dunavas 
pagasta sabiedriskajā resursu 
centrā,
04.12. plkst. 13.00 Leimaņu 
pagasta pārvaldē,
04.12. plkst. 15.00 Zasas 
pagasta kultūras namā,
05.12. plkst. 11.00 Rubenes 
pagasta pārvaldē.

Pasākumu laikā var tikt fotografēts vai 
fi lmēts. Materiāli informatīvos nolūkos 
var tikt publicēti novada mājaslapā, 
informatīvos izdevumos vai citos 
sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem 
apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@
jekabpilsnovads.lv


