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21. decembrī Jēkabpils novadā 
viesojās delegācija no Kupišķu ra-
jona pašvaldības (Lietuva), ar mērķi 
parakstīt sadarbības līgumu ar Jē-
kabpils novada pašvaldību un ie-
pazīt pašu novadu. Ideja par līguma 
noslēgšanu radās jau 2018. gada 2. 
oktobrī, Jēkabpils novada pašvaldī-
bas delegācijai viesojoties Kupišķos.

Kupišķu rajona pašvaldību pār-
stāvēja mērs Dainius Bardauskas, 
deputāts Virginijus Andrijauskas 
un Iekšējās pārvaldes nodaļas va-
dītāja Ingrida Bernatavičienė.

Viesus Rubenes pagasta pār-
valdē ap pusdienlaiku sagaidīja 
domes priekšsēdētājs Aivars Va-
nags, priekšsēdētāja vietniece 
Anita Lemaka, izpilddirektors 
Jānis Subatiņš, Rubenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Intra Kurme, 
Rubenes kultūras nama vadītāja 
Inta Tomāne, deputāts Mārtiņš 
Līcis un sabiedrisko attiecību spe-
ciālists Kaspars Sēlis. Delegāciju 
ar nelielu priekšnesumu sveica 
Rubeņu pamatskolas bērni un di-
rektore Ināra Kantāne.

Pēc tam tika parakstīts sadar-
bības līgums. Tā galvenais uz-
devums – draudzīgo attiecību 
attīstība, sadarbības veicināšana 
vietējās pārvaldības, uzņēmējdar-
bības, izglītības, kultūras, sociālās, 

sporta, tūrisma, veselī-
bas aizsardzības un vi-
des aizsardzības jomās 
starp Jēkabpils novada 
pašvaldību un Kupišķu 
rajona pašvaldību.

Pēc līguma parakstī-
šanas abas pašvaldības 
apmainījās ar dāvanām, 
ko bija sagatavojuši vie-
tējie amatnieki; pēc tam 
tika rādīta prezentācija 
par Jēkabpils novadu un uzdoti 
dažādi interesējoši jautājumi.

Pēc tam delegācija devās uz 
Rubenes kultūras namu, kur ie-
priekš uzstājušies Kupišķu ama-
tiermākslinieki. Ar tā darbību un 
piedāvātajām iespējām iepazīs-
tināja Inta Tomāne. Izrādās, kul-
tūras nama zālē izvietotie krēsli 
ražoti Lietuvā. Par to kvalitāti pār-
liecinājās arī mērs Dainius Bard-
auskas un atzina par labiem esam. 
Pēc tam tika izstaigāts arī Rube-
nes dabas parks, parādīta estrāde, 
ko bija cerēts pārbūvēt pārrobežu 
sadarbības projekta ietvaros.

Tālāk delegācija tika vesta 
uz amatniecības centru “Rūme” 
Zasā, kur novada viesus sagaidīja 
centra koordinatore Daina Alužā-
ne un māksliniece Anda Svarāne. 
Tika pastāstīts par “Rūmes” snieg-

tajām iespējām, gatavoto produk-
ciju, rīkotājiem plenēriem kopā ar 
lietuviešu māksliniekiem. Izrādās, 
arī “Rūmē” atsevišķas mēbeles da-
rinājuši lietuvieši, un arī keramikas 
darbnīcā izmantotais māls nāk no 
Lietuvas. Mērs Dainius Bardauskas 
izrādīja lielu interesi par iespēja-
mo sadarbību ar “Rūmi” nākotnē, 
gan kopīgi īstenojot dažādus pro-
jektus, gan aicinot uz izstādēm.

Pēdējais pieturas punkts šajā 

vīzītē bija Leimaņu Tautas nams, 
kur delegāciju sagaidīja Leima-
ņu pagastā pārvaldes vadītājs 
Antons Tropiks un tautas nama 
vadītājs Gints Audzītis. Tika rādī-
ta iedzīvotāju veidotā izstāde par 
Leimaņu Tautas nama vēsturi un 
blakus esošais Latvju zīmju parks. 
Tam sekoja neformālas sarunas 
un došanās mājup.

K.Sēlis

Autora foto

Slēdz sadarbības līgumu ar Kupišķu rajona 
pašvaldību

Saskaņā ar Jēkabpils novada 
domes 2018. gada 27. decembra 

lēmumu Nr.320 “Par Jēkabpils 
novada kultūras pārvaldes noli-
kuma apstiprināšanu”, tika izslu-
dināta iekšēja pieteikšanās un 
veikta pretendentu atlase Jēkab-
pils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāja amatam. Pretendentu 
vērtēšanas komisija 11. janvārī 
nolēma virzīt apstiprināšanai Kul-
tūras pārvaldes vadītājas amatā 
Lauru Aišpuri. Viņa ir Jēkabpils 
novada pašvaldības darbiniece 
no 2017. gada 5. jūnija, kad tika 
pieņemta darbā par Zasas kul-
tūras nama vadītāju. Gan nama 
apmeklētāji, gan novada vadība 

Lauras līdzšinējo darbu vērtē ļoti 
atzinīgi.

Šī gada 17. janvāra ārkārtas 
sēdē dome apstiprināja  Lauras 
kandidatūru un iecēla par Jēkab-
pils novada Kultūras pārvaldes 
vadītāju, sākot ar 2019. gada 1. 
februāri. No Zasas kultūras nama 
vadītājas amata viņa tiks atbrīvo-
ta ar 30. janvāri. Laurai arī uzdots 
līdz 28. februārim veikt visas or-
ganizatoriskās darbības Kultūras 
pārvaldes darba nodrošināšanai.

Kultūras pārvaldes uzdevums 
būs koordinēt, pārraudzīt un or-
ganizēt pašvaldības darbu kul-

tūras, tūrisma, jaunatnes lietu un 
sporta jomā Jēkabpils novadā, 
veicināt nozares attīstību, saskaņā 
ar novada Attīstības programmu; 
veicināt novada kultūrvēsturisko 
vērtību apzināšanu, saglabāša-
nu un popularizēšanu; organizēt 
iedzīvotāju un viesu interesēm 
atbilstošus, kvalitatīvus, daudz-
veidīgus un izglītojošus pasāku-
mus un nodrošināt to pieejamību; 
veicināt sabiedrības iniciatīvu un 
aktīvu līdzdarbību kultūras pasā-
kumu rīkošanā un norisē.

K.Sēlis

Autora foto

 Amatā iecelta Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja
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SIA”Vidusdaugavas SPAAO” in-
formē, ka no 2019. gada 1. janvāra 
spēkā stājas jauns nešķirotu sa-
dzīves atkritumu izvešanas tarifs 
Jēkabpils novadā.

Ar 2019. gada 1. janvāri dabas 
resursu nodokļa (DRN) likme pa-
lielinās no  35,00  EUR/tonnu uz 
43,00EUR/tonnu. DRN mērķis ir 
veicināt dabas resursu ekonomis-
ki efektīvu izmantošanu, ierobe-
žot vides piesārņošanu, veicināt 
jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģi-
ju ieviešanu.

Lai nosegtu izmaksu pieaugu-

mu, tika veiktas izmaiņas nešķiro-
tu sadzīves atkritumu izvešanas 
tarifā, kas ir proporcionālas dabas 
resursu nodokļa  pieaugumam. 

Kopējais tarifs 2019. gadā Jē-
kabpils novadā pieaug  ne vairāk 
kā par 5,84%, jeb 0,96 EUR/m3 un 
pieaugums ir proporcionāls DRN 
likmes īpatsvaram tarifā, jo pārē-
jās tarifa sadaļas nemainās.

Dabas resursu nodokļa likumā 
veiktās izmaiņas paredz nodokļa 
pieaugumu arī turpmākajos ga-
dos – līdz 2020. gadam sasniedzot 
50 EUR/tonna.

Sākot ar 2019. gada 
1. janvāri mainās atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma 
izmaksas Jēkabpils novadā

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas aprēķins
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā

Savākti  kub.m 1900

1 kub.m svars, kg 120

Savāktas tonnas 228

Nr. 

p.k.
Izmaksu veidi

Izmaksas,

EUR/kub.m

1. Atkritumu savākšana, 

pārvadāšana

Degvielas izmaksas 1.57
Pārējās izmakas

       t.sk.
Autotransporta izmaksas 1.44
Darba alga un darba dev. 
Soc. Nodoklis

1.94

Konteineru uzturēšanas izmaksas 0.58
Administrēšanas izmaksas 2.29
Rentabilitāte 7% 0.55
Kopā atkritumu savākšanas 

izdevumi

8.37

2. Atkritumu apglabāšana Likme, 
EUR/t

Sadzīves atkritumu noglabāšanas/
nodošanas sagatavošanai apglabā-
šanai izmaksas atkritumu poligonā 
“Dziļā Vāda” Mežāres pagastā Krust-
pils novadā

32.16 3.86

3. Dabas resursu nodoklis 43.00 5.16
Kopā atkritumu savākšanas un 

apglabāšanas izdevumi

17.39

PVN 21% 3.65
Atkritumu apsaimniekošanas 

tarifs ar PVN, EUR/kub.m

21.04

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Jēkabpils novada dzimtsa-
rakstu nodaļā 2018. gadā reģis-
trēti 24 jaundzimušie, 14 laulības 
un sastādīts 61 miršanas reģistrs.

2018. gadā Jēkabpils novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
24 jaundzimušie. No tiem 7 gadī-
jumos vecāki ir bijuši laulāti, bet 
17 gadījumos paternitāte noteik-
ta uz paternitātes iesnieguma 
pamata (vecāki nav bijuši laulāti 
un ziņas par bērna tēvu ierakstī-
tas, pamatojoties uz vecāku kopī-
gu paternitātes iesniegumu).

Meitenes ir dzimušas divas rei-
zes vairāk kā zēni – 16 meitenes 
un 8 zēni. Meitenēm vecāki de-
vuši sekojošus vārdus: Adriāna, 
Agate, Alise, Amanda, Amēlija, 
Annija (2), Gabriela, Ketija, Lana, 
Leila, Madara, Marija, Paula, Re-
nāte, Vanesa. Zēni piereģistrēti 
ar sekojošiem vārdiem: Aigars, 
Daniels, Edgars, Gvido, Markuss 
(2), Nils, Ričards.

Astoņās ģimenēs ir sagaidīti 
pirmie bērni, septiņās ģimenēs – 
otrie, sešās ģimenēs – trešie, vie-
nā ģimenē ceturtais bērns un di-
vas, jau ar bērniem bagātās piecu 
bērnu ģimenes, tikušas pie sestā 
bērniņa. Maija mēnesī reģistrēts 
vienīgais dvīņu pāris – meitenes. 
Vidējais dzemdētāju māmiņu 
vecums bija 27,5 gadi. Jaunāka-
jai māmiņai dzemdētājai bija 19 
gadi, vecākajai – 34 gadi.

Aizvadītajā gadā Jēkabpils no-
vada dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētas 14 laulības. Visas laulības 
slēgtas starp Latvijas pilsoņiem, 
nav reģistrēta neviena laulība ar 
ārzemju pilsoņiem. Lielākā daļa 
jaunlaulāto laulībā stājušies pir-
mo reizi, tādas ir 19 personas. Ot-
rajā laulībā stājušās 7 personas, 
bet trešo reizi gredzenus mijušas 
2 personas. Vidējais laulībā stā-
jušos personu vecums bija 33,92 
gadi. Jaunākā līgavas vecums 
bija 22 gadi, bet vecākās – 70 
gadi. Jaunākais līgavainis bija 23 
gadus vecs, bet vecākajam bija 
64 gadi.

Visvairāk reģistra ierakstu Jē-
kabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā 2018. gadā veikti reģis-
trējot miršanu. Miršanas reģistri 
sastādīti 61 personai, no kurām 
29 bija sievietes, 32 – vīrieši. Jē-
kabpils novada iedzīvotāji – 41 

persona, Aknīstes novada – 1 
persona, Krustpils novada – 10 
personas, Madonas novada – 1 
persona, Pļaviņu novada – 1 per-
sona, Jēkabpils pilsētas – 5 perso-
nas, Rīgas pilsētas – 2 personas. 
Tāpat kā visā valstī kopumā, arī 
Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā sastādītajos miršanas re-
ģistros pirmajā vietā pēc nāves 
iestāšanās iemesliem pārlieci-
noši dominē sirds un asinsvadu 
slimības (insults, infarkts, koro-
nāra sirds slimība, sirds mazspē-
ja, kardioskleroze, smadzeņu 
išēmija, asinsvadu tromboze, 
plaušu trombembolija), otrajā 
vietā – ļaundabīgie audzēji, pā-
rējās diagnozes, kuru rezultātā 
iestājusies nāve – Parkinsona sli-
mība, sepse, trula galvas trauma, 
smadzeņu sasitums, politrauma, 
iekšējā asiņošana, mehāniska as-
fi ksija, noslīkšana ūdenī. Vecāka-
jai mirušajai sievietei bija 97 gadi, 
jaunākajai – 46 gadi. Vecākais mi-
rušais vīrietis bija 92 gadus vecs, 
jaunākajam reģistrētajam bija 
tikai 26 gadi.

Pēc Iedzīvotāju reģistrā pieeja-
mās informācijas uz 2019. gada 
2. janvāri Jēkabpils novadā savu 
dzīvesvietu deklarējuši 4622 ie-
dzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījums 
pa pagastiem ir sekojošs: Ābeļu 
pagastā – 896, Dignājas pagas-
tā – 460, Dunavas pagastā – 571, 
Kalna pagastā – 535, Leimaņu 
pagastā – 436. Rubenes pagastā 
– 919. Zasas pagastā – 805. Ap-
kopojot informāciju par iedzīvo-
tāju skaita izmaiņām Jēkabpils 
novadā secināms, ka salīdzinot 
ar 2018. gada sākumu iedzīvotāju 
dabiskais pieaugums joprojām 
ir ar mīnus zīmi (-149), tomēr tas 
nav tik straujš kā iepriekšējos ga-
dos.

2018. gada nogalē, kā jau kat-
ru gadu, tika godinātas 13 Jēkab-
pils novada stiprās ģimenes. Ap-
liecības par kopā nodzīvotajiem 
50 gadiem saņēma 5 pāri, par 40 
kopā nodzīvotajiem gadiem – 3 
pāri, par 30 kopā nodzīvotajiem 
gadiem – 2 pāri un par 25 kopā 
nodzīvotajiem gadiem – 3 pāri.

Marika Šicāne,

Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu 
nodaļas statistiskie rādītāji 
2018. gadā
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Saskaņā ar Jēkabpils nova-
da domes 2018. gada 27. de-
cembra domes sēdes lēmumu 
Nr.337 (protokols Nr. 16., 19. 
punkts)  “Par Jēkabpils novada 
attīstības programmas 2019. - 
2025. gadam apstiprināšanu” ir 
apstiprināta Jēkabpils novada 
attīstības programma 2019. - 
2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības 
programma 2019.-2025. ga-
dam ir vidēja termiņa (līdz 7 
gadiem) teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prio-
ritātes un pasākumu kopums 
Jēkabpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2014.-2030.
gadam izvirzīto ilgtermiņa stra-
tēģisko uzstādījumu īstenoša-
nai.

Attīstības programmas 
loma ir:

• apzināt un novērtēt paš-
valdības rīcībā esošos resursus 
(dabas resursi, infrastruktūra, 
cilvēkresursi u.c.), piedāvājot 
skaidru redzējumu un risināju-
mus to efektīvākai izmantoša-
nai;

• mērķtiecīgi plānot rīcības 
un investīcijas (t.sk. pamats 
ikgadējā pašvaldības budžeta 
plānošanai);

• sekmēt visa veida investīci-
ju piesaisti (t.sk. pamats valsts 
atbalsta plānošanai ārvalstu un 
vietējo privāto investīciju pie-
saistei);

• sekmēt novada teritorijas 
atpazīstamību.

Attīstības programmas iz-
strāde tika uzsākta 2018. gada 
marta mēnesī, domei pieņe-
mot lēmumu par izstrādes uz-
sākšanu un piesaistot izstrādā-
tāju SIA “Reģionālie projekti”. 
Izstrādes process atspoguļots 
attēlā.

Iedzīvotāju aptaujā pieda-
lījās 89 respondenti, sniedzot 
savus ierosinājumus un vie-
dokli par pašvaldības sniegta-
jiem pakalpojumiem. Aptaujas 
rezultātu kopsavilkums ir ie-
kļauts Pārskatā par sabiedrī-
bas līdzdalības pasākumiem, 
ar pārskatu var iepazīties no-
vada mājas lapā; www.jekab-
pilsnovads.lv. Tad sekoja darbs 

5 tematiskajās darba grupās.

Izglītības jautājumu darba 
grupā tika apskatītas 
4 tēmas:

1. pirmskolas izglītība,
2. vispārējā izglītība (pamat-

skolas, vidusskola), skolu tīkls,
3. interešu izglītība un profe-

sionālās ievirzes izglītība,
4. mūžizglītība.

Kultūra, sporta un 
jaunatnes jautājumu darba 
grupā izskatīja 3 tēmas:

1. kultūra (kultūras nami, 
bibliotēkas, muzeji, pasākumi), 
kultūrvēsturiskais mantojums,

2. sports un aktīvā atpūta;
3. jaunatnes politika, aktivi-

tātes.

Veselības aprūpes, bērnu 
un ģimeņu un sociālo 
jautājumu darba grupā 
apskatītās tēmas:

1. veselības aprūpe, veselīgs 
dzīvesveids,

2. sociālie pakalpojumi, soci-
ālā aprūpe,

3. bērnu tiesību aizsardzība, 
audžuģimenes, atbalsts daudz-
bērnu ģimenēm.

Infrastruktūras un komu-
nālo pakalpojumu attīstī-
bas, vides aizsardzības un 
dabas resursu izmantoša-
nas darba grupā apskatī-
tās tēmas:

1. komunālā infrastruktūra 
un mājokļu apsaimniekošana,

2. transporta infrastruktūra,
3. publiskā ārtelpa un vide,

Pašvaldības darba orga-
nizācijas, ekonomiskās 
attīstības un sadarbības 
jautājumu darba grupā 
apskatītās tēmas:

1. pārvalde – iekšējā sadar-
bība, komunikācija, pakalpoju-
mu kvalitāte,

2. pašvaldības ārējā sadarbī-
ba, kopējās intereses ar citām 
pašvaldībām, novada tēls,

3. uzņēmējdarbības vide, 
atbalsts, sadarbība, infrastruk-
tūra.

Darba grupās tika analizēta 
situācija katrā no apskatāma-
jām tēmām, izvērtēts labais un 

sliktais, kā arī doti priekšlikumi, 
ko būtu nepieciešams mainīt. 
Ar tematisko darba grupu ap-
kopojumu var iepazīties nova-
da mājas lapā www.jekabpil-
snovads.lv.

Pamatojoties uz Jēkabpils 
novada pašvaldības domes 
2018.gada 25.oktobra pie-
ņemto lēmumu Nr.269 “Par 
Jēkabpils novada attīstības 
programmas 2019.-2025.ga-
dam projekta redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai” 
no 2018.gada 5.novembra līdz 
2018.gada 6.decembrim nori-
sinājās Jēkabpils novada attīs-
tības programmas 2019.-2025. 
gadam projekta publiskā ap-
spriešana.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksmes notika katrā Jēkab-
pils novada pagastā, kopumā 
sanāksmēs piedalījās 79 ap-
meklētāji. Saņemti četri iero-
sinājumi attīstības program-
mas pilnveidošanai, no kuriem 
viens ierosinājums ir iekļauts 
attīstības programmā, viens ie-
rosinājums nav ņemts vērā un 
divi ierosinājumi pieņemti zi-
nāšanai. Ar ziņojumu par pub-
lisko apspriešanu var iepazīties 
novada mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv.

Jēkabpils novada pašvaldība 
2018. gada 5. decembrī saņē-
ma Zemgales plānošanas re-
ģiona atzinumu par Jēkabpils 
novada attīstības programmas 
2019. – 2025. gadam 1. redak-
ciju, kurā norādīts, ka Jēkabpils 
novada attīstības programmas 
2019. – 2025. gadam 1. redak-
cijā ir ņemti vērā spēkā esošie 
Zemgales plānošanas reģiona 

teritorijas attīstības dokumenti 
un izstrādātais dokuments at-
bilst Zemgales plānošanas re-
ģionā noteiktajām prioritātēm.

Ar Jēkabpils novada attīstī-
bas programmas 2019. – 2025. 
gadam materiāliem var iepa-
zīties Jēkabpils novada ad-
ministratīvajā ēkā, Jēkabpils 
novada pagastu pārvaldēs, 
Jēkabpils novada bibliotēkās, 
kā arī elektroniski Jēkabpils 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.jekabpilsnovads.lv un 
valsts vienotā ģeotelpiskās in-
formācijas portālā (Ģeoportālā) 
www.geolatvija.lv.

 Jēkabpils novada 

teritoriālās plānošanas 

speciāliste 

Dzidra Nartiša

Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības 
programma 2019.-2025. gadam

IZTRĀDES PROCESS

Uzpūš vējš un pārrauj 
sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj 
zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj 
cilvēka mūžu.

Decembrī reģistrēti 2 

mirušie:

Laimonis Ziemelis

06.06.1956. - 07.12.2018

Ivars Nazarovs

17.06.1973. - 22.12.2018.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!
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Jēkabpils novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību “Latvijas 
Sarkanais Krusts” īsteno līgumu 
par Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām atbals-
tāmo darbību īstenošanu.

18.12.2018. Ministru Kabinets 
(MK) ir apstiprinājis grozījumus 
25.11.2014. MK noteikumos 
Nr.727 “Darbības programmas 
“Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.–2020. 
gada plānošanas periodā” īste-

nošanas noteikumi”, kas nosaka 
izmaiņas atbalsta komplektu iz-
dales un papildpasākumu ievie-
šanas nosacījumos:

No 2019. gada 1. janvāra Ei-
ropas Atbalsta fonda vistrūcī-
gākajām personām (turpmāk – 
EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī 
maznodrošinātas personas vai 
ģimenes, kuru vidējie ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 242 euro, 
līdzšinējo 188 euro vietā.

Vienlaikus informējam, ka MK 
noteikumi paredz, ka higiēnas 

un saimniecības preču komplek-
tus turpmāk varēs saņemt ne ti-
kai bērni vecumā līdz 18 gadiem, 
kā tas bija noteikts iepriekš, bet 
arī pilngadīgas personas, kas no-
rādītas atbilstošajā izziņā.

Savukārt ģimenes ar bēr-
niem līdz 12 mēnešu vecumam 
varēs izvēlēties vienu no Fonda 
higiēnas preču pakām, kurās ir 
autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogra-
miem vai no 7 līdz 18 kilogra-
miem.

Tāpat kā līdz šim, pamats 

EAFVP atbalsta saņemšanai ir 
pašvaldības sociālā dienesta iz-
sniegta rakstiska izziņa. Izziņā 
par maznodrošinātās ģimenes, 
personas statusu jābūt iedrukā-
tai speciālai atzīmei, ka ģimene 
(persona) atbilst EAFVP atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem.

Esiet laipni gaidīti Sociālajā 
dienestā, lai saņemtu izsmeļošu 
informāciju un atbildes uz ne-
skaidriem jautājumiem.

Sociālā dienesta vadītāja 

L.Zeltiņa

Sociālā dienesta informācija par Eiropas Savienības 
fi nansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību 
piederumu saņemšanu

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros, 7. decembrī notika pasā-
kums “Mana veiksme – es pats”.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros, 7. decembrī notika pa-
sākums “Mana veiksme – es pats”. 
Pasākumā piedalījās 9. klašu skolē-
ni no Zasas vidusskolas, Dignājas 

pamatskolas un Ābeļu pamatsko-
las, kā arī Zasas vidusskolas 12. 
klases skolēni. Pie jauniešiem ar 2 
stundu garu nodarbību bija iera-
dusies Jauniešu akadēmijas „Pacelt 
Pasauli” dibinātāja un vadītāja, 
Dace Briede Zālīte – diplomēta 
Londonas „Koučinga Akadēmijas” 
personīgās izaugsmes speciāliste. 
Licenzēta Brajena Meina „Mērķu 
plānošanas” praktiķe.

Nodarbības laikā skolēniem 

bija iespēja noteikt, kādas profesi-
jas atbilst viņu personības tipam. 
2 stundas paskrēja ātri, jo jaunieši 
nemitīgi par sevi uzzināja kaut 
ko jaunu. Jaunā informācija lika 
domāt, kā uzzinātais saistās ar no-
spraustajiem nākotnes mērķiem. 

Arī pēc nodarbības liela daļa skolē-
nu nesteidzās prom, bet uzkavējās, 
lai aprunātos ar nodarbības vadītā-
ju par saviem plāniem un iecerēm.

 Anda Jurgeviča, Jēkabpils 

novada pedagogs karjeras 

konsultants

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana veiksme – es pats”

Jēkabpils novada pašvaldība ir 
uzsākusi projekta Nr. 18-05-AL24-
A019.2204-000005 “”Sēlijas 
prasmju muzeja” attīstība Sēlijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-

glabāšanai” īstenošanu. Projekta 
mērķis – radīt Jēkabpils novada 
Sēlijas prasmju muzeja piedāvāju-
mu jaunā kvalitātē, īstenojot būv-
projektā un ekspozīciju dizaina 

projektā paredzēto inovatīvo pie-
eju. Būvprojekta ietvaros plānoti 
muzeja ēkas pārbūves darbi, kas 
paredz visu ēkas 2. stāvu pārbū-
vēt jaunu ekspozīciju ierīkošanai 
un 1. stāvā izbūvēt tualetes telpas 
apmeklētājiem, t.sk. cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Savukārt, 

ekspozīciju dizaina projektā pare-
dzēti inovatīvi risinājumi muzeja 
telpu interjera veidošanā un ap-
rīkošanā, izmantojot novada logo 
– bišu veidotas šūnas tēmu un for-
mu, kas veidos jaunu, interaktīvu 
muzeja piedāvājumu. Ekspozīciju 
dizaina projekta īstenošanai tiks 
izsludināts jauns iepirkums.

Pašvaldība šobrīd ir noslēgusi 
būvdarbu līgumu ar SIA “ERBAU-
ER GROUP”. Būvniecības darbu 
gaitu uzrauga būvuzraugs no SIA 
“BUVKON”. 

Projekta kopējās izmaksas 
120845,06 EUR, no kurām ELFLA 
līdzfi nansējums ir 7692,64 EUR 
un pašvaldības līdzfi nansējums 
113152,42 EUR.  Projekta vadītāja ir 
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju 
muzeja vadītāja Endija Urbāne.

Būvdarbus plānots pabeigt šī 
gada marta mēnesī. Būvdarbu 
laikā muzejs apmeklētājiem ir 
slēgts.

Projektu speciāliste 

Agnese Kalniņa

Zasā notiek Sēlijas prasmju muzeja pārbūve
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Iecere par kopīgu amatnieku 
un rokdarbu mīļotāju tikšanos 
Lauku partnerības “Sēlija” un 
Daugavpils un Ilūkstes nova-
du partnerībai “Kaimiņi” dzima 
novembra sākumā, kad dienas 
satumst un lauku darbi apdarīti. 
Sākotnējā doma bija samērā pie-
ticīga – “Kaimiņi” varētu atvest 
savus amatniekus tikai drusciņu 
pāri “Sēlijas” robežai. Uz biedrī-
bu “Ūdenszīmes” , kas bijušajā 
Kaldabruņas sākumskolas ēkā 
pulcē radošus cilvēkus un īsteno 
LEADER projektu “Gaismas koka 
darbnīca”, aizraušanos ar amat-
niecību audzējot profesionalitā-
tē un ģenerējot ienākumus gan 
organizācijai, gan amatniekiem, 
kuri šeit darbojas.

Taču, redzot lielo interesi no 

abu partnerību cilvēkiem, 
nolēmām, ka šāds pasākums ir 
nopietna satura vērts. Ir nepie-
ciešamas gan kvalitatīvas lekci-
jas, gan amatnieku prezentāci-
jas, gan arī sirsnīga kopābūšana 
un pieredzes apmaiņa. Semināra 
plāns tapa gan piesātināts, gan 
aizraujošs, un rezultātā 14. de-
cembrī Kaldabruņas skolā sapul-
cējās teju septiņdesmit cilvēki 
no trīs Latvijas lauku partnerību 
teritorijām. Sākotnējiem organi-
zatoriem LP “Sēlija” un “Kaimiņi” 
pievienojās arī kupla delegācija 
no Balvu novada partnerības.

Amatnieku izstādē – tirdziņā 
savus ražojumus demonstrēja 
ap 20 individuālie amatnieki un 
biedrības. Bija gan cimdi un ze-
ķes, gan sīrupi, tējas un sukādes, 

gan ādas izstrādājumi un kera-
mika, gan austi lakati un somas, 
gan fi lcēti apavi un pīti groziņi. 
Stikla un pērļu rotas, koka, čie-
kuru un citu dabas materiālu 
dekori; sojas vaska sveces un 
smaržīgas ziepes…Īsti riekstu 
un mandeļu gaņģi no izdomas 
bagāto cilvēku nemitīgās darbo-
šanās dzirnavām!

Jebkuram amatniekam ir sva-
rīgi mācīties, augt un pilnveido-
ties, tādēļ piesātinātais lekciju 
plāns tika uztverts ar neviltotu 
interesi. Amatniecības centra 
“Rūme” koordinatore Daina Alu-
žāne runāja par to, kā amats kļūs 
par biznesu. Par to, kas jāmācās 
amatniekam, un kur to apgūt, 
stāstīja Latvijas Lauksaimniecī-

bas Universitātes lektore, 
mākslas un pedagoģijas 
maģistre Inta Paulsone. 
Ne visiem bija zināms, ka 
Latvijas lauksaimniecības 
universitātē jau trešo gadu 
ir atvērta fakultāte „Amat-
niecība un dizains“, pie 
tam – tajā ir 25 budžeta 
vietas! Ar laba iepakoju-

ma dizaina pamatprincipiem 
iepazīstināja grafi kas dizainere 
Solvita Kukle. Ar iepakojuma un 
izstrādājumu dizaina tapšanu 
visi varēja iepazīties arī praktiski 
– apmeklējot stikla apstrādes un 
kokapstrādes darbnīcas „Ūdens-
zīmju“ namā.

Īpašas dāvanas bija sarūpē-
juši arī „Kaimiņi“- Bebrenes vis-
pārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas pasniedzēja Ērika 
Naglinska vadīja mājas tortes de-
korēšanas darbnīcu, izgatavojot 
smalkas rozītes no īpaši apstrā-
dātiem augļiem. Arī par Brigitas 
Madelānes jauko mūziku mums 
jāpateicas „Kaimiņu“ rūpēm.

Balvu novada partnerība, sa-
vukārt, bija ieradusies ar īsti lat-
galisku dzīvesprieku un sirsnību 
– notika gan kopīga sadziedāša-
nās, gan arī semināra norišu at-
spoguļojums nenopietnā dzejā.

Katrā ziņā – diena radīja pa-
tiesu svētku izjūtu, un pilnīgu 
pārliecību par to, ka šādi, vairā-
kām partnerībām kopīgi, pasā-
kumi ir jārīko regulāri.

Ieva Jātniece

LP Sēlija izpilddirektore

Autores foto

Trīs Latvijas lauku partnerības tiekas seminārā 
“Kaimiņam roku devu!”

Leimaņu bibliotēkas Bērnu 
žūrijas dalībnieki 15. decembrī 
piedzīvoja pasakainus brīnu-
mus, gan Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas bērnu nodaļā, gan 
Kena parkā.

Bibliotēkā mūs sagaidīja Lielais 
rūķis. Viņa vadībā darbojāmies 

rūķu darbnīcā – gatavojām sniega 
bumbu (glāzītē no papīra izgriez-
tu sniegavīru, ar kustīgu sniegu).

Nedaudz vēlāk uz milzīgajiem 
jaunajiem datoru ekrāniem spē-
lējām spēles. Viens – “gudrais ek-
rāns” rādīja deju kustības mums 
bija jāatkārto, jāsacenšas, kuram 
sanāk labāk, pēc tam varējām 

apskatīties un novērtēt labāko 
dejotāju. Uz otra – “gudrā ekrāna” 
likām puzles, zīmējām zīmējumus 
un iepazināmies ar citām spēlēm. 
Laiks paskrēja nemanot, noslēgu-
mā Lielais rūķis aicināja uz jaut-
rām stafetēm, tēju un cepumiem.

Pasaka turpinājās Kena par-
kā – skaisti noformētajā Ziemas 
estrādē, bērnu rotaļu laukumā. 
Aplūkojām uzņēmumu un ies-
tāžu skaisti izgreznotās eglītes. 
Noslēgumā viens skaists foto un 
mājupceļš.

Leimaņu bibliotēkas vad. 

L. Lācīte

Autores foto

Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki viesojas Jēkabpilī
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15. janvārī Salas novada Sa-
las kultūras namā notika kārtējā 
Sēlijas novadu apvienības sēde. 
Darba kārtībā izskatīti pieci jau-
tājumi:

1. Par gatavošanos Sēlijas no-
vadu apvienības Tautas mākslas 
svētkiem “Sēlija Rotā”.  Šogad 
svētki notiks 29. jūnijā Jēkabpils 
novada Ābeļu pagastā. Plānots, 
ka svētkos piedalīsies ap 1000 
dalībnieku no Aknīstes, Ilūkstes, 
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, 
Salas un Viesītes novadiem. Tiek 
aicināti arī kori no Jēkabpils pil-
sētas.

2. Par Sēlijas novadu skolu 
sadarbības projektu.  Jēkabpils 
novada Izglītības un kultūras 
pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka 
un Salas vidusskolas direktore 
Sanita Madalāne Sēlijas novadu 
apvienības biedriem prezentēja 
izglītības iestāžu dažādu sadar-
bības formu iniciatīvu. Projektā 
plānots skolām savstarpēji tik-

ties, dalīties pieredzē, rīkot kon-
kursus un olimpiādes, radošās 
darbnīcas, seminārus un dažā-
dus pasākumus. Līdzdarboties 
piekritušās visas Sēlijas novada 
skolas. Sēlijas novadu apvienī-
bas biedri ir piekrituši atbalstīt 
šo iniciatīvu.

3. Par nākamo Nacionālā at-
tīstības plānu un gaidāmo teri-
toriālo reformu valstī. Sēlijas no-
vadu apvienība nolēmusi paust 
savu kopējo viedokli minētajos 
jautājumos gan dažādās diskusi-
jās, gan LPS un valsts atbildīga-
jām iestādēm.

4. Par Sēlijas novadu apvie-
nības dalību Rīgas svētkos 2019 
ar tirdziņu “Ražots Sēlijā” un kul-
tūras programmu. Nolemts jau 
februārī uzsākt plānošanu un 
gatavošanos dalībai, apzinot po-
tenciālos uzņēmējus, kas vēlās 
piedalīties tirdziņā un amatier-
kolektīvus un māksliniekus, kas 
piedalītos kultūras programmā. 

Tradicionāli Rīgas svētki notiek 
augustā.

5. Sēlijas novadu apvienības 
priekšsēdētāja un viņa vietnie-
ka pārvēlēšana.  Pamatojoties 
uz Sēlijas novadu apvienības 
nolikumu, SNA priekšsēdētājs 
jāpārvēlē ik pēc diviem gadiem. 
Pēdējos divus gadus SNA vadīja 
Salas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja Irēna Spro-
ģe. Beidzoties viņas pilnvaru 
laikam, tika rīkota pārvēlēšana. 

Par Sēlijas novadu apvienības 
priekšsēdētāju vienbalsīgi tika 
ievēlēts Neretas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kviesis un par priekšsē-
dētāja vietnieku arī vienbalsīgi 
tika ievēlēts Ilūkstes novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Stefans Rāzna.

J.Grandāne

Salas novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un 

tūrisma lietu speciāliste

Salas novadā notika Sēlijas novada apvienības sēde

2018. gads pagājis ļoti aktīvi 
darbojoties, lieli notikumi risinā-
jušies valstī. Varam minēt Sēlijas 
apvienības rīkotos Tautas mākslas 
svētkus“ Sēlija rotā”, folkloras festi-
vālu BALTICA, Latviešu Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkus, simt-
gades Zaļumballi un, protams, 
Latvijas Valsts simtgades svinības. 
Šajos svētkos piedalījās Rubenes 
kultūras nama tautas mākslas ko-
lektīvi – KĀRE, RASA, LAUDE, Ā’RE, 
KANTILĒNA. Ar labiem rezultā-
tiem kolektīvi piedalījušies skatēs 
un konkursos, kā arī prezentējuši 
savu pagastu un novadu starp-
tautiskā līmenī.

Pagastā dzīvo aktīvi un ta-
lantīgi ļaudis. Liels nopelns ir 
kolektīvu vadītājiem – Sandrai 
Radiņai, Sandrai Vaitķevičai, Ingai 
Kraševskai, Ilonai Kantānei, Inārai 
Rudevičai, Daigai Spēkai, kuras 

strādā ar amatiermākslu, jo ama-
tiermāksla ir būtisks resurss nova-
da un pagasta sabiedriskās dzīves 
norisēs. Kultūras namā darbojas 
11 amatiermākslas un brīvā laika 
pavadīšanas pulciņi.

Decembris paskrēja vēja spār-
niem, jo katru nedēļas nogali pa-
gastā notika pasākumi. Otrā ad-
venta koncerts un pagasta lielās 
egles iedegšana, novada zemnie-
ku balle, eglīte pagasta mazāka-
jiem iedzīvotājiem, tradicionālais 
Vecgada koncertuzvedums un 
Masku balle. Vecgada koncert-
uzvedumā piedalījās 8 kolektīvi 
– Folkloras kopa “Kāre”, teātra 
pulciņš “Dadzīši”, vokālie ansam-
bļi “Puķuzirņi”, “Kantilēna”, “Ā’re”, 
tautas deju kolektīvi “Rasa”, “Lau-
de”, un dāmu deju kopa “Draiskās 
Peonijas”. Amatierteātris “Kumo-
de” teātru skatē tika izvirzīts uz 

reģionālo skati, kā labākā aktri-
se nominēta Rita Skrējāne par 
Domicellas lomas atveidošanu 
izrādē “Dārgais pirkums”. Teātris 
iestudē jaunu darbu, kuru plā-
nots izrādīt Lieldienās. Darbojas 
arī interešu kopa “Gardēdis” un 
rokdarbu pulciņš. Gardēžu sievas 
Latvijas dzimšanas dienā gatavo-
ja lielu torti; rokdarbnieces, kā ik 
gadu, veidoja izstādi, ceļot goda 
vietā baltos darbus no vecmāmi-
ņu pūra un arī savus darinājumus, 
kā arī dāvināja rakstainus cimdus, 
iesaistoties akcijā “Cimdotā Latvi-
ja”. Paldies visām rokdarbniecēm 
par dāvanu Latvijai   – “Dzīparu 
varavīksni”!

Paldies ikvienam, kas deva 
savu ieguldījumu kultūrvides 
veidošanā! Paldies par kopīgi ie-
guldīto darbu, rīkojot kopīgos 
pasākumus pagastā, Rubeņu pa-

matskolai, Rubeņu bibliotēkai, pa-
gasta pārvaldei, Rubeņu Romas 
katoļu draudzei, z/s “Kalnieši”, 
Slates sabiedriskajam centram un 
personīgi Meņķu, Vanagu, Vecāru, 
Spēku un Vasku ģimenēm Slatē.

Lielā pašdarbnieku saime do-
das braucienos; paldies par vizi-
nāšanu mūsu šoferīšiem – Jānim 
Okmanim un Ivaram Kancānam.

Kopā mēs varam paveikt daudz 
labu darbu. Ir jaunas ieceres, ino-
vācijas. Kā tas izdosies, laiks rādīs.

2019. gads sola virzību uz 
priekšu fi nanšu, darba un mīles-
tības jomā. Ja runājam par fi nan-
sēm – nauda nekritīs no debesīm, 
vajadzēs daudz strādāt; taču ko-
pumā 2019. gads iepriecinās ar 
harmoniju un produktivitāti.

Lai mums izdodas!
Inta Tomāne, 

Rubenes KN vadītāja

Atskatoties uz paveikto
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Projekta “Skolas soma” ie-
tvaros Ābeļu pamatskolas 3. 
un 4., kā arī 2. klases skolēniem 
decembra sākumā bija iespēja 
piedalīties interaktīvās nodar-
bībās Krustpils pilī. Trešklasnie-
ki un ceturtklasnieki uzzināja 
par ziepju izcelsmes vēsturi, to 
nozīmi, lietošanu un attīstību 
dažādos laikos, bet otrklasnie-
ki varēja gatavot Ziemassvētku 
dāvaniņas – pašgatavotas vaska 
svecītes.

Par piedzīvoto pastāstīja pili 
apmeklējušie bērni un psiholo-
ģe Violeta Tunķele.

Lai arī ārā bija diezgan drūms 
un pelēcīgs laiks, jau ieejot pilī, 
bērniem aizrāvās elpa, jo daži 
pili ir redzējuši tikai no ārpu-
ses, bet bija arī bērni, kuri pilī ir 
apmeklējuši arī ekskursijās un 
labprāt dalījās savās atmiņās un 
iespaidos par toreiz piedzīvoto. 
Un, protams, svarīgākais jautā-
jums – vai tiešam pilī dzīvojot 
īsts spoks??? Ir patīkami redzēt, 
ka bērnu interese ir neviltota.

Un tā – cauri šaurajiem pils 
koridoriem – mēs nokļuvām tel-
pā, kurā smaržoja pēc vaska. Un 
smarža bija tik kārdinoša un spē-
cīga, ka bērnu deguntiņi neviļus 
pieskārās uz galda noliktajam 
vaska plāksnītēm – it kā pārbau-
dot, vai tiešām šī patīkamā smar-
ža nāk no šīs mazās plāksnītes.

Kad instrukcijas bija uzklau-
sītas, varējām ķerties pie dar-
biņiem. Vispirms sasildījām 
rociņas un ļāvām mazajiem pirk-
stiņiem cītīgi un kārtīgi rullēt 
vaska plāksnīti un veidot savu 
svecīti. Cik patīkami bija vērot 
bērnu prieku un centību! Kuram 
svecīte sanāca tievāka, kuram 
apaļāka, bet katrs centās, jo zi-
nāja, ka šo svecīti varēs uzdāvi-
nāt kādam sev tuvam un mīļam 
cilvēkam.

Kad darbiņš pie sveču veido-
šanas bija paveikts, pils saimnie-
ce mūs uzaicināja istabu, kurā 
atradās vecs skapis, kurš piepil-
dīts ar veco laiku lietām, un bēr-
niem, aplūkojot mantas, bija jā-
uzmin, kas tas ir par priekšmetu 
un kādam nolūkam tas liets. Un 
jāteic – ja arī bērniem īsti nebija 
pilnīgu zināšanu par visiem šiem 
senlaicīgajiem priekšmetiem, 
bērni nebaidījās izmantot savu 
iztēli., kas ir visnotaļ pozitīvi.

Visinteresantāk bērniem bija 
izstāžu zālē, kurā tobrīd bija at-
rodama ekspozīcija “Jēkabpils 
– 100”. Šeit jau bērni sastapās 
ar mūsdienīgiem un atpazīsta-
miem tēliem, lietām un vietām. 
Zēnu uzmanību pievērsa R. Ni-
tiša sacensību tērps, meitenes 
devās aplūkot attēlus ar Jēkab-
pils pazīstamākajām vietām. Un 
tā, gluži nemanot, bija paskrējis 

mums atvēlētais laiks.
3. un 4. klases skolēnus patie-

si pārsteidza higiēnas normas 
agrākos laikos (piem., mazgāša-
nās reizi mūžā, vēlāk – vien trīs 
reizes gadā), kā arī kādreizējais 
ziepju pamatsastāvs – dzīvnie-
ku tauki. Nodarbības otrajā daļā 
bērni paši darināja ziepes, kas 
kā suvenīrs tika ņemtas līdzi uz 
mājām. Noslēgumā skolēniem 
tika dota iespēja ielūkoties pils 
pagrabos, kā arī iepazīties ar 
dažādiem seno laiku sadzīves 
priekšmetiem un to pielietoju-
mu.

“Milzīgs paldies visiem, kas 
sarūpēja mums šo iespēju – kaut 

neilgu laiku atrasties īstā pilī un 
piedzīvot daudz dažādu patīka-
mu emociju, iemācīties jaunas 
prasmes un uzzināt ko jaunu.

Varam droši teikt, ka brīnumu 
un pārsteigumu laiks rit pilnā 
sparā (un šis laiks taču vismaz 
bērniem nebeidzas nekad, vai 
ne?!), un gribētos novēlēt – lai 
mums katram ik brīdi izdodas 
piedzīvot tādus mazus, bet tik 
ļoti nepieciešamus pozitīvos 
mirkļus, kuri liek mums smaidīt!” 
teic Violeta Tuņķele. 

Stāstu publicēšanai 

sagatavoja 

Valdis Aleksandrovs

Foto – no skolēnu krājumiem

Ar “Skolas somu” uz Krustpils pili

Pateicoties iniciatīvai “Lat-
vijas skolas soma”, Dignājas 
pamatskolas skolēniem bija ie-
spēja apmeklēt Latvijas Nacio-
nālo vēstures muzeju, Krustpils 
pili un uzaicināt muzeja darbi-
niekus no Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja.

Latvijas Nacionālajā vēstu-
res muzejā skolēni apmeklē-
ja Latvijas muzeju kopizstādi 
“Latvijas gadsimts” un aktīvi 
piedalījās muzejnodarbībā 
“Senā skola”. Izstādē skolē-
ni varēja iepazīties ar Latvi-
jas vēsturi gadsimta garumā. 

Skolēnos lielu interesi izraisīja 
muzejnodarbība “Senā skola”, 
varēja iejusties seno laiku sko-
lēnu lomās, arī izjust seno soda 
veidu – tupēšanu uz zirņiem. 
Pēc tam skolēni atzina, ka mūs-
dienu skola tomēr ir labāka.

17. decembrī uz skolu bija 
uzaicinātas ciemos muzeja 
darbinieces no Madonas no-
vadpētniecības un mākslas 

muzeja, lai novadītu mu-
zejpedagoģijas nodarbību 
“Iepazīsti Latviju!” un sko-
lēni apguva prasmi veidot 
grafiku. Skolēni darbojās 
ar lielu aizrautību.

19.decembrī 1.-5. klašu 
skolēni brauca ekskursijā 
uz Krustpils pili. Pie pils 
skolēnus sagaidīja Rūķis, 
kas skolēnus iepazīstināja 
ar pili. Pēc tam sekoja dar-
bošanās Ziepju darbnīcā. 

Lai ziepes būtu smaržīgas, sko-
lēni tām pievienoja klāt dabas 
materiālus – piparmētras, ku-
melītes u.c. Ekskursijas noslē-
gumā skolēni apskatījās pils 
pagrabus.

Pēc pasākumiem redzētais 
un dzirdētais tika pārrunāts jau 
Ziemassvētku noskaņās.

Ilga Vēvere

Skolas arhīva foto

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Dignājas pamatskolā
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Izdoti saskaņā a r Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  noteikumu 
Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un  apbūves tiesības noteikumi” 
139.punktu.

 1. Noteikumi  nosaka Jēkabpils novada pašvaldībai (turpmāk – Paš-
valdība) piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala (turpmāk – 
zemesgabals) nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

2. Zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa:
2.1. par katru iznomāto zemes gabalu vai nogabalu, kas ir mazāks par 

2,0 ha tiek noteikta nomas maksa šādā apmērā. Zemesgabaliem lauku 
apvidos, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām at-
bilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 
7.pantam – 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 
EUR (septiņi euro) bez PVN gadā;

2.2. par katru iznomāto zemes gabalu vai nogabalu, kas ir lielāks par 
2,0 ha tiek noteikta nomas maksa pamatojoties uz domes apstiprināta 
neatkarīgā vērtētāja cenrāža, pielietojot kritērijus konkrētam zemes ga-
balam vai nogabalam.

3. Pašvaldība 10 (desmit) darbdienu laikā pēc zemesgabala nomas 
līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos noteikto informāciju par 
iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē Jēkabpils novada paš-
valdības tīmekļvietnē: www.jekabpilsnovads.lv.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pan-
ta kārtībā.

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils novada pašvaldības 2015.
gada 12.augusta saistošos noteikumus Nr.7/2015 “Par Jēkabpils novada 
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 139.punkts nosaka, ka 

pašvaldība izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
18.punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepiecie-
šams, līdz 2019.gada 1.janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus. 
Šobrīd spēkā esošie 12.08.2015. saistošie noteikumi Nr.7/2015 neatbilst 
neatbilst augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām, līdz ar 
to nepieciešams izdod jaunus saistošos noteikumus

2. Īss projekta satura izklāst

Saistošie noteikumi noteiks Jēkabpils novada pašvaldībai piekrītoša 
vai piederoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu

Pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināsies.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-

bas vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz personām, ku-
ras novada administartīvajā teritorijā nomā pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu neapbēvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas ne-
tiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemē-
rošanā, ir Jēkabpils novada īpašuma pārvaldīšanas un psaimniekošanas 
nodaļa.

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātperso-
nām nav veiktas.

LĒMUMS Nr.319: Par amatu savienošan u 
Atļaut Raimondam  Jaudzemam savienot valsts amatpersonas amatu 

(Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs) ar profesionālās kvalifi kācijas eksā-
mena komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu Aizkraukles profesionā-
lajā vidusskolā 2019. gada 9. janvārī.

LĒMUMS Nr.320: Par Jēkabpils novada kultūras pārvaldes noli-

kuma apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes nolikumu. Līdz 
2019. gada 10. janvārim izsludināt iekšējo pieteikšanos uz Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvaldes vadītāja amatu.

LĒMUMS Nr.321: Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada 

pašvaldības ama tpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdarīt grozījumus nolikumā “Jēkabpils novada pašvaldības amat-
personu  un darbinieku atlīdzības nolikums”. Grozījumi nolikumā stājas 
spēkā 2019. gada 1. janvārī. 

LĒMUMS Nr.322: Par Jēkabpils novada bibliotēku nolikumu ap-

stiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada Dunavas, Kalna, Rubeņu, Zasas, Ābeļu, 
Dignājas, Leimaņu bibliotēku  nolikumus.

LĒMUMS Nr.323: Par augstas detalizācijas topogrāfi skās infor-

mācijas uzturēšanas deleģējuma līguma slēgšanu

Deleģēt SIA “Mērniecības Datu Centrs” pārvaldes uzdevumu – uz-
turēt Jēkabpils novada augstas detalizācijas topogrāfi skās informācijas 
datu bāzi uz 1 gadu, līdz 2019. gada 31. decembrim. 

LĒMUMS Nr.324: Par grozījumiem nolikumā “Jēkabpils novada 

pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas kār-

tība”

Izdarīt grozījumus noliku mā “Jēkabpils novada pašvaldības neapbū-
vētas zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtība” (apstiprināti ar Jēkab-
pils novada dome  s 26.05.2015. sēdes lēmumu Nr.157 (protokols Nr.7).

LĒMUMS Nr.325: Par Jēkabpils novada domes saistošo noteiku-

mu Nr. 5/2018 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības 2018. gada 27. decembra 
saistošos noteikumus Nr.5/2018 ”Grozījumi Jēkabpils novada domes 
2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par Jēkabpils 
novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””.

LĒMUMS Nr.327: Par g rozījumiem telpu nomas līgumā 
Veik t grozījumus 2015. gada 2. novembra Telpu nomas līgumā un iz-

nomāt līdz 2021. gada 31. decembrim SIA “Saimniecība Vistiņas” nedzī-
vojamās telpas ēkā “Slates pamatskola” saimnieciskajai darbībai – preču 
uzglabāšanai.

LĒMUMS Nr.328: Par grozījumiem telpu nomas līgumā

Veikt grozījumus 2015. gada 5. j anvāra Telpu nomas līgumā un iz-
nomāt līdz 2019. gada 31. decembrim SIA “Biameat” pašvaldībai pie-
derošās telpas Sila ielā 4-7, Zasā ar kopējo platību 50,60 m2, darbinieku 
izmitināšanai.

LĒMUMS Nr.329: Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā 

īpašumā Bebru iela 10 8, Jēkabpils 
Iznomāt SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītītbas centrs”  Jēkab-

pils novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas 120,3 m2 platī-

Jēkabpils novada decembra domes sēdē skatītie jautājumi

LĒMUMS Nr.326: Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada domes saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.

JĒK  ABPILS NOVADA DOMES SA ISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2018 Jēkabpilī, 2018. ga da 27. decembrī. 
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumu Nr.326 

(protokols Nr.16, 8.punkts) 
PAR JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMU 
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bā un koplietošanas telpas proporcionāli pastāvīgi izmantojamai telpu 
platībai – 44,7 m2 platībā, nekustamā īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī 
administratīvās ēkas otrajā stāvā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 
31. decembrim, konsultāciju biroja funkciju veikšanai.

LĒMUMS Nr.330: Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas 

līgumā (J.K.)
Veikt grozījumus 2013. gada 2. janvāra Nedzīvojamo telpu nomas lī-

gumā un iznomāt līdz 2021.gada 31.decembrim J.K. n edzīvojamo telpu 
Nr.23 – 20,60 m2 platībā Jēkabpils novada pašvaldības nekustamajā īpa-
šumā “Bērnudārzs Vāverīte” Liepās, Zasas pagastā kokapstrādes darbu 
veikšanai personīgām vajadzībām.

LĒMUMS Nr.331: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības (M.C.)
Nodot M.C. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Zaļā iela 3 

Zasā piesaistītā zemesgabala (kadastra Nr.5698 001 0284) dzīvoklim 
Nr.8 piekrītošās 413/3535 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes 
gabala.

LĒMUMS Nr.332: Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības (M.A.)
Nodot M.A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Lauku iela 

3 piesaistītā zemesgabala (kadastra Nr.5698 001 0287) dzīvoklim Nr.11 
 piekrītošās 728/11705 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gaba-
la . 

LĒMUMS Nr.333: Par īres tiesību piešķiršanu (G.J.)
Piešķirt īres tiesības G.J. uz dzīvokli “Salnās”-5 Dubultos (dzīvokļa ko-

pējā platība 34,50 m2) uz vienu gadu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

LĒMUMS Nr.334: Par atļaujas izsniegšanu zvejai Vārzgūnes eze-

rā (P.M.)
Atļaut P.M. zvejot ar vienu murdu, kura sētas garums vai spārnu atvē-

rums nav lielāks par 30 metriem, Vārzgūnes ezerā, Kalna pagastā rūpnie-
ciskai zvejai pašpatēriņa vajadzībām, viena gada periodā. Noteikt gada 
zvejas tiesību nomas maksu 9,96 EUR. P.M. zveju var uzsākt pēc tam, kad 
samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai, noslēgts Rūpnieciskās zve-
jas tiesību nomas līgums un ir reģistrējies Valsts vides dienestā.

LĒMUMS Nr.335: Par dzīvokļa Lauku iela 1-5, Zasā, Zasas pagas-

tā iegādāšanos pašvaldības īpašumā (E.K.)
Pirkt nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.5, kas atrodas Lauku ielā 1, 

Zasā, un sastāv no dzīvokļa Nr.5 platībā 57,1 m2, kopīpašuma domājamā 
daļā (571/11904) no būves un kopīpašuma domājamā daļā (571/11904) 
no zemes,  par pirkuma maksu 1537,09 EUR apmērā, pašvaldības funk-
cijās ietilpstošā uzdevuma – palīdzība spe ciālistiem nodrošināšanai ar 
dzīvojamo telpu – veikšanai. 

LĒMUMS Nr.336: Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Nagļi”, 

Zasas pagastā zemes vienības sadalīšanai, saskaņā ar SIA “GEO Mērnie-
cība” sertifi cēta zemes ierīcības darbu veicēja izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu.

LĒMUMS Nr.337: Par Jēkabpils novada attīstības programmas 

2019. - 2025. gadam apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada attīstības program mu 2019.-2025.ga-
dam un to publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS). 

LĒMUMS Nr.338: Par nekustamā īpašuma Kalna pagastā atsavi-

nāšanu

Nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli, Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamā īpašuma “Vidsala” Kalna pagastā zemes vienību ar 
apzīmējumu kadastrā 5666 004 0188, platība - 0,5611 ha. 

LĒMUMS Nr.339: Par nekustamā īpašuma Zasas pagastā atsavi-

nāšanu

Nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli, Jēkabpils novada pašvaldībai 
piederošo nekustamā īpašuma ”Pagasta zeme” Z asas pagastā zemes 
vienību ar apzīmējumu 5698 001 0283 ar kopējo platību 0,8 ha (zemes 
vienības platība var tikt precizēta) un katlu māju.

LĒMUMS Nr.340: Par nekustamā īpašuma sadalīšanu Kalna pa-

gastā

Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vidsala”, Kalna pagastā zemes vienī-
bu 0,5611 ha platībā ar a pzīmējumu kadastrā 5666 004 0188 un piešķirt 

atdalīt ajai zemes vienībai nosaukumu “Jaungobas” ar lietošanas mērķi 
– neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme un atdalīt ze-
mes vienību 0,4356 ha platībā ar apzīmējumu kadastrā 5666 004 0198 
un piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu “Bērzi”, atstājot esošo 
zemes lietošanas mērķi. 

LĒMUMS Nr.341: Par zemes nomas līguma pagarināšanu Leima-

ņu pagastā

Pagarināt zemes nomas tiesības ar termiņu līdz 2043. gada 31. de-
cembrim uz nekustamajā īpašumā “Centrs”, Leimaņu pagastā (kad. nr. 
5674 005 0113) esošajām zemes vienībām ar nomas platībām 14,3 ha, 
5,0 ha un 10,9 ha apmērā un zemes vienībai Leimaņu pagastā (kad. nr. 
5674 006 0059) ar iznomājamo platību 4,3 ha.

Zemesgabalu nomas maksas apmēru gadā noteikt atbilstoši paš-
valdības domes apstiprinātajam maksas cenrādim, kas noteikts, ņe-
mot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai līdz 
01.03.2019., bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā bez PVN par katru iznomā-
to zemesgabalu platību. 

LĒMUMS Nr.342-Nr.344: Par mērķdotāciju Jēkabpils novada 

pašvaldības izglītības iestāžu sadalīšanu 2018. gada decembrim

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018. gada 1. de-
cembra līdz 2018. gada 31. decembrim 56 397 EUR apjomā,

Apstiprināt mērķdotāciju Jēkabpils novada pašvaldības izglītības ies-
tāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām no 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. decembrim 4 769 
EUR apjomā,

Apstiprināt mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā 
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām no 2018. gada 1. decembra līdz 2018. gada 
31. decembrim 2 321 EUR apjomā.

LĒMUMS Nr.345: Par grozījumiem 2018. gada 29. novembra 

Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.309 “Par pašvaldības institū-

ciju amatpersonu  un darbinieku mēnešalgas maksimālā apmēra 

apstiprināšanu atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai”

1. No 2019. gada 1. marta likvidēt sekojošas amata vienības:
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1. 33. Rado-

šie darbi 
IV

10 Galvenais speciā-
lists kultūras un 
interešu izglītības 
jautājumos

0,5 883

2. 33. Rado-
šie darbi 
III

9 Rubenes kultūras 
nama vadītājs-ko-
ordinators

1 718

3. 33. Rado-
šie darbi 
I C

7 Ābeļu tautas nama 
vadītājs

1 576

4. 33. Rado-
šie darbi 
I C

7 Dunavas kultūras 
nama vadītājs

1 576

5. 33. Rado-
šie darbi 
I C

7 Kalna kultūras 
nama vadītājs

1 576

6. 33. Rado-
šie darbi 
I C

7 Leimaņu tautas 
nama vadītājs

1 576

7. 33. Rado-
šie darbi 
I C

7 Zasas kultūras 
nama vadītājs

1 576
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2. No 2019. gada 1. marta likvidēt sekojošas amata vienības Dignā-
jas pagasta pārvaldē:
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1.

33. 
Radošie 
darbi 
I C

7

Kultūras pasākumu 
organizētājs 
(Dignājas pagasta 
pārvaldē)

1 576

3. No 2019. gada 1. janvāra izveidot sekojošas amata vienības Jē-
kabpils novada kultūras pārvaldē:
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1.
33. 
Radošie 
darbi IV

10 Kultūras pārvaldes 
vadītājs 1 927

2.
33. 
Radošie 
darbi III

10
Kultūras pārvaldes 
vadītāja vietnieks 
metodiskajā darbā

1 927

3.
33. 
Radošie 
darbi IC

7 Kultūras pasākumu 
organizators 3 697

4. No 2019. gada 1. janvāra izveidot sekojošas amata vienību Rube-
ņu pamatskolā:
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1. 13. Fi-
ziskais 
un kva-
lifi cētais 
darbs I 

1 Aukle 0,25 430

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
LĒMUMS Nr.346: Par Jēkabpils n ovada domes priekšsēdētāja 

mēnešalgas apstiprināšanu

Jēkabpils novada do mes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai 
piemērot koefi cientu 1,90 un apstiprināt novada domes priekšsēdē-
tāja mēnešalgu 1759 EUR no 2019. gada 1. janvāra. 

LĒMUMS Nr.347: Par Jēkabpils novada pašvaldības izpilddi-

r ektora mēnešalgas apstiprināšanu

Apstiprināt atbilstoši darbinieku novērtēšan as rezultātiem noteikto 
mēnešalgu par pilnu slodzi ar 2019. gada 1. janvāri izpilddirektoram 
1331 EUR.

LĒMUMS Nr.348: Par līdzekļu piešķiršanu naudas balvām no-

vada sportistiem

Piešķirt naudas balvu sekojošiem sportistiem no budžetā plānota-

jiem līdzekļiem sporta biedrībām un pasākumu atbalstam:
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1. I.G. Baltijas čempionāts autokrosā 
Buggy  1600 klasē

3. 129,87 100,00

2. M.L. Baltijas čempionāts autokrosā 
Buggy  1600 klasē

10. 129,87 100,00

3. V.K. Eiropas Junioru čempionāts, 
4x pārairu četrinieku klasē, 
Francija

13. 129,87 100,00

4. G.J. Eiropas čempionāts 
taku orientēšanās PreO, 
Paraolimpiskajā grupā, lovākija

18. 129,87 100.00

5. L.D. Latvijas vieglatlētikas 
sacensības Universiāde U-23, 
šķēps (600g), Ogre

3. 129,87 100,00

6. K.D. Latvijas čempionāts klasiskajā 
spēka trīscīņā studentiem 
Universiāde, Valmiera, (105 kg)

1. 129,87 100,00

Latvijas Studentu čempionāts 
Universiāde spiešanā guļus 
(120 kg), Rīga

4.

KOPĀ (izmaksājamā) EUR 600,00

Kopā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 % 
EUR 779,22

LĒMUMS Nr.349: Par fi nansiālu atbalstu novada korim “Putni” 

dalībai XV Latviešu Dziesmu svētkos Kanādā

Piešķirt fi nansējumu 2200 EUR apmērā Jēkabpils novada jauktā 
kora dalībai XV Latviešu Dziesmu svētkos Toronto, Kanādā, kas notiks 
2019.gada 4.-7.jūlijā, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

LĒMUMS Nr.350: Par nekustamā īpašuma ņemšanu bilancē

Iekļaut bilancē sekojošus dzīvokļus novada teritorijā esošajās 
daudzdzīvokļu mājās atbilstoši to nesadalītajai daļai:
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1. Lauku iela 1-13, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov.

73,50 735/11904

2. Lauku iela 1-7, Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov.

74,90 749/11904

LĒMUMS Nr.351: Par zemes nomu Leimaņu pagastā 
Ve ikt grozījumus 2008. gada 1. septembra Nomas līgumā Nr.10 un 

iznomāt līdz 2027. gada 1. oktobrim VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
zemes gabalu ar platību 0,80 ha zemes vienībā ar apzīmējumu kadas-
trā Nr.5674 003 0017, nekustamajā īpašumā “Dzelzīši”, Leimaņu pagastā, 
derīgās virskārtas izvietošanai un uzglabāšanai pārvietojot to no smilts-
grants, smilts ieguves vietas. Noteikt iznomātā zemes gabala nomas 
maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā bez PVN gadā.

LĒMUMS Nr.352: Par būvprojekta “Autoceļa Nr.1-4 Jaun rozes 

- Kļavas posma p ārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils no-

vadā” pārstrādi 
Uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas no-

daļai organ izēt būvprojekta “Autoceļa Nr.1-4 Jaunrozes - Kļavas posma 
pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā” pārstrādi, būv-
projektā paredzot dubultās virsmas apstrādi posmā no pieslēguma 
valsts autoceļam V783 līdz pieslēgumam uzņēmuma SIA “SELKO ĪPA-
ŠUMI” īpašuma “Jaunskujaiņi” zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 
5648 001 0037.

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā www.jekabpil-
snovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldību”, sadaļā “Normatīvie akti 
un dokumenti”

Izrakstu no domes sēdes protokola veica K.Sēlis
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10. decembrī Zasas vidusskolā 
viesojās Zinātniskais teātris. Pa-
sākums notika iniciatīvas Latvijas 
skolas soma ietvaros.

Skolēni pa klašu grupām kopā 
ar skolotājām un pasākuma vadī-
tāju uzzināja, kādas gāzes ietilpst 
gaisa sastāvā, kuru elpojam, no-
skaidroja to īpašības un reaģē-
šanu dažādās temperatūrās. 
Gāzēm varēja arī pieskarties un 
pat izmērīt izelpas svaru. Bija gan 
mākoņi, gan iespaidīgs slāpekļa 
sprādziens! Mazie ļoti aktīvi vēroja 
un piedalījās, skanēja spiedzieni 
un sajūsmas saucieni. Lielie pār-
baudīja savas zināšanas un ekspe-
rimentēšanas prasmes. Tika atgā-
dināts par drošību skolā un mājās, 
veicot dažādus eksperimentus. 
Nodarbību noslēgumā bija jau-
tājumi pasākuma vadītājam par 
viņa darba specifi ku, izglītību un 
karjeras iespējām.

Jānis: Man patika ēst kukurū-
zas nūjiņas ar šķidro slāpekli, taisīt 
ugunsdzēšamo aparātu no ogļ-
skābās gāzes un laternu.

Marta: Man ļoti patika eksperi-
menti ar šķidro slāpekli un “sauso 

ledu”. Bija ļoti interesanti pūst 
“mākoņus” pa degunu un muti 
laukā.

Sanda: Bija interesanti izjust, kā 
var turēt mākoni rokās.

Kitija: Patika, ka iesaistīja arī da-
žos eksperimentos.

Dita: Patika viss, laiks paskrēja 
nemanot, jo bija ļoti interesanti. 
Visvairāk patika fosfora degšanas 
reakcija ar skābekli.

Bioloģijas, ķīmijas un dabaszi-
nību skolotāja Laima Šnikere min, 
ka pirms pasākuma tika pārrunāts 
par gaisa sastāvu, 5. klasei dabas-

zinībās tika apgūta šī tēma, 11. 
klases mācījās par gāžu izmanto-
šanu. Skolotāja pasākumu vērtē, 
kā ļoti izzinošu, izglītojošu. Ek-
sperimenti deva iespēju saprast, 
ka pie noteiktas temperatūras 
gāze var būt šķidra un cieta. Gaisu 
sašķidrināt, izmantojot skolā eso-
šos piederumus nav iespējams. 
Protams, skolēni zina, ka vielai var 
būt 3 agregātstāvokļi, taču redzēt 
ogļskābās gāzes ledu un slāpekli 
šķidrā veidā ikdienā nav iespē-

jams. Labprāt izmantotu iespēju 
iepazīties ar citiem zinātniskā te-
ātra piedāvājumiem. Ļoti zinošs 
un atraktīvs vadītājs, prata aizraut 
dažāda vecuma auditoriju. Pēc 
pasākuma redzētais tiks pārru-
nāts stundās. Fizikā, ķīmijā un da-
baszinībās turpināsies tēmas par 
gāzēm un gaisu. Skolēni ar lielāku 
interesi veiks laboratorijas darbus 
un vairāk interesēsies par zinātni.

O.Spēka

Skolas arhīva foto

Zinātniskais teātris Zasas vidusskolā

Sestdien, 19. janvārī Rubenes 
kultūras namā pulcējās ama-
tierteātri no novada kultūras 
iestādēm un draugi uz kopīgu 
sarīkojumu - teātru saspēli “Kai-
miņu būšana”. Šāds pasākums 
Rubeņos notika otro gadu un ir 

atzinīgi novērtēts 
kā no dalībnieku, tā no apmek-
lētāju puses.

Ar sveicienu jaunajam - cū-
kas gadam - pasākumu atklāja 
Rubenes kultūras nama teātra 
pulciņš “Dadzīši”.

Tika izrādīti teātru iestudējumi:

“Laimes lāci 
meklējot” pēc 

A.Upīša stāsta “Sūnu Ciema 
zēni” motīviem (Zasas KN ama-
tierteātris, režisore Solvita Au-
dzīte),

“Šķīstības solījums”, K.Štrāle-
Dreika (Preiļu novada KC ama-
tierteātris, režisore Aija Bitinas),

“Nedienas Apiņos”, 
V.Lode (Leimaņu TN 
amatierteātris, režisors 
Gints Audzītis),

“Dārgais pirkums”, 
Danskovīte (Rubenes 
KN amatierteātris“ Ku-

mode”, režisore Ilona Kantāne).
Paldies visiem dalībniekiem 

un teātru režisoriem par iegul-
dīto darbu! Veiksmīgu, radošu 
un darbīgu Jauno gadu!

Inta Tomāne, 

Rubenes KN vadītāja, 

pasākuma organizatore

K.Sēļa foto

 Kaimiņu būšana
"Laimes lāci meklējot..."

Teātra pulciņš "Dadzīši"
"Nedienas Apiņos"

"Šķīstības solījums"
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Individuālais vērtējums Top-6 Ābeļu pagastā:

Vieta Vārds, Uzvārds Pagasts Lielie Mazie

1 Juris Zariņš Zasa 34 155
2 Uldis Salmanis Leimaņi 29 80
3 Mairis Bravackis Birži 27 133
4 Aigars Petrovs Kalna 27 74
5 Artūrs Zaharevskis Leimaņi 26 54
6 Juris Ziners Dignāja 24 62

Aizsācies Jēkabpils novada 
2019. gada 
Zolītes čempionāts

Spītējot putenim, 11. janvāra 
atklāšanas posms, kas norisinājās 
Ābeļu pamatskolā, pulcēja 65 zol-
maņus un zolmanes no Jēkabpils 
novada, kā arī viesus no pilsētas 
un komandu no Biržiem. Pirmais 
posms sagādāja dažādus jaunu-
mus, jo šogad spēlējam arī „mazo 
zoli”, un pēc katra posma labāko 
punktu guvēji sacenšas ar labā-
kajiem. Pirmā posma „Lielākā Zol-
maņa” tituls tika Jurim Zariņam 
(Zasa) ar uzvarētām 8 zolēm.

Kā ierasts, komandas, kuras 
tiek pārstāvētas ar vismaz 4 da-
lībniekiem, sacenšas arī pagastu 
konkurencē, kur labākās 3 koman-
das katrā posmā tiek pie garda 
kliņģera, kā arī čempionāta bei-
gās – pie ceļojošā kausa. Pagastu 
ieskaitē tiek skaitīti attiecīgā pos-
ma kopvērtējuma 4 labāko dalīb-

nieku punkti. Pirmajā posmā pie 
kliņģeriem tika komandas: “Birži”, 
iegūta trešā vieta, pagājušā gada 
čempionu komanda “Zasa” – otrā 
vieta un pirmajā vietā komanda – 
“Leimaņi”.

Jēkabpils novada sporta 

pasākumu organizatore

Baiba Čākure

Pagastu ieskaite:
1.posms 

Ābeļi

Leimaņi 1
Zasa 2
Birži 3

Rubeņi 4
Dignāja 5

Ābeļu pagasts 6
Kalna pagasts 7

Dunava 8

No sirds uz sirdi
Nu jau Dignāja kļuvusi par 

vienu labu tradīciju bagātāka. 
Jau otro gadu, Dignājas sociālās 
darbinieces ierosināti, Dignājas 
pagasta pārvalde un muzejs “Lai-
pa” organizē Ziemassvētku lab-
darības pasākumu senioriem un 
vientuļajiem iedzīvotājiem “No 
sirds uz sirdi”.

Ziemassvētki – īstais laiks, lai 
dalītos labestībā un atvērtībā ar 
saviem laikabiedriem, lai pateik-
tos vecākajai paaudzei par viņu 
devumu kopīgā darbu pūrā, lai 
izšūpotu atmiņu siltumu par 
skaistākajiem Ziemassvētkiem, 
atcerētos tik tālo, bet reizē arī 
tuvo bērnības eglītes smaržu un 
mīļumu.

Gada nogalē muzeja “Laipa” 
telpa pārvērtās par rūķu darbnī-
cu, kur tapa mazas, bet sirsnīgas 
dāvanas, kur tika darināti mirdzo-
ši laimes pakaviņi svētku apmek-
lētājiem.

Visā gribējās ielikt mazu da-
ļiņu no mūsu sirds. Mēdz teikt, 
ka no mazas dzirksteles iedegas 
liesma. Tieši to pašu gribu teikt 
arī par labdarību. Ja sākām dar-
boties tikai divas – es un sociālā 
darbiniece, tad vēlāk ar ziedoju-
miem, vai arī ar darbīgu roku pa-
līdzību iesaistījās jau daudz labas 
gribas cilvēku – pasta nodaļas 
vadītāja Ilga, ārsta palīdze Iveta, 
pastniece Līga, skolniece Ingrīda 
u.c.

Jautāju, kāpēc šie cilvēki grib 
ar mums kopīgi dalīties labda-
rībā. Viņiem visiem bija atbilde: 
“Bet tie taču ir mūsu cilvēki, mūsu 
klienti, kas tad mēs būtu bez vi-
ņiem?” Prieka pārņemtas, izsūtī-
jām veselu birumu ielūgumu uz 
visām senioru sētām.

Jau laikus sākām vākt senas 
Ziemassvētku apsveikumu kar-
tītes izstādei “Apsveikumi lai-
ku laikos”. Ļoti daudzi nāca uz 
muzeju un dāvināja kartītes no 
saviem krājumiem. Mīļš paldies 
Agrim Stūrītim, kurš atnesa kar-
tītes, kuras bija sūtītas no Āfri-
kas, Francijas un citām valstīm. 
Paldies bibliotekārei Dacei, kura 
mūsu savāktās kartītes papildi-
nāja ar savu vākumu no Vildneru 
ģimenes arhīva, kas bija tik inte-
resants, ka būtu jāpēta un jāap-
raksta nevis dažus mirkļus, bet 
vismaz nedēļu. Paldies Antanam 
Bareikam, kurš dāvināja vērtīgus 
foto mirkļus, tapušus Latvijas 
valsts rītausmā, 1918. gadā. Visi 

šie materiāli nonāca pasākuma 
apmeklētāju vērtējumam.

Pēc liela un skaista sagatavo-
šanās darba, silta un sniegota, 
pienāca svētku pasākuma diena. 
Pagasta pārvaldes vīrieši, Jānis 
un Aivars, sagādāja ļoti skaistu 
eglīti, ko izrotāja pagasta sekre-
tāre Inga. Pagasta pārvaldes dar-
binieki sarūpēja svētku mielastu, 
dramatiskā kolektīva režisors Ai-
nis pārtapa par rūķīti, kurš kopā 
ar Sniegbaltīti rūpējās par dāva-
nu izdalīšanu pasākuma apmek-
lētājiem.

Apmeklētāji nāca ar kādu īpa-
ši sarūpētu našķi – kūku, cepu-
miem vai garšīgu kūpinājumu.

Šoreiz katrs stāstīja kādu brī-
nišķīgu Ziemassvētku stāstu no 
savas bērnības, vai arī vēlākiem 
gadiem. Un tie nebūt nebija visi 
izstāstāmi, jo dvēselēs glabā-
jās tik daudz brīnišķīgu svētku 
atspulgu. Visiem acis mirdzēja, 
un ar siltumu un mīļumu pildīja 
svētku telpu, kas jau tā bija sve-
cīšu liesmiņu piesildīta.

Inga un Lolita bija sagatavo-
jušas dažas atrakcijas. Kopīgi zī-
lējām veiksmi nākamajam Cūkas 
gadam.

Klusi sēdēju stūrītī un domāju: 
“Cik maz mums vajag, lai iedeg-
tu gaismu savās un citu sirdīs. 
Varbūt, dažam šis būs vienīgais 
apsveikums šajos skaistajos Zie-
massvētkos.

Paldies visiem, kuri savā labes-
tībā dalījās ar mūsu vecāko paau-
dzi, kura ne reti ir visaizmirstākā. 
Paldies, kuri atnāca vai arī sūtīja 
mums sveicienus svētkos!

Lai visiem gaišs un veselīgs nā-
košais gads!

Cerot uz turpmāku sadarbību,
novadpētniecības 

telpu “Laipa” 

vadītāja Inta Stroža

Autores foto
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Pirms Ziemassvētkiem Jē-
kabpils novada pašvaldības ad-
ministrācijas darbinieki devās 
nelielā ekspedīcijā pa Jēkabpils 
novada lielākajiem ceļiem, lai 
gūtu ieskatu tajā, kā pašvaldības 
iestādes un iedzīvotāji gatavo-
jas Ziemassvētku un Jaungada 
naktīm. Gada nogalē novadā 
bija parādījušies daudzi jauni, 
iepriekš neredzēti gaismas ob-
jekti, taču savu īpašumu rotāju-
mus bija pilnveidojuši arī čaklie 
iepriekšējo gadu darbarūķi.

27. decembra domes sēdē 
tika nosaukti daži no spilgtā-
kajiem un interesantākajiem 
objektiem un godināti to ap-
saimniekotāji. Šogad īpašo 
Jēkabpils novada pašvaldības 
tencinājumu par centību un 
skaisto Ziemassvētku noformē-
jumu saņēma:

• Kalna pagasta viensēta 
“Mežstūri”,

• Leimaņu pagasta viensēta 
“Ceriņi”,

• Mežgales ciemats 
un Latvju zīmju parks,

• Zasas vidusskolas ēka,
• Rubenes pagasta pārvaldes 

ēka,
• Dunavas ciems,
• Dignājas pagasta viensēta 

“Jaundāvidi”,
• VAS “Latvijas autoceļu uztu-

rētājs” ēka Ābeļu pagastā.
Paldies novada aktīvajiem 

iedzīvotājiem un darbiniekiem 
par ieguldīto darbu un radošu-
mu, lai sagādātu svētku sajūtu 
gan sev, gan citiem! Ne vienmēr 

iespaidīgākas ir tieši spožākās 
virtenes un lielākās gaismas; 
dažkārt pietiek arī ar vienkāršu 
gaismas staru uz kādu paša da-
rinātu neparastu rotājumu. Arī 
ar vienu pašu virteni, neparas-
tās formās izliktu vai gaumīgi 
izvietotu, bieži vien var pār-
steigt. Šoreiz gada tumšākajās 
naktīs tiešām bija daudz skaistu 
objektu, ko aplūkot. Turpiniet 
būt radoši un dāvāt šo gaismu 
citiem arī turpmāk!
Jēkabpils novada pašvaldība

K.Sēļa foto

 Ziemassvētku rotājumus lūkojot

Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs (LLKC) 
Lauku attīstības programmas 
(LAP) investīciju pasākumu 
2014.–2020. gadam ietvaros 
lauksaimniekiem un mežsaim-
niekiem piedāvā plašas teorētis-
ko un praktisko mācību iespējas. 
Programmu piedāvājums reģio-
nos ir atšķirīgs, LLKC mājaslapā 
atrodamas visas programmu 
tēmas un ieplānotās mācības. 
Lai varētu piedalīties mācībās, 
dalībniekiem ir jāpierāda iesais-
te minētajā nozarē. Liela daļa 

mācību ir bez maksas, daļa – ar 
līdzfi nansējumu.

Jēkabpilī plānotas mācības: 
lopkopībā- gaļas liellopu au-
dzētājiem (11.02.,12.02), augu 
aizsardzības līdzekļu lietošana 
- pamatapmācība 2.reģistrācijas 
klases augu aizsardzības līdzekļu 
profesionālo lietotāju apliecību 
iegūšanai (19.02., 20.02.,21.02., 
26.02.), pamatapmācība augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas 
operatora apliecību iegūša-
nai (21.02.), augu aizsardzības 
līdzekļu lietošana- apliecību 

pagarināšana (27.02.2019), bio-
loģiskā lauksaimniecība (sākas 
28.02.), bioloģiski vērtīgo zālāju 
apsaimniekošana (17.05.,24.05) 

LLKC ir uzsācis arī saimnie-
cību un mežu apmeklējumus, 
kas turpināsies līdz 2020. gada 
1. oktobrim. Jēkabpils KB šogad 
organizēs pieredzes braucienu 
uz Austriju “Mājražotāju produk-
cijas un nišas produktu piepra-
sījuma, sortimenta veidošanas, 
ražošanas un realizācijas proce-
sa tendences Eiropā”. Aicinām 
interesentus laikus pieteikties 

mācībām un braucieniem.
Plašāka informācija un pie-

teikšanās: Ziedīte Bimšteine 
tel.28361750, Anita Putka, tel. 
26511269.

Jēkabpils KB piedāvā arī bez-
maksas konsultācijas lopkopī-
bā, augkopībā un ekonomikā, 
apmaksātas no ES līdzekļiem. 
Ja interesē kāds no šiem piedā-
vājumiem, jāsazinās ar Jēkabpils 
KB speciālistiem.

Anita Putka, LLKC Jēkabpils 

nodaļas uzņēmējdarbības 

konsultante

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs 2019. gadā plāno mācības un pieredzes 
apmaiņas braucienus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem
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2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei 
ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas 
valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – 
e-adreses risinājuma ieviešanu. E-adrese 
risinās vairākus būtiskus jautājumus, pie-
mēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas 
iedzīvotāju nav fi zisku pastkastīšu, un cilvē-
kiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā 
dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas 
valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs. Sa-
vukārt valsts iestādēm e-adrese kļūs par vie-
notu saziņas platformu un atvieglos ikdienu.

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un 
uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv iz-
veidot savu elektronisko adresi, darot valstij 
zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes 
iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. 
Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet   
no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana 
uzņēmējiem būs obligāta.

Tāpēc programmas “Mana Latvija.lv. Dari 
digitāli!”* ietvaros esam sagatavojuši e-ad-
reses komunikācijas materiālus. Visi materiā-
li ir pieejami Latvija.lv atbalsta vietnē mana.
latvija.lv sadaļā https://mana.latvija.lv/in-
formativie-materiali/. Vairāk informācijas: 
mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Vienlaikus Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 2019. gadā īstenos medi-
ju komunikāciju, bet pavasarī uzsāks e-adre-
se reklāmas kampaņu. Vasarā to papildinās 
e-adreses busiņa tūre, partneru un reģionā-
lie pasākumi, kā arī citas komunikācijas ak-
tivitātes.

E.Beļskis, Valsts sekretāra vietnieks 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jautājumos

E-adrese 
aizstās fi ziskās 
pastkastītes

Tuvākie LAD maksājumi:
• februārī saistītais   maksājums par liello-

piem,
• martā maksājums jaunajiem lauksaimnie-

kiem un rugāju lauki ziemas periodā,
• aprīlī/ maijā saistītais atbalsts par sēklām.
Jaunajā platību maksājumu sezonā būs iz-

maiņas:
• vairs nebūs ADSI jeb mazāk labvēlīgo apvi-

du maksājuma,
• nevarēs uzņemties jaunas saistības biolo-

ģiskajā lauksaimniecībā, rugāju laukiem ziemas 
periodā un vidi saudzējošām metodēm dārzko-
pībā.

• bet varēs uzņemties BDUZ.

Obligātie veterinārie izmeklējumi
LDC mājas lapā  ir publicēti obligāti veicamie 

izmeklējumi   novietnē 2019. gadam, saskaņā 
ar dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības 
programmu Latvijas Republikas teritorijā.   Lai 
pārbaudītu vai Jūsu novietne nav iekļauta obli-
gāto izmeklējumu sarakstā,  izvēlas sadaļu ,,Ve-
terinārija’’ - Obligāti veicamie izmeklējumi   un, 
ievadot savu novietnes Nr. , programma uzrāda 
konkrētus dzīvniekus un termiņus, kuros analī-
zes jānoņem.

Plānotās projektu kārtas:
- Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, at-

tīstot mazās lauku saimniecības - jūnijs/jūlijs,
- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņē-

mējdarbības uzsākšanai - maijs/jūnijs,
- Ieguldījumi materiālajos aktīvos - oktobris/

novembris,
- Ieguldījumi meža platību paplašināša-

nā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā (8.5.)
Meža ieaudzēšana (8.1.) - marts/ aprīlis.

Datumi, kuri jāatceras: līdz 20. janvārim - da-
bas resursu nodoklis un atskaite VID, līdz 31. jan-
vārim - pašpatēriņa cūku kustības kopsavilkums 
LDC par iepriekšējo pusgadu, līdz 31. janvārim - 
pārskats LDC par stāvokli novietnē (vistas, truši, 
zivju dīķi...), līdz 31. janvārim - LDC atskaite pien-
saimniekiem, kuri pienu realizē tiešajā tirdz-
niecībā, līdz 31. janvārim -  2018. gada pārskati 
valsts meža dienestam par mežā veiktajām dar-
bībām (ciršana, kopšana, atjaunošana).

Saimnieciskās darbības veicēji - lauksaimnie-
ki 5% pensijas apdrošināšanas nodokli par visu 
2018. gadu rēķinās un maksās, iesniedzot 1. ce-
turkšņa atskaiti no 1. līdz 15. aprīlim!

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, mob.t. 26312414

 Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

Atbalsts izglītojamo kompetenču 
attīstībā Rubeņu pamatskolā

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā arī 
2018./2019. turpinās Eiropas sociālā fonda 
projekta „Atbalsts izglītojamo kompetenču 
attīstībai” darbība. Projektā piedalās sko-
lotājas A.Pavloviča, A.Vērdiņa, L.Zemlicka 
un B.Pavlovska. Projekta koordinatore ir 
I.Kantāne. 

Pedagogi veic individuālo darbu ar skolē-
niem, lai palīdzētu skolēniem ar mācīšanās 
traucējumiem un mācību grūtībām. Tieši 
individuālais darbs ir uzlabojis skolēnu zinā-
šanas. 

Projekta ietvaros skolotājas piedalījās 
arī tālākizglītības kursos. Skolotāja S. Kuk-
le pilnveidoja zināšanas programmēšanas 
jomā, apgūstot pamatus vizuālās program-
mēšanas vidē Stratch. Šīs zināšanas node-
rēs, lai padarītu interesantākas un radošā-
kas mācību stundas. Skolotājas I.Uzkure un 
I.Setkovska apmeklēja Dibels Next mācības 
Rīgā, kur apguva pēc ASV pieredzes Latvi-
jā izveidotu lasītprasmes raituma un skaņu 
saukšanas mērīšanas metodiku. Šī metode 
palīdzēs pedagogiem diagnosticēt skolēnu 
lasītprasmes apguves problēmas un risināt 
tās mācību procesā.

Šis mācību gads ir pasludināts par Fizikas 
gadu, tāpēc vispārizglītojošās mācību ies-
tādēs īpaša uzmanība tiek pievērsta fi zikas 
mācību priekšmeta apguvei. 

Skolotāja B.Pavlovska īstenos papildu at-
balstu fi zikas nodarbībās, kuras mērķis ir ro-
sināt izglītojamos izzināt dabā notiekošos fi -
zikālos procesus, izmantojot savu personīgo 
pieredzi, kā arī attīstīt daudzveidīgas dzīvei 
noderīgas prasmes sasaistē ar apkārtējo vidi, 
sabiedrību un pasauli.

Šie pasākumi ir nozīmīgi gan pedagogiem, 
gan izglītojamajiem, jo nodrošina papildu 
darbu gan ar talantīgajiem skolēniem, gan ar 
skolēniem, kam mācības sagādā grūtības.

Projekts “PuMPuRS”
Izglītības kvalitātes valsts dienests īs-

teno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinā-
tu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc 
mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina 
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu 
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un ve-
cākiem, lai laikus identifi cētu bērnus un jau-
niešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu 
viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem 
tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties 
un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, 
tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diag-
nostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu 
situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk 
resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo sko-
lu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam 
(arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno 
profesionālās izglītības programmas). 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam 
skolēnam pedagogs vai psihologs semestra 
sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, 
kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un 
paredz nepieciešamos pasākumus šo risku 
mazināšanai.

Arī Rubeņu pamatskolas skolotāji uzsāka 
dalību projektā “PuMPuRS” – četri skolotāji un 
trīs skolēni. Pirmajā semestrī trīs skolēniem tika 
sastādi individuālie darba plāni un konsultāci-
ju grafi ks. Otrajā semestrī tiks sastādīti jauni 
individuālie atbalsta plāni un iesaistīti vēl citi 
skolēni. 

Projekts dod iespēju un resursus individuāli 
strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, 
kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas identifi cēšanai un novēršanai.

E.Kukle

Projekti
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TUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMITUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS UN SPORTA SARĪKOJUMI

Mēs 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.

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.

Decembrī reģistrēti 
divi jaundzimušie: 
abas meitenītes

Mūžam saulainas 
lai divas dzīves,
Ko gredzens šodien 
vienā sien!

Sveicam vienu 
jauno ģimeni, kura 
reģistrējusi laulību 
decembrī.

Zasas pagasts
25.01. plkst. 19.00 
Zasas kultūras namā Riharda 
Čerkovska StandUp komēdija 
“Tinder Surprise”. Rihards Čer-
kovskis jau vairākus gadus uzstā-
jas ar pašsacerētiem “Stand Up” 
stāstiem, vislabāk viņam patīk 
jokoties par attiecībām. Visbiežāk 
par joku objektu Rihards izvēlas 
pats sevi, un drosmīgi stāsta par 
saviem piedzīvojumiem. Ieeja 
pasākumā atļauta visiem, kas 
māk pasmieties par sevi, citiem 
un dzīves ironiju. Biļetes cena: 
5 EUR.

Janvārī novada kultūras 
iestādēs aicinām 
noskatīties romantisku 
komēdiju “Jaungada 
taksometrs”:
• Ābeļu TN – 
23.01. plkst. 18.00
• Dignājas skolā – 
26.01. plkst. 17.00
• Zasas KN – 
02.02. plkst. 18.00
 Ieejas maksa: EUR 2.00

Jēkabpils novada 
2019. gada Zolītes 
čempionāts:
2. posms 1. februārī 
Kalna kultūras namā, 
3. posms 22. februārī 
Leimaņu Tautas namā, 
4. posms 15. martā 
Zasas kultūras namā, 
5. posms 5. aprīlī 
Dignājas pamatskolā, 
6. posms 26. aprīlī 
Rubenes kultūras namā un 
Fināls 10. maijā 
Dunavas kultūras namā.
Reģistrācija čempionāta vietās 
no plkst. 18.30, spēļu sākums 
plkst. 19.00. Dalība turnīrā, 
pārstāvot Jēkabpils novadu ir 
BEZ MAKSAS, viesiem ārpus 
novada – EUR 2.00. 
Sīkāka informācija 
pa tel. 28677242.

Kalna pagasts
9.02. plkst. 20.00 Kalna 
kultūras namā vokālo 
ansambļu sadziedāšanās svētki 
“Dziesmu putenis”.

Jēkabpils novada 
2019. gada atklātais 
Galda spēļu turnīrs:
9. februārī plkst. 12.00 
Rubenes kultūras namā 
Jēkabpils novada atklātais 
Galda spēļu turnīrs. Disciplīnas: 
galda teniss, novuss, šautriņas, 
dambrete, šahs. Pieteikšanās - 
sacensību dienā. Dalība turnīrā 
- bez maksas. Komanda, kas tiks 
pārstāvēta visas disciplīnās un 
kopvērtējumā iegūs augstāko 
punktu skaitu, tiks pie galvenās 
balvas – novusa galda!

Zasas pagasts
9.02. plkst. 18.00 
Zasas KN amatierteātra 
pirmizrāde - Aivara Bankas 
komēdija “Šedevrs”,
16.02. plkst. 19.00 Tautas deju 
kolektīvu sadancis “Pie Amora”,
20.02. plkst. 10.00 
izklaidējoša cirka programma 
“Oki-doki”,
23.02. plkst. 11.00 Jēkabpils 
apriņķa vokālo ansambļu skate.

Rubenes pagasts
16.02. plkst. 12.00 
Rubenes kultūras namā 
Baltinavas teātris "Palādas" 
ar izrādi - komēdijas "Ontans 
i Anne" 5. daļu: "Ontans i 
plāšnīki (ekstrasensi)". pie 
Annas un Antona uz divām 
nedēļām ierodas Annas dēla 
ģimenes draugi - laulāts 
pāris no Rīgas. Antons jūt, 
ka mājās notiek dīvainas 
lietas. Atklājas, ka atbraukusī 
kundze ir zīlniece un 
ekstrasense.

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

Jēkabpils novada Valsts un 

pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs

Rubenes pagasta pārvaldē

tel. 66954865

rubeni@pakalpojumucentri.lv

SAŅEM DAŽĀDUS VALSTS IESTĀŽU 

PAKALPOJUMUS VIENUVIET!


