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Lai nodrošinātu ciešāku kul-
tūras iestāžu un struktūrvienību 
sadarbību un resursu mobilizā-
ciju, uzlabotu kultūras iestāžu un 
struktūrvienību darbības plāno-
šanu, lai efektīvāk pārvaldītu un 
lietderīgāk izmantotu Jēkabpils 
novada fi nanšu resursus, 2018. 
gada 29. novembrī Jēkabpils no-
vada domes sēdē tika pieņemts 
lēmums veikt izmaiņas Jēkabpils 
novada kultūras iestāžu darbībā. 
Reorganizācijas rezultātā tika iz-
veidota un ar 2019. gada 1. martu 
darbību ir uzsākusi Jēkabpils no-
vada Kultūras pārvalde.

Jēkabpils novada kultūras pār-
valdes uzdevums ir:
 Koordinēt, pārraudzīt un 

organizēt pašvaldības darbu kul-
tūras, tūrisma, jaunatnes lietu un 
sporta jomā Jēkabpils novadā, 
veicināt nozares attīstību, saska-
ņā ar novada Attīstības program-
mu;
 Veicināt novada kultūrvēs-

turisko vērtību apzināšanu, sa-
glabāšanu un popularizēšanu;
 Organizēt iedzīvotāju un 

viesu interesēm atbilstošus, kva-
litatīvus, daudzveidīgus un izglī-
tojošus pasākumus un nodroši-
nāt to pieejamību;
Veicināt sabiedrības iniciatī-

vu un aktīvu līdzdarbību kultūras 

pasākumu rīkošanā un norisē.
Kultūras pārvaldē darbojas:
 Kultūras pārvaldes vadītāja 

Laura Aišpure, tel. 20371520 (Dar-
ba vieta: Zasas kultūras nams, 
Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts);
Kultūras pārvaldes vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā Inta 
Tomāne, tel. 26478498 (Darba 
vieta: Rubenes kultūras nams, 
Rubeņi, Rubenes pagasts);
 Kultūras pasākumu organi-

zators (Leimaņu pagasts, tehnis-
kais nodrošinājums) Gints Au-
dzītis, tel. 28315265 (Darba vieta: 
Leimaņu tautas nams, Leimaņi, 
Leimaņu pagasts);
 Kultūras pasākumu or-

ganizatore (Dunavas, Dignā-
jas pagasts) Anita Ozoliņa, tel. 
20239071 (Darba vietas: 1. Du-
navas skola, Dunava, Dunavas 
pagasts, 2. Ģimeņu iniciatīvu tel-
pa, Veldres 3A, Vandāni, Dignājas 
pagasts)
 Kultūras pasākumu or-

ganizatore (Kalna, Ābeļu pa-
gasts) Sandra Vecumniece, tel. 
26824411 (Darba vietas: 1. Kalna 
kultūras nams, Zītari, Dubulti, 
Kalna pagasts, 2. Ābeļu tautas 
nams, Aldaunes iela 13, Brodi, 
Ābeļu pagasts);
Sporta pasākumu organiza-

tore Baiba Čākure, tel. 28677242;

 Jaunatnes lietu speciālists, 
tel. 29354160;
Amatniecības centra “Rūme” 

koordinatore Daina Alužāne, tel. 
22335439;
Sēlijas Prasmju muzeja vadī-

tāja Endija Urbāne, tel. 25465787.
5. martā tika aizvadīta pirmā 

jaunizveidotās Kultūras pārval-
des darbinieku tikšanās, kuras 
laikā tika apspriesti dažādi ar 
Kultūras pārvaldes darbību sais-
tīti jautājumi, kā arī plānotas kul-

tūras aktivitātes turpmākajiem 
mēnešiem.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies – tā 
reiz ir rakstījis mūsu novadnieks 
Rainis. Pārmaiņas bieži vien sā-
kumā ir mazliet biedējošas un 
nepatīkamas, taču mēs ticam, ka 
laika gaitā tās nesīs daudz patīka-
mu izmaiņu mūsu novada iedzī-
votāju ikdienā!

Laura Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

Darbu uzsāk Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Arī šogad Jēkabpils novada 
pašvaldība rīko biznesa ideju 
konkursu uzņēmējdarbības at-
balstam “Atbalsts uzņēmējdar-
bībai Jēkabpils novadā 2019”. 
Konkursa mērķis ir veicināt uz-
ņēmējdarbības vides, kas nav 
saistīta ar tradicionālo lauk-
saimniecību un mežsaimnie-
cību, attīstību novadā, sekmēt 
darbavietu radīšanu, jaunu pre-
ču un pakalpojumu veidošanu, 
sekmēt jaunu uzņēmumu vei-
došanos Jēkabpils novadā.

Pašvaldības fi nansējums 
šī konkursa ietvaros tiek pie-

šķirts Jēkabpils novada uzņē-
mumiem, kas reģistrēti LR Uz-
ņēmuma reģistrā, un fi ziskām 
personām, kuras ir gatavas 
uzsākt uzņēmējdarbību Jēkab-
pils novada administratīvajā 
teritorijā, reģistrējot uzņēmu-
mu LR Uzņēmumu reģistrā vai 
reģistrējoties kā saimnieciskās 
darbības veicējiem, ja biznesa 
idejas pieteikuma izvērtēšanas 
rezultātā iegūs fi nansējumu uz-
ņēmējdarbības atbalstam.

Konkursa pirmo trīs vietu ie-
guvēji savu biznesa ideju reali-
zācijai saņems līdzfi nansējumu: 

1.vieta – līdz 3000 euro, 2.vieta 
– līdz 2000 euro, 3.vieta – līdz 
1000 euro.

Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš ir  līdz 2019. gada 29. mar-
tam, plkst. 14:30.

Pieteikumi jāsagatavo atbil-
stoši konkursa nolikuma pra-
sībām un jāiesniedz Jēkabpils 
novada pašvaldībā (1.stāvs, 
2.kab.), Rīgas ielā 150A, Jēkab-
pilī vai pa pastu līdz 2019. gada 
29. martam.

Vairāk informācijas pie teri-
toriālās plānošanas speciālistes 
Dzidras Nartišas, t.28698128, e-

pasts: dzidra.nartisa@jekabpil-
snovads.lv. Konkursa nolikums 
un iesniedzamie dokumenti 
atrodami Jēkabpils novada paš-
valdības mājaslapā.

Dzidra Nartiša,

Jēkabpils novada teritoriālās 

plānošanas speciāliste

Piedalies biznesa ideju konkursā 
“Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2019”!
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Nacionālā veselības dienesta 
Zemgales nodaļa informē, ka no 
2019. gada 1. aprīļa tiks izbeigtas 
līgumattiecības ar ģimenes ārstu 
Valēriju Bolotovu un viņa praksē 
reģistrētie pacienti atreģistrēti.

Atreģistrētie pacienti, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir ārsta 
darbības pamatteritorijā – Jē-
kabpils novada Ābeļu, Dignājas 
un Dunavas pagastā, tiks pār-
reģistrēti pie ģimenes ārstiem, 
kas ir līgumattiecības izbeigušā 
ārsta darbības pamatteritorijas 
pārņēmēji, t.i., Ābeļu pagasta 
pacienti – pie Ināras Antonovas 

tālr.  65238992, 26558584, Dignā-
jas pagasta pacienti – pie Anitas 
Eglītes tālr. 22460920 un Dunavas 
pagasta pacienti – pie Ivara Eidu-
ka tālr. 65228176.

Pārējie atreģistrētie pacienti 
aicināti reģistrēties pie ģimenes 
ārsta, kura darbības pamatterito-
rijā atrodas personas dzīvesvieta.

Vienoties par reģistrāciju var 
arī ar citu ģimenes ārstu, kuram 
ir līgums ar valsti par primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu. Saraksts 
pieejams Nacionālā veselības die-
nesta mājaslapas www.vmnvd.
gov.lv sadaļā Veselības aprūpes 
pakalpojumi – Ģimenes ārsti – Ģi-
menes ārsti atbilstoši teritorijām.

Jautājumu gadījumā sazi-
nieties ar Nacionālā veselības 
dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 
63027249, e-pasta adrese: zemga-
le@vmnvd.gov.lv.

Daiga Vulfa,

Nacionālā veselības dienesta 

Zemgales nodaļas vadītāja

Svarīga informācija ģimenes 
ārsta Bolotova praksē 
reģistrētajiem pacientiem 2019. gada aprīļa mēnesī notiks ikgadējās Jēkabpils novada paš-

valdības darbinieku tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem.
Sanāksmju sākumā novada lauku attīstības konsultante sniegs ak-

tuālo informāciju lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ar novada aktuali-
tātēm, plānotajiem darbiem pagastos un šī gada budžetu iepazīstinās 
novada domes priekšsēdētājs un pašvaldības izpilddirektors. Sanāks-
mēs piedalīsies arī pagastu pārvaldnieki, deputāti un, iespēju robežās, 
citi speciālisti. Tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Iedzīvotāju sanāksmes notiks:

3. aprīlī plkst. 10.00 Dunavas Tradīciju zālē,
3. aprīlī plkst. 13.00 Rubenes pagasta pārvaldes zālē,
4. aprīlī plkst. 10.00 Leimaņu Tautas namā,
4. aprīlī plkst. 13.00 Kalna pagasta Doktorātā, 2. stāvā,
9. aprīlī plkst. 10.00 Zasas kultūra namā, 
9. aprīlī plkst. 13.00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē,
11. aprīlī plkst. 10.00 Ābeļu tautas namā.

 Jēkabpils novada pašvaldība

Notiks Jēkabpils novada iedzīvotāju 
sanāksmes

Jēkabpils novada pašvaldības 
Zasas pagasta pārvalde izsludi-
na   pieteikšanos uz parka dārz-
nieka amatu Zasas pagastā uz 
nenoteiktu laiku (pilna slodze), 
maksimālā alga pirms nodokļiem 
549 EUR.

Prasības pretendentam
Vēlama praktiskā darba pie-

redze šajā amatā;
 Vidējā speciālā izglītība vai 

sertifi kāts tiks uzskatīti par priekš-
rocību;
 Svarīga pozitīva attieksme, 

prasme plānot savu darbu, strā-
dāt patstāvīgi un radoši.

Galvenie darba pienākumi 
saistīti ar Zasas muižas parka teri-
torijas sakopšanas un labiekārto-
šanas darbu plānošanu, organizē-
šanu un to veikšanu, parkā esošo 
objektu uzturēšanu kārtībā, puķu 
dobju un košumkrūmu pakāpe-
nisku atjaunošanu, pozitīvu parka 
tēla veidošanu.

CV un motivācijas vēstuli lū-
dzam iesniegt līdz 2019. gada 20. 
martam (ieskaitot). Pretenden-
tiem noteiktajā termiņā doku-

menti jāiesniedz personīgi Jē-
kabpils novada pašvaldībs Zasas 
pagasta pārvaldē, Zaļajā ielā 8, 
Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils 
novadā klientu apkalpošanas 
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 novērtētu 
pretendenta iespējamību ieņemt 
noteiktu amatu.

Sazināsimies ar pretenden-
tiem, kurus aicināsim uz tikšanos 
klātienē.

Ja pretendents nav ticis pie-
ņemts darbā, tad informācija par 
pretendentu tiks iznīcināta pēc 
tam, kad personāla atlase uz no-
teikto amatu ir pabeigta.

Kontaktinformācija:

Zasas pagasta pārvaldes 

vadītājs Kristaps Tēts, tālrunis 

28306408, e-pasts: kristaps.

tets@jekabpilsnovads.lv

Klientu apkalpošanas 

speciāliste Aiga Mikušāne, 

tālrunis 65233082, e-pasts: 

zasa@jekabpilsnovads.lv

Piedāvā darbu parka dārzniekam 
Zasas muižas parkā

Iestājoties grants autoceļiem 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem – 
lietum un atkusnim, daudzviet uz 
grants autoceļiem ir iestājies šķī-
donis. Pārmitrināts ceļa segums 
zaudē nestspēju un braukšanas 
apstākļi pasliktinās. Lai ierobežo-
tu smagā transporta pārvietoša-
nos un nepasliktinātu pašvaldības 
ceļu stāvokli, uz tiem daudzviet 
tiek izvietotas zīmes ar transporta 
masas ierobežojumiem.

Par ierobežotajiem ceļa pos-
miem sīkāk var uzzināt pagastu 
pārvaldēs. Mainoties laika aps-
tākļiem, ceļa izmantošanu kravu 
pārvadājumiem jāsaskaņo ar at-
tiecīgā pagasta pārvaldi. Ceram 
uz Jūsu sapratni!

Transporta masas ierobežo-
jumi uz valsts ceļiem tiek ieviesti 
un atcelti pēc katra konkrētā ceļa 
faktiskā stāvokļa un iespējamo 

bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā 
informācija par ieviestajiem ie-
robežojumiem ir ievietota  VAS 
Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājasla-
pā: https://lvceli.lv/informacija-un-
dati__trashed/#masas-ierobezo-
jumi. Aicinām autopārvadātājus 
rēķināties ar šiem pagaidu ierobe-
žojumiem un ievērot tos.

Grants autoceļu uzturēšanas 
darbus šķīdoņa laikā nav iespē-
jams veikt – uzbraucot ar smago 
tehniku uz pārmitrināta, nestspē-
ju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts 
vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stā-
vokli var tikai tad, kad tas ir apžu-
vis un atguvis nestspēju.

Diennakts bezmaksas uzziņas 
par visu, kas attiecas tieši uz valsts 
autoceļu tīklu, ir pieejamas pa tāl-
runi 8000 5555.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

Uz autoceļiem tiek ieviesti 
autotransporta masas ierobežojumi

2019. gada 17. janvārī Jēkabpils 
novada pašvaldībā tika saņemts 
daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” 
iedzīvotāju iesniegums par ārkār-
tas situāciju daudzdzīvokļu mājā 
“Vārpas” Vandānos, Dignājas 
pagastā, jo stipru nokrišņu laikā, 
bojātā jumta dēļ, tek ūdens, radot 
bojājumus un pelējumu dzīvok-
ļos un koplietošanas telpās. 2019. 
gada 2. februārī tika sasaukta 
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju 
sapulce, kurā tika lemts par jum-
ta remontu. Saskaņā ar Zemga-
les rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Dignājas pagasta ze-

mesgrāmatas nodalījuma Nr.223 
ierakstu, nekustamais īpašums 
“Vārpas” reģistrēts zemesgrāma-
tā uz Jēkabpils novada pašvaldī-
bas vārda.

Jēkabpils novada dome 28. 
februāra sēdē nolēma uzdod Īpa-
šuma apsaimniekošanas un pa-
kalpojumu sniegšanas nodaļai un 
Dignājas pagasta pārvaldei veikt 
nepieciešamās darbības daudz-
dzīvokļu mājas “Vārpas” jumta 
remonta uzsākšanai un iesniegt 
domei pieprasījumu līdzekļu pie-
šķiršanai.

Jēkabpils novada pašvaldība

Veiks daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” 
Vandānos jumta remontu
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Atkušņa laikā daudzi autoceļi 
ar grants segumu pārvēršas par 
dubļu masu. Arī vairāki valsts ceļi 
Jēkabpils novadā ir ļoti sliktā stā-
voklī. Sevišķi bēdīga situācija ir 
uz valsts vietējās nozīmes auto-
ceļa Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste. 
Iedzīvotāji jau gadiem ilgi gaida 
ceļu rekonstrukciju, bet līdz šim 
veikta vien neliela posma atjau-
nošana ar dubultās virsmas ap-
strādi.

“Aizbraucot uz to galu, vēl jau 
gribētos arī atpakaļ tikt,” šādu ko-
mentāru saka SIA “Jēkabpils auto-
busu parks” šoferis G.Antoņevičs, 
veicot ikdienas maršrutu pa valsts 
vietējās nozīmes autoceļu Jēkab-
pils – Dignāja – Ilūkste. Lielāko 
daļu ceļa sedz grants segums, 
kas ir tik nolietojies, ka rudenī, 
pavasarī un arī ziemas atkusnī 
braukšanas apstākļi ir ļoti slikti, 
turklāt ar šādu situāciju iedzīvotāji 
spiesti samierināties jau gadiem. 
Satiksmes intensitāte šeit ir liela, 
jo ceļš savieno Jēkabpils novada 
Dunavas un Dignājas pagastus ar 
reģionālās nozīmes centru – Jē-

kabpils pilsētu.
“Es šajā fi rmā strādāju jau 17 

gadus, ir jau pie šī ceļa pierasts,” 
saka autobusa šoferis. “Ir jāstrādā, 
cilvēkiem ir jāpārvietojas, nav citu 
variantu. Mēģinām visādi – braukt 
lēnāk, mierīgāk. Kaut kā tiekam 
cauri, jo ir arī pieredze. Autobusi 
līdz šim bija lielāki un izturīgāki. 
Tagad ir jaunāki autobusi, paši 
redzat, ka tie nav domāti tādiem 
ceļiem kā šie. Skolēni arī te katru 
dienu brauc.”

Neērtības izjūt gan vietējie 
iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kuru 
darbība tiek būtiski ierobežota. 
Arī šobrīd ceļa stāvokļa dēļ ieviesti 
transporta masas ierobežojumi, 
kas liedz pa autoceļu braukt trans-
portlīdzekļiem, kas smagāki par 
10 tonnām. Uzņēmējs un Duna-
vas pagasta iedzīvotājs R.Balodis 
saka: “Kā iedzīvotājs es saprotu, 
ka atkusnī, kad ceļš brūk kopā, tas 
jāslēdz ciet smagajam transpor-
tam. Bet vienlaikus varu izteikt 
viedokli arī kā uzņēmējs. Tas no-
zīmē, ka esam izolēti, mums nav 
pieejas. Esmu no Dunavas, mums 

visiem trim ceļiem uzlikti svara 
ierobežojumi. Viena lieta, ka mēs 
kā zemnieki un meža nozarē strā-
dājošie rēķināmies, ka līdz aprīlim 
viss jāizdara, jo tad ceļš būs slēgts. 
Varam ierēķināt arī rudenī kādu 
mēnesi vai divus, kas jāpavada 
dīkstāvē. Bet ja mums februāra 
vidū aizver ciet ceļu un svara iero-
bežojumi paliks līdz maija vidum, 
tad rēķiniet, cik mēnešus gadā 
mēs neko nevaram darīt.”

Kad Daugava ir aizsalusi, daudzi 
izvēlas ar automašīnām šķērsot 
upi pa ledu, lai tālāk uz Jēkabpili 
brauktu pa labas kvalitātes asfaltu. 
Vasarā darbojas Daugavas pārcel-
tuve, bet tieši ziemas atkušņu laikā 
un pavasarī Dunavas un Dignājas 
pagastu iedzīvotājiem alternatī-
vu nav, jo pārceltuve nedarbojas. 
Jēkabpils novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Aivars Vanags uz-
sver, ka šī ceļa stāvoklis negatīvi ie-
tekmē gan izglītības sistēmu, gan 
uzņēmējdarbību: “Ja no mums 
prasa valsts, lai mēs veicam skolu 
reformu, man ir jautājums, kā mēs 
normāli pa šādu ceļu varam aizvest 
skolēnus? Nav iespējams. Autobusi 
lūst. Piektdien mums bija tikša-
nās ar uzņēmējiem, kur izskanēja, 
ka mums nenāk investīcijas, mēs 

neaicinām uzņēmējus. Kā mēs va-
ram, piemēram, Dunavā piedāvāt 
kaut ko investēt vai taisīt kādu ra-
žotni [pie šādiem ceļiem]? Tas ir pa-
vasaris, rudens un lietus laiks, kad 
ceļa tur nav.”

Pašvaldībai, uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem regulāri protestējot 
pret šādu situāciju, līdz šim pa-
nākta tikai neliela autoceļa posma 
atjaunošana – 2017. gadā veikta 
dubultā virsmas apstrāde pie-
ciem kilometriem ceļa, pērn – vēl 
sešiem kilometriem, bet iedzīvo-
tāji jau tagad sūdzas par tā segu-
ma kvalitāti, ko pagājušajā gadā 
klāja SIA “Ošukalns”. VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” informē, ka šim ceļa 
posmam ir trīs gadu garantija, tā-
dēļ radušos defektus uzņēmums 
novērsīs par saviem līdzekļiem. 
“Latvijas Valsts ceļi” sniegtā infor-
mācija liecina, ka tuvākajā nākot-
nē lielākā daļa autoceļa Jēkabpils 
– Dignāja – Ilūkste – aptuveni 50 
kilometri – tā arī paliks neatjauno-
ta. “Uz šī autoceļa remontdarbi tu-
vākajā laikā – ne šogad, ne nāka-
majos gados nav paredzēti. Ceļš 
tiks uzturēts atbilstoši ikdienas 
uzturēšanas darbiem,” saka VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” Komunikāci-
jas daļas vadītāja Anna Kononova.

Dunavas ceļš nav vienīgais slik-
tās kvalitātes autoceļš Jēkabpils 
novadā. Bēdīga situācija ir arī uz 
valsts reģionālā autoceļa Ilūkste 
– Bebrene – Birži, kā arī citiem ce-
ļiem ar grants segumu.

Sandra Paegļkalne,

Foto: Vidusdaugavas TV, 

K.Upeniece

Jēkabpils novada iedzīvotāji neapmierināti ar 
valsts ceļu slikto stāvokli

Marta sākumā beigušies 
remontdarbi topošā feld-
šerpunkta telpās Dunavā. 
Pašvaldībai šomēnes vēl 
atlicis sarūpēt nepiecieša-
mo aprīkojumu telpām. 
2019. gada 2. aprīlī plānots 
veikt ofi ciālu punkta atklā-
šanu, kur interesenti varēs 
iepazīties ar jaunajām 
telpām, to izkārtojumu un 
uzdot sev interesējošus 
jautājumus.

K.Sēlis

Autora foto

Beigušies remontdarbi topošā 
feldšerpunkta telpās Dunavā



2019. gada 18. marts4 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

1. martā Neretā notika Sēlijas 
novadu apvienības (SNA) biedru 
sapulce, kurā tikās Neretas, Vie-
sītes, Salas, Ilūkstes, Jaunjelgavas 
un Jēkabpils novadu priekšsē-
dētāji. Neretas novada domes 
priekšsēdētājam Arvīdam Kvie-
sim šī bija pirmā sapulce kā Sēlijas 
novadu apvienības priekšsēdētā-
jam, kopš ievēlēšanas amatā 2019. 

gada 15. janvārī.
SNA biedri pārrunāja gata-

vošanos Sēlijas Tautas mākslas 
svētkiem “Sēlija Rotā”, kas šogad 
notiks 29. jūnijā Jēkabpils novada 
Ābeļu pagastā. Jēkabpils nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Vanags informēja, ka Jēkabpils 
novada Kultūras pārvalde aktīvi 
strādā pie pasākuma organizē-

šanas. Lielos vilcienos ir skaidrs, 
kas to vadīs un kā noritēs organi-
zatoriskie procesi. Neretas nova-
da domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kviesis rosināja pārējos biedrus 
padomāt par Sēlijas Gada cilvē-
ka izraudzīšanos un godināšanu. 
Sēlijas novadu domju priekšsē-
dētāji vienojās, ka vēl ir jāprecizē 
detaļas, kā šī cilvēka izraudzīšanās 
process notiks.

Tāpat tika aktualizēts jautā-
jums par Sēlijas himnas dziedāša-
nu “Sēlija Rotā”, kas stiprinātu sēļu 
kopīgo identitāti.

Tā kā par Sēliju interneta resur-
sos pieejama visai skopa informā-
cija, A.Kviesis izteica priekšlikumu 
par kopīgas Sēlijas mājaslapas 
izveides nepieciešamību, kurā re-
gulāri tiktu papildināta informāci-
ja par Sēlijas novadiem aktuāliem 
jautājumiem, spilgtām personī-
bām, atzīmēšanas vērtiem noti-
kumiem u.c.

SNA biedri pārrunāja arī šobrīd 

aktuālo Nacionālā attīstības plāna 
un Aizkraukles teritoriālās refor-
mas jautājumu, kā arī izskatīja 
Antūžu speciālās internātpamat-
skolas iesniegumu par fi nansiālu 
atbalstu konkursam bērniem ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
vienojoties, ka fi nansējuma snieg-
šana ir katras pašvaldības kompe-
tencē.

Sēdes informatīvajā daļā bija 
tikšanās ar Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas viceprezidentu, biedrības 
Latvijas tautsaimniecības atbalsta 
kustība priekšsēdētāju Andreju 
Krasņikovu un biedrības izpild-
direktoru Valēriju Štameru. Viņi 
klātesošos iepazīstināja ar valsts 
tautsaimniecības attīstības per-
spektīvām un pauda savu redzē-
jumu par administratīvi teritoriālo 
reformu.

Daiga Meldere,

Neretas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Neretā tiekas Sēlijas novadu apvienības biedri

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros, noticis izzinošs pasā-
kums “Ādas apstrādes meistars 
un keramiķis – kā top skaistais?”

Zasas vidusskolas, Ābeļu pa-
matskolas un Dignājas pamat-
skolas 1.-5. klašu skolēni laikā 
no 11. – 18. februārim apmek-
lēja Jēkabpils novada amatnie-
cības centru “Rūme”, kurā tikās 
ar diviem amatniekiem – Andu 
Svarāni un Aivaru Ērgli, lai iepa-
zītu divas ar amatniecības nozari 
saistītas profesijas – keramiķis un 
ādas apstrādes meistars.

Katrs skolēns šeit pavadīja 2 
stundas. Vispirms skolēni tika 
iepazīstināti ar ādas apstrādes 
meistara darbu. Tika iepazīti gan 
darbarīki, ādas izmantošanas 
vēsture, izstrādājumi, ādas ap-
strādes tehnikas, gan redzētas 
dažādas ādas. Pēc tam skolēni 
tika aicināti ielūkoties keramiķa 
darbā. Tika vēroti dažādi izstrā-
dājumi, instrumenti, palīgrīki. 
Visvairāk skolēnos izbrīnu raisīja 
Andas darbošanās ar podnieka 
virpu. Jaunāko klašu skolēni ne-
spēja noticēt, ka no māla pikucīša 
var tapt skaists māla pods. Vecā-
ko klašu skolēni, savukārt, arī paši 

pamēģināja darbo-
ties ar podnieka vir-
pu. Uzzinājām, ka, lai 
iemācītos prasmīgi 
darboties ar to, ir 
jātrenējas vismaz 

divus gadus. Turklāt, topošajiem 
amatniekiem ir jāmācās labi visi 
mācību priekšmeti, īpaši fi zika, 
ķīmija, zīmēšana, konstruēšana, 
dabaszinības.

Pēc tam, kad gana redzēts, 
dzirdēts, aptaustīts un iepazīts, 
skolēni sāka darboties praktiski 
paši. Ar ādas apstrādes meistara 
palīdzību tika darinātas rokas-
sprādzes, un ar keramiķa atbalstu 
tika veidots no māla priekšmets.

Pasākums skolēniem ne vien 
patika, bet arī iedvesmoja. Pasā-
kuma laikā viņi uzzinājuši daudz 
jauna. Skolēni pēc pasākuma 

arī dalījās ar savām pārdomām: 
lai kaut ko skaistu pagatavotu, 
amatnieka darbarīkiem jābūt 
asiem, tīriem. Keramiķim ir jābūt 
spēcīgam. Vajag daudz zināšanu, 
lai kļūtu par keramiķi un ādas 
apstrādes meistaru. Keramiķa 
darbs ir grūts. Darbs ar podnie-
ka virpu ir daudz grūtāks, nekā 
šķiet. Podnieka virpai ir arī pedāļi 
un vairāki ātrumi. Lai šūtu ādu, 
vajag citādāku šujmašīnu nekā 
drēbēm.

Paldies par sadarbību pasāku-
ma norisē amatniecības centram 
“Rūme” un prasmīgajiem amat-
niekiem Andai Svarānei un Aiva-
ram Ērglim!

Anda Jurgeviča,

Jēkabpils novada pedagogs 

karjeras konsultants

“Ādas apstrādes meistars un 
keramiķis – kā top skaistais?”
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LĒMUMS Nr.35: Par speciā-

listam izīrējamas dzīvojamās 

telpas statusa noteikšanu dzī-

voklim Lauku ielā 1-5, Zasā, Za-

sas pagastā

Noteikt Jēkabpils novada paš-
valdībai piederošajam dzīvoklim 
Nr.5, Lauku ielā 1, Zasā speciālis-
tam izīrējamās dzīvojamās telpas 
statusu. 

LĒMUMS Nr.36: Par nekusta-

mā īpašuma “Jaungobas” Kal-

na pagastā pārdošanu izsolē

Rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošo soli Jēkabpils novada 
pašvaldībai piederošajam nekus-
tamajam īpašumam “Jaungobas” 
Kalna pagastā (kadastra Nr.5666 
004 0247), kas sastāv no zemes 
gabala 0,5611 ha platībā ar apzī-
mējumu kadastrā 5666 004 0188, 
apstiprināt izsoles noteikumus 
un noteikt īpašuma Nr.5666 004 
0247 sākumcenu 2200,00 EUR.

LĒMUMS Nr.37: Par daudz-

dzīvokļu mājas “Vārpas” Van-

dānos jumta remontu

Uzdod Īpašuma apsaimnieko-
šanas un pakalpojumu sniegša-
nas nodaļai un Dignājas pagasta 
pārvaldei veikt nepieciešamās 
darbības daudzdzīvokļu mājas 
“Vārpas” Vandānos jumta remon-
ta uzsākšanai un iesniegt domei 
pieprasījumu līdzekļu piešķirša-
nai.

LĒMUMS Nr.38: Par zemes 

domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības

Nodot V.M. īpašumā bez atlī-
dzības daudzdzīvokļu mājai Sila 
iela 2 piesaistītā zemesgabala Nr.9 
piekrītošās 663/6545 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītā zemes 
gabala un noslēgt vienošanos.

LĒMUMS Nr.39, 40, 72: Par 
atļaujas izsniegšanu zvejai 

Daugavā ar murdu 
Atļaut A.E.,  J.M. un A.S. zvejot 

ar vienu murdu, kura sētas ga-
rums vai spārnu atvērums nav 
lielāks par 30 metriem Daugavā, 
Dunavas pagasta teritorijā, pašpa-
tēriņa zvejai, viena gada periodā. 
Noteikt katrai no šīm personām 
gada zvejas tiesību nomu 14,23 
EUR, ieskaitot to Jēkabpils nova-
da pašvaldības speciālā budžeta 
kontā. Noteikt, ka zveju var uzsākt 
pēc tam, kad samaksāta gada no-
mas maksa pašvaldībai, noslēgts 

Rūpnieciskās zvejas tiesību no-
mas līgums un persona reģistrē-

jusies Valsts vides dienestā.
LĒMUMS Nr.41: Par saistošo 

noteikumu Nr.4/2019 apstipri-

nāšanu

Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr.4/2019 “Grozījumi Jēkab-
pils novada domes 2014.gada 23. 
oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.23/2014 “Jēkabpils novada paš-
valdības nolikums””

 LĒMUMS Nr.42: Par Jēkab-

pils novada Izglītības pārval-

des nolikuma apstiprināšanu

Mainīt Jēkabpils novada Izglī-
tības un kultūras pārvaldes no-
saukumu uz nosaukumu “Jēkab-
pils novada Izglītības pārvalde” ar 
2019. gada 1. martu un apstiprināt 
Jēkabpils novada Izglītības pār-
valdes nolikumu.

L ĒMUMS Nr.43: Par grozīju-

miem Jēkabpils novada Kultū-

ras pārvaldes nolikumā

Izdarīt grozījumus Jēkabpils 
novada Kultūras pārvaldes noli-
kumā

LĒMUMS Nr.44: Par deleģē-

šanas līguma slēgšanu ar Jē-

kabpils pilsētas pašvaldību

Deleģēt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldībai Jēkabpils novada 
pašvaldības funkcijās ietilpstošo 
uzdevumu – Jēkabpils novada 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā dzīvojošiem izglītojamajiem 
sniegt pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojumus atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Dele-
ģēšanas līgumu noslēgt uz 1 gadu 
no līguma spēkā stāšanās dienas.

LĒMUMS Nr.45: Par interešu 

izglītības programmu izvērtē-

šanas un mērķdotāciju sadales 

kārtību

Apstiprināt Jēkabpils novada 
pašvaldības interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas un 
mērķdotāciju  sadales kārtību.

LĒMUMS Nr.46: Par grozī-

jumiem nolikumā “Jēkabpils 

novada pašvaldības amatper-

sonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums”

Izdarīt grozījumus nolikumā 
“Jēkabpils novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības nolikums” un 43. punktu 
izteikt šādā redakcijā:

“43. Amatpersonas un darbi-
nieki var saņemt piemaksu līdz 
30% no viņam noteiktās  mēnešal-
gas, ja papildus saviem tiešajiem 
amata (darba) pienākumiem aiz-

vieto prombūtnē esošu darbinie-
ku, pi lda vakanta amata (darba) 
pienākumus vai papildus amata 
aprakstā noteiktajiem pienāku-
miem pilda vēl citus pienākumus.  
Ja amatpersonai vai darbiniekam 
ir noteiktas vairākas šajā punktā 
minētās piemaksas, to kopsum-
ma nedrīkst pārsniegt 30% no 
viņam noteiktās mēnešalgas.”. 
Grozījumi stājas spēkā ar 2019. 
gada 1. martu.

LĒMUMS Nr.47: Par feldšer-

punktu izveidi Dunavas pagas-

tā un Dignājas pagastā

1. Izveidot pastarpinātas pār-
valdes iestādi Dunavas pagasta 
feldšerpunktu adresē ”Dunavas 
skola”, Dunava, Dunavas pagasts, 
Jēkabpils novads, LV-5216, ar 
2019. gada 1. martu, kurš darbību 
uzsāk pēc reģistrēšanas Veselības 
inspekcijā ārstniecības iestāžu re-
ģistrā.

2. Izveidot pastarpinātas pār-
valdes iestādi Dignājas pagasta 
feldšerpunktu adresē “Kamenes”, 
Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkab-
pils novads, LV-5215, ar 2019. gada 
1. aprīli, kurš darbību uzsāk pēc 
reģistrēšanas Veselības inspekcijā 
ārstniecības iestāžu reģistrā. 

3. Apstiprināt Dunavas pagas-
ta feldšerpunkta nolikumu un 
Dignājas pagasta feldšerpunkta 
nolikumu.

4. Feldšerpunkta vadītājām sa-
darbībā ar juriskonsultu veikt ne-
pieciešamās darbības Veselības 
inspekcijas reģistros un galvenajai 
grāmatvedei sadarbībā ar juris-
konsultu veikt nepieciešamās dar-
bības Valsts ieņēmumu dienestā.

5. Lūgt Nacionālo veselības die-
nestu noslēgt līgumu par minēto 
feldšerpunktu darbību primārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanas fi nansēšanu.

LĒMUMS Nr.48: Par grozīju-

miem 2017. gada 24. augusta 

lēmumā Nr.226

Veikt grozījumus 2017. gada 
24. augusta lēmumā Nr.226 “Par 
noteikumu “Par transportlīdzekļu 
un sakaru līdzekļu izmantošanu 
Jēkabpils novada pašvaldībā” ap-
stiprināšanu”.

LĒMUMS Nr.49: Par zemes 

nomu Bebru ielā 108, Jēkabpilī

Noslēgt nomas līgumu ar 
SIA “Ošukalns celtniecība” 
par zemes gabala ar kadastra 
Nr.56010020201 iznomāšanu 

2522 m2 platībā, uz kura atro-
das Jēkabpils novada pašval-
dībai piederoša ēka (kadastra 
Nr.56010020201019) ar adresi: 
Bebru iela 108, Jēkabpil ī, ar no-
mas maksu 0,20 EUR/m2. Nomas 
līguma nosacījumi piemērojami 
ar 2019. gada 1. janvārī un līgums 
noslēdzams uz vienu gadu. 

LĒMUMS Nr.50: Par paš-

valdības nekustamā īpašuma 

Bebru ielā 108, Jēkabpilī atsa-

vināšanu

Īpašuma apsaimniekošanas 
un pakalpojuma sniegšanas no-
daļai veikt darbības nekustamā 
īpašuma Bebru ielā 108, Jēkabpilī 
novērtēšanai un tirgus vērtības 
noteikšanai.

LĒMUMS Nr.51: Par zemes ie-

rīcības projekta apstiprināšanu 

Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu nekustamā īpašuma 
“Jaunklāvi” Leimaņu pagastā (ka-
dastra Nr.5674 006 0073), zemes 
vienības ar kadastra apzīmēju-
miem 5674 006 0073 sadalīšanai, 
saskaņā ar SIA “GEO Mērniecība” 
izstrādāto zemes ierīcības projek-
ta lietu.

LĒMUMS Nr.52: Par ezeru ap-

saimniekošanas plānu apstipri-

nāšanu

Apstiprināt Bancānu ezera 
Kalna pagastā apsaimniekošanas 
plānu un Skrīveru ezera Leimaņu 
pagastā apsaimniekošanas plānu.

LĒMUMS Nr.53: Par biznesa 

ideju konkursa “Atbalsts uzņē-

mējdarbībai Jēkabpils novadā 

2019” nolikuma un v ērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu

Apstiprin āt biznesa ideju kon-
kursa ”Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Jēkabpils novadā 2019” nolikumu 
un apstiprināt konkursa vērtē-
šanas komisiju šādā sastāvā: Jē-
kabpils novada domes deputāts 
Reinis Balodis; deputāte Ieva Jase; 
sēļu amatniecības centra “Rūme” 
koordinatore Daina Alužāne; no-
vada lauku attīstības konsultante  
Ina Sēle; pašvaldības teritoriālās 
plānošanas s peciāliste Dzidra 
Nartiša.

LĒMUMS Nr.54: Par nekus-

tamā īpašuma Ābeļu pagastā 

atsavināšanu

Noteikt, ka zemes vienība ar 
apzīmējumu 5648 005 0320, kas 
atr odas Ābeļu pagastā piekrīt Jē-
kabpils novada pašvaldībai. Pie-
šķirt tai nosaukumu “D/s Veselība 

Jēkabpils novada 28. februāra domes 
sēdē skatītie jautājumi
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Nr.174A” un mainīt nekustamajā 
īpašumā li etošanas mērķi uz “ne-
apgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”. Nekustamo 
īpašumu ar kopējo platību 0,05 ha 
nodot atsavināšanai, rīkojot izsoli.

LĒMUMS Nr.55: Par nekus-

tamā īpašuma Dignājas pa-

gastā atsavināšanu

Noteikt, ka nekustamā īpašu-
ma “Rūtiņas” Dignājas pagastā 
zemes vienība ar apzīmējumu 
kadastrā 5652 003 0070, piekrīt 
Jēkabpils novada pašvaldībai. 
Mainīt nekustamā īpašuma 0,59 
ha platībā lietošanas mērķi uz 
“zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība”. Nekustamo īpašumu no-
dot atsavināšanai, rīkojot izsoli. 

LĒMUMS Nr.56: Par nekus-

tamo īpašumu Dunavas pa-

gastā

Noteikt, ka zemes vienība ar 
apzīmējumu 5654 001 0526, pla-
tība 0,3 ha, kas atrodas Dunavas 
pagastā, piekrīt Jēkabpils nova-
da pašvaldībai. Noteikt zemes 
vienībai lietošanas mērķi “zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”. Iesniegt VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu 
izm aiņu veikšanai pašvaldības 
ceļu reģistrā.

LĒMUMS Nr.57:  Par zemes 

nomas maksas noteikšanu

Noteikt lauksaimniecības 
zemes nomas maksu gadā, pa-
matojoties uz Jēkabpils novada 
domes apstiprināto cenrādi un 
lauksaimniecības zemes nomas 
maksas noteikšanas metodiku 
sekojošiem nekustamajiem īpa-
šumiem:

1. “Centrs” Leimaņu pagas-
tā (kadastra Nr.5674 005 0113), 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 5674 005 0086 ar 
nomas platību 14,3 ha - nomas 
maksu gadā 929 ,50 EUR bez 
PVN; zemes vienībai ar k adastra 
apzīmējumu 5674 005 0121 ar 
nomas platību 5,0 ha - nomas 
maksu gadā 325,00 EUR bez 
PVN; zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 5674 005 0038 ar 
nomas platību 10,9 ha - nomas 
maksu gadā 763,00 EUR bez 
PVN; 

2. Zemes vienībai Leimaņu 
pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 5674 006 0059 ar nomas pla-
tību 4,3 ha - nomas maksu gadā 
279,50 EUR bez PVN; 

3. “Kumelītes” Ābeļu pagastā 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 5648 008 0171 ar no-

mas platību 3,6 ha - nomas mak-
sa gadā 180,00 EUR bez PVN; 

“Mežloki”, Kalna pagastā 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 5666 001 0169 ar no-
mas platību 3,0 ha - nomas mak-
sa gadā 216,00 EUR bez PVN.

Uzdot Ābeļu, Kalna un Lei-
maņu pagasta pārvaldes vadī-
tājiem noslēgt vienošanos par 
grozījumiem pie zemes nomas 
līguma.

LĒMUMS Nr.58: Par zemes 

vienības ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā

Izbeigt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar L.M. un ieskai-
tīt rezerves zemes fondā zemes 
vienību (kadastra Nr.5648 002 
0126) 0,1509 ha platībā un no-
teikt zemes lietošanas mērķi 
–individuālo dzīvojamo māju 
apbūve.

LĒMUMS Nr.59: Par zemes 

nomu Kalna pagastā

Iznomāt SIA “AGRAIN” zemes 
nomas tiesības nekustamajā īpa-
šumā “Mežloki”, Kalna pagastā ar 
apzīmējumu kadastrā 5666 001 
0169, kopplatība 7,4 ha, iznomā-
jamā platība 3,0 ha uz 10 gadiem 
līdz 01.03.2029. Noteikt lauksaim-
niecības zemes nomas maksu 
nekustamajam īpašumam - gadā 
216,00 EUR bez PVN. Noslēgt ze-
mes nomas līgumu.

LĒMUMS Nr.60: Par notei-

kumu “Jēkabpils novada paš-

valdības maksas pakalpoju-

mu izcenojumu noteikšanas 

un apstiprināšanas kārtība” 

apstiprināšanu

Apstiprināt Noteikumus “Jē-
kabpils novada pašvaldības 
maksas pakalpojumu izcenoju-
mu noteikšanas un apstiprinā-
šanas kārtība”. Lēmums stājas 
spēkā ar 2019. gada 1. martu.

LĒMUMS Nr.61: Par Jēkab-

pils novad a Kultūras pārval-

des maksas pakalpojumu cen-

rāža apstiprināšanu

Apstiprināt Jēkabpils nova-
da Kultūras pārvaldes iestāžu 
sniegto pakalpojumu sarakstu 
un to cenrādi. Atzīt par spēku 
zaudējušiem iepriekšējos lē-
mumus saistībā ar maksas pa-
kalpojumies Kultūras pārvaldes 
pakļautībā esošajās iestādēs. Lē-
mums stājas spēkā ar 2019. gada 
1. martu.

LĒMUMS Nr.62: Par Jēkab-

pils novada Kultūras pārvaldes 

pasākumu biļešu cenu apstipri-

nāšanu

Apstiprināt Jēkabpils novada 
Kultūras pārvaldes iestāžu pasā-

kumu biļešu cenas: 

N
r.

 p
.k

.

Pasākums

Vienas 

biļetes 

cena 

EUR

1. Profesionālā 
māksla (vies-
koncerti, viesiz-
rādes)

3,00 – 
30,00

2. Amatierkolek-
tīvi (koncerti, 
izr ādes)

1,00 – 
20,00

3. Bērnu pasāku-
mi (koncerti, 
izrādes)

1,00 –
8,00

4. Deju vakari ar 
dzīvo mūziku

3,00 – 
15,00

5. Diskotēkas 2,00– 
10,00

Ņemot vērā augstāk minētās 
ieejas maksas (biļetes cenas) no-
teikto maksas robežu, izvērtējot 
katra pasākuma nozīmīgumu un 
mākslinieka reitingu, ieejas mak-
su pasākumā nosaka kultūras pa-
sākuma organizators un apstip-
rina Kultūras pārvaldes vadītāja. 
Kultūras pārvaldes organizēto 
pasākumu prognozēto ieņēmu-
mu atbilstību izdevumiem nosa-
ka, izmantojot īpašu aprēķinu (tas 
skatāms domes sēdes protokola 
pilnā versijā).

Spēku zaudē 2013. gada 19. 
septembra domes lēmums par 
biļešu cenām Jēkabpils novada 
kultūras iestādēs. Lēmums stājas 
spēkā ar 2019.gada 1.martu.

LĒMUMS Nr.63: Par Zasas 

vidusskolas maksas pakalpoju-

mu cenrāža apstiprināšan u

Apstiprināt Jēkabpils novada 
Zasas vidusskolas sniegto pakal-
po jumu sarakstu un to cenrādi. 
Atzīt par spēku zaudējušiem 2017.
gada 23.februāra Jēkabpils nova-
da domes lēmuma Nr.73 “Par tel-
pu nomas maksu Jēkabpils nova-
da izglītības iestādēs” 1.daļas 5.1., 
5.2. un 5.3.punktus un  2013.gada 
19.septembra Jēkabpils novada 
domes lēmuma Nr.302 (protokols 
Nr.14) “Par Jēkabpils novada paš-
valdības iestāžu sniegto maksas 
pakalpojumu cenu apstiprināša-
nu euro valūtā” 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. 
punktus. Lēmums stājas spēkā ar 
2019. gada 1. martu.

LĒMUMS Nr.64: Par grozīju-

miem 2018. gada 28. jūnija Jē-

kabpils novada domes lēmumā 

Nr.165

Papildināt Jēkabpils novada 
do mes 2018. gada 28. jūnija lē-
muma Nr.165 “Par uzturēšanās un 
sociālās aprūpes  pakalpojumu Jē-
kabpils novada sociālās aprūpes 

namā “Mežvijas” maksas apstip-
rināšanu” 4.punktu ar 4.1.apakš-
punktu, 4.2.apakšpunktu un 
4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Ja klients, kura deklarētā 
dzīvesvieta pakalpojuma piešķir-
šanas brīdi ir Jēkabpils novadā un 
kurš atrodas īslaicīgā prombūtnē 
mazāk kā 14 (ieskaitot) kalendārās 
dienas, klienta samaksa par pakal-
pojumu sociālās aprūpes namā 
“Mežvijas” netiek samazināta.

4.2. Ja klients, kura deklarētā 
dzīvesvieta pakalpojuma piešķir-
šanas brīdi ir Jēkabpils novadā un 
kurš atrodas īslaicīgā prombūtnē 
vairāk kā 14 kalendārās dienas, 
un nesaņem pakalpojumu soci-
ālās aprūpes namā “Mežvijas”, bet 
pakalpojuma sniegšana viņam 
nav pārtraukta un šī prombūtne 
ir iepriekš rakstiski saskaņota ar 
sociālās aprūpes nama “Mežvi-
jas” vadītāju,  klienta samaksa par 
pakalpojumu tiek samazināta par 
daļu ēdināšanas izdevumu pro-
porcionāli visām prombūtnes die-
nām un proporcionāli ēdināšanas 
izdevumu un uzturēšanās izde-
vumu sadalījumam pakalpojuma 
samaksas summā. Samazinājuma 
summa par vienu dienu tiek no-
teikta 1,75 EUR, kas ir atbilstoša 
ēdināšanas izdevumu daļai, kas 
iekļauta klienta mēneša samaksā 
par pakalpojumu. 

4.3. Ja klients, kura deklarētā 
dzīvesvieta pakalpojuma piešķir-
šanas brīdi ir Jēkabpils novadā, 
tiek nosūtīts uz institūciju, kurā 
uzturēšanās izdevumi jāveic pa-
šam klientam, tad ēdināšanas 
izdevumu daļa samazināma pro-
porcionāli visām prombūtnes die-
nām un proporcionāli ēdināšanas 
izdevumu un uzturēšanās izde-
vumu sadalījumam pakalpojuma 
samaksas summā.”. 

LĒMUMS Nr.65: Par grozīju-

miem 2018.gada 29.novembra 

Jēkabpils novada domes lē-

mumā Nr.309 “Par pašvaldības 

institūciju amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgas mak-

simālā apmēra apstiprināšanu 

atbilstoši amatam noteiktajai 

mēnešalgu grupai”

No 2019. gada 1. marta palieli-
nāt apkopējas Dignājas pagasta 
pārvaldē slodzi no 0 ,8 uz 1. 

Ar 2019. gada 28. februāri lik-
vidēt sekojošas amata vienības 
kultūras namos un tautas namos:

apkopējs Ābeļu tautas namā, 
apkopējs Dunavas kultūras 
namā, apkopējs-sētnieks Kalna 
kultūras namā, apkopējs Kalna 
kultūras namā (dokto rātā), apko-
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pējs Leimaņu tautas namā, sēt-
nieks Leimaņu tautas namā, ap-
kopējs Rubenes kultūras namā, 
apkopējs Zasas kultūras namā, 
amatniecības centra koordina-
tors un amata vienības novada 
administrācijā: muzeja vadītājs, 
jaunatnes lietu specialists, sporta 
pasākumu organizators, no 2019. 
gada 1. marta izveidojot seko-
jošas amata vienības Jēkabpils 
novada kultūras pārvaldē: apko-
pējs Ābeļos, apkopējs Dunavā, 
apkopējs Kalna kultūras namā, 
apkopējs Leimaņu tautas namā, 
sētnieks Leimaņu tautas namā, 
apkopējs Rubenes kultūras 
namā, apkopējs Zasas kultūras 
namā, muzeja vadītājs, jaunatnes 
lietu specialists, amatniecības 
centra koordinators, sporta pasā-
kumu organizators un Kalna pa-
gasta pārvaldē: Apkopējs (dokto-
rātā). Algas un slodzes saglabājas 
tās pašas. 

No 2019. gada 1. marta iz-
veidot sekojošu amata vienību 
Dunavas pagasta feldšerpunktā: 
ārsta palīgs/feldšeris ar slodzi 
0,5 un maksimālo mēnešalgas 
apmēru par pilnu slodzi – 810 
EUR un amata vienību Dignājas 
pagasta feldšerpunktā: ārsta 
palīgs/feldšeris ar slodzi 0,5 un 

maksimālo mēnešalgas apmēru 
par pilnu slodzi – 810 EUR.

 LĒMUMS Nr.66: Par fi nansiā-

lu atbalstu foto izstādes veido-

šanā

Nepiešķirt fi nansējumu foto 
izstādes veidošanai I.Z. un ieteikt 
piedalīties biedrību un nevalstis-
ko organizāciju projektu konkur-
sā.

LĒMUMS Nr.67: Par fi nansē-

jumu biedrībai Sporta klubs 

“Alko Racing Team” sacensību 

organizēšanai

Piešķirt fi nansējumu 540 EUR 
biedrībai Sporta klubs “Alko Ra-
cing Team” 2019. gada 16. februārī 
notikušo Latvijas Automobiļu fe-
derācijas Folkreisa Ziemas kausa  
un Latvijas Automobiļu federā-
cijas Krosa komisi jas autokrosa 
kausa un Open 4500 kausa 1. un 
3. posma sacensību atbalstam. Fi-
nansējumu piešķirt no 2019. gada 
budžetā plānotajiem līdzekļiem 
sporta biedrībām un nodibinā-
jumiem pēc noslēgtas abpusējas 
vienošanās un biedrības piestādī-
ta rēķina. 

LĒMUMS Nr.68: Par grozīju-

miem 2017. gada 28. septem-

bra Jēkabpils novada domes 

lēmumā Nr.250 “Par autotrans-

porta patapinājuma līgumiem” 

Veikt grozījumus 2017. gada 
28. septembra lēmumā Nr.250 
“Par autotransporta patapinā-
juma līgumiem” un apstiprināt 
jaunā redakcijā lēmuma Nr.250 

pielikumu “Pašvaldības amati, 
kuros atļauts izmantot personīgo 
transportlīdzekli amata pienāku-
mu izpildei un degvielas patēriņa 
normas”. 

LĒMUMS Nr.69: Par Jēkab-

pils novada domes 2019. gada 

8. februāra saistošo noteikumu 

Nr.3/2019 “Par Jēkabpils nova-

da pašvaldības neapbūvētas 

zemes nomas maksu” precizē-

šanu

Precizēt Jēkabpils novada do-
mes 2019.gada 8.februāra sais-
tošos noteikumus Nr.3/2019 “Par 
Jēkabpils novada pašvaldības ne-
apbūvētas zemes nomas maksu”

LĒMUMS Nr.70: Par aizņēmu-

ma ņemšanu projekta Nr.18-

05-AL24-A019.2204-000005 

””Sēlijas prasmju muzeja” at-

tīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanai” ot-

rai daļai-ekspozīcijas izveidei

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomei atļauju aizņē-
muma saņemšanai Valsts kasē uz 
5 gadiem ar kreditora noteikto 

procentu likmi projekta Nr.18-
05-AL24-A019.2204-000005 ””Sē-
lijas prasmju muzeja” attīstība Sē-
lijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai” ekspozīcijas  daļas 
izveidei.  Aizņēmuma summu un 
procentu maksājumus Jēkabpils 
novada pašvaldība garantē ar no-
vada pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. Aizņēmuma pamat-
summu sākt atmaksāt no 2020. 
gada 1. janvāra. 

LĒMUMS Nr.71: Par zemes 

gabala īpašumā “Vecās Desā-

res”, Kalna pagastā nomas tie-

sību izsoli

Rīkot rakstisku izsoli ar aug-
šupejošu soli, izsolot nomas tie-
sības nekustamā īpašuma “Vecās 
Desāres” Kalna pagastā (kadastra 
Nr.5666 003 0075) zemes nogaba-
lam 3,66 ha platībā zemes vienībā 
ar apzīmējumu kadastrā 5666 
003 0115. Zemes vienībai noteikt 
nomas tiesību izsoles sākuma no-
mas maksu 183,00 EUR. Apstipri-
nāt izsoles noteikumus.

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

K.Sēlis

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils nova-
da domes 08.02.2019. sēdes lēmu-
mu Nr.34 (protokols Nr.4, 3.punkts). 
PRECIZĒTS ar Jēkabpils novada 
domes 28.02.2019. sēdes lēmumu 
Nr.69 (protokols Nr.5, 35.punkts).

Izdoti saskaņā ar Ministru ka-
bineta 2018.gada 19.jūnija notei-
kumu Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un  apbūves tiesības 
noteikumi” 31.punktu.

1. Noteikumi nosaka Jēkabpils 
novada pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša neapbūvēta zemesga-
bala vai tā daļas (turpmāk – ze-
mesgabals) nomas maksas aprē-
ķināšanas kārtību.

2. Zemesgabala nomas maksa 
par katru iznomāto zemes gabalu 
vai nogabalu, kas ir mazāks par 
2,0 ha tiek noteikta nomas mak-
sa šādā apmērā. Zemesgabaliem 
lauku apvidos, kuri tiek izmantoti 
personisko palīgsaimniecību va-
jadzībām atbilstoši likuma “Par ze-
mes reformu Latvijas Republikas 
lauku apvidos” 7.pantam ar nosa-
cījumu, ka nomnieks neapbūvē-

tajā zemesgabalā neveic saimnie-
cisko darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas ga-
dījumā atbalsts nomniekam kva-
lifi cējams kā komercdarbības 
atbalsts – 3% apmērā no kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 
7,00 EUR (septiņi euro). Nomnieks 
papildus nomas maksai maksā 
iznomātājam normatīvajos aktos 
noteiktos nodokļus vai to kom-
pensāciju, kuri attiecināmi uz iz-
nomājamo zemesgabalu.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums

 Saskaņā ar Ministru kabineta 
19.06.2018. noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes no-
mas un apbūves tiesības noteiku-
mi” 31.punktu pašvaldībai savos 
saistošajos noteikumos ir tiesības 
noteikt lielāku nomas maksu par 
pašvaldības neapbūvētajiem ze-
mesgabaliem, nekā minēts šo no-
teikumu 30.2.apakšpunktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks 

Jēkabpils novada pašvaldībai pie-
krītoša un piederoša neapbūvēta 
zemesgabala, kas mazāks par 2,0 
ha, nomas maksu paredzēts palie-
lināt no 1,5% uz 3%.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu

Pašvaldības budžeta ieņēmu-
mi palielināsies.

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-

torijā

Saistošie noteikumu tiesiskais 
regulējums attiecas uz personām, 
kuras novada administratīvajā 
teritorijā nomā pašvaldībai pie-
derošu un piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu.

5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām

5.1.Jaunas institūcijas netiks ra-
dītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.

5.2. Institūcija, kurā persona 
var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Jēkabpils novada 
īpašuma pārvaldīšanas un ap-

saimniekošanas nodaļa.
5.3.Normatīvais akts tiks pub-

licēts pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Ļaudis un Darbi” un 
Jēkabpils novada pašvaldības 
mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā konsultācijas ar privāt-
personām nav veiktas.

Aivars Vanags

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2019
Par Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas maksu
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Datumi, kuri jāatceras:
Līdz 29. martam - Jēkabpils no-

vada uzņēmējdarbības ideju-pro-
jektu konkurss;

Līdz 31. martam nedrīkst uzart 
rugāju laukus, ja tie ir pieteikti at-
balstam RLZP;

Līdz 1. aprīlim jāveic 2019. gada 
pirmais maksājums par nekus-
tamo īpašumu (zemes nodoklis) 
pašvaldībai;

Līdz 1. aprīlim LAD jāiesniedz 
no jauna sakopto platību precizē-
šanas iesniegums EPS;

10. aprīlī - sākas Vienoto ie-
sniegumu pieņemšana 2019.g. 
platību maksājumiem, kā arī ie-
sniegumu pieņemšana marķētās 
dīzeļdegvielas iegādei, kurai pie-
mēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi (ADE).;

1. aprīlis līdz 7. maijs - mežsaim-
niecības projektu iesniegšana 
LAD;

1.-15.aprīlis - lauksaimniekiem 
5% pensiju apdrošināšanas pa-
ziņojuma iesniegšana VID un sa-
maksa;

Līdz 3. jūnijam - Iedzīvotāju 
gada ienākumu deklarāciju ies-
niegšana VID, līdz 17. jūnijam IIN 
nodokļa nomaksa.

Sākusies iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarāciju 
iesniegšana

Lauksaimniekiem D3 pieliku-
mā jāieraksta:

1.1 rindā - lauksaimniecības ie-
ņēmumus, 

1.4 rindā – subsīdijas (ja tās ne-
pārādās jau automātiski).

2.1 rindā - pilnā apmēra izde-
vumus (soc.iemaksas, zemes no-
doklis, amortizācija),

2.2 rindā - visus pārējos lauk-
saimniecības izdevumus.

Pēc tam sistēma automātiski 
3.rindā aprēķinās atļautos 80% 
izdevumus.  

4. rindā parādīsies ienākumi 
(peļņa), 5. rindā - neapliekamie 
ienākumi (ņemot vērā neaplieka-
mos 3000).

Ja bez lauksaimniecības citas 
saimnieciskās darbības nav, tad 
jāuzmanās, vai 11.rindā neparā-
dās- ieņēmumi no citiem saim-
nieciskās darbības veidiem. Šeit 
VID ieliek skaitļus no paziņotajām 
kvītīm - ja ir pārdota, piemēram, 
govs. Tādā gadījumā 11.rindas 
skaitļi obligāti jāizdzēš, jo šos pa-
šus ieņēmumus jūs jau būsiet pa-
rādījuši 1.1 rindā, sanāks dubultā. 
Un par 11. rindu nodokļus rēķina 
jau no pirmā peļņas eiro.

Iespēja pieteikties atbalstam 
mežsaimniecībā

No   1. aprīļa līdz 7. maijam 
Lauku atbalsta dienests izsludina 
pieteikšanos atbalsta saņemšanai 
pasākuma "Ieguldījumi meža pla-
tību paplašināšanā un meža dzī-
votspējas uzlabošanā" trīs apakš-
pasākumos par kopējo publisko 
fi nansējumu vairāk kā 7 miljoni 
eiro.

Apakšpasākumā  “Meža ieau-
dzēšana” varēs pieteikties meža 
ieaudzēšanas un kopšanas akti-
vitātēm, kā arī ieaugušas mežau-
dzes papildināšanai un kopšanai. 
Kopējais pieejamais fi nansējums 
ir 1,989 miljoni eiro.

Apakšpasākumā "Meža uguns-
grēkos un dabas katastrofās iznī-
cinātu mežaudžu atjaunošana" 
atbalstu piešķir par meža atjau-
nošanu platībās, kurās atbilstoši 
Valsts meža dienesta atzinumam 
ir konstatēts ugunsgrēks vai da-
bas katastrofa (vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi), 

kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, 
tāpēc šajā platībā mežs ir atjauno-
jams. Kopējais pieejamais fi nansē-
jums ir 1,067 miljoni eiro.

Apakšpasākumā "Ieguldījumi 
meža ekosistēmu noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" 
atbalstu piešķir jaunaudžu retinā-
šanai, neproduktīvu mežaudžu 
nomaiņai, valdošās koku sugas 
nomaiņai baltalkšņa sugu mežau-
dzēs no 30 gadu vecuma vai blīg-
znas sugu mežaudzēs. Kopējais 
pieejamais fi nansējums ir 4,051 
miljoni eiro.

Plašāku informācija par prasī-
bām atbalsta pretendentiem, no-
sacījumiem atbalsta saņemšanai 
un citiem jautājumiem var lasīt 
dienesta mājaslapā sadaļā “Atbal-
sta pasākumi”.

Kārtā iesniegto projektu īs-
tenošanas beigu termiņš ir līdz 
2023.gada 1.septembrim.

Konsultācijas mežsaimniecībā:
Inga Buša - MKPC Sēlijas noda-

ļas mežsaimniecības konsultante, 
26534704, inga.busa@mkpc.llkc.
lv

Jaunākais piena govju 
ciltsdarbā

Tās pārraudzības saimniecības, 
kuras gatavojas strādāt ar šķirnes 
dzīvnieku organizāciju pēc jau-
najiem noteikumiem, tuvāko mē-
nešu laikā nosūta uz organizāciju 
apņemšanās iesniegumu, ja vēl 
tas nav izdarīts (iesniegumā atzī-
mējot, ar kuru šķirņu grupu turp-
māk strādās - sarkanās, holšteinas 
vai abas). Vēlāk iesniegumos būs 
iespējams veikt izmaiņas.

Turpmākie abi divi gadi būs sa-
gatavošanās periods, kuros nekas 
nemainīsies maksājumos, jo mak-
sājumus (subsīdijas) saņems gan 
tie, kuri būs noslēguši līgumus, 
gan pārējie. Taču pēc jaunajiem 
MK noteikumiem no 2021.gada 
maksājumi pienākšoties tikai 
ciltsdarbā iesaistītajām saimnie-
cībām. 

1) Ja saimniecība ar ciltsdarbu 
nodarboties negribēs, pārraudzī-
bas darbu (noņemt piena parau-
gus un uzzināt datus) varēs arī 
turpmāk, taču, ja gribēs ko vairāk 
- snieguma pārbaudi (eksterjera 
vērtēšana, uzņemšana VCG), par 
to būs jāmaksā pašiem.

2) Līgumu noslēgušajām saim-
niecībām, kuras ievēros ciltsdarba 
prasības, visi pakalpojumi (pār-
raudzība un snieguma pārbau-
de) būs apmaksāti, kā līdz šim, šīs 

saimniecības saņems arī papildus 
ciltsdarba maksājumus, kā līdz 
šim.

Lai mākslīgās apsēklošanas 
tehniķiem būtu ērtāk strādāt, 
saimniecībā ieteicams tehniķim 
sagatavot govju sarakstu pa šķir-
nēm: sarkanās šķirnes, Holšteinas, 
XP un XX. LB drīkstēs sēklot ar sar-
kano šķirņu buļļiem, pieļaujams 
1x arī ar HS, ja šim HS bullim divās 
paaudzēs tēvi pēc krāsas bijuši ti-
piski sarkanraibi.

Vēl joprojām notiek diskusija 
ar Zemkopības ministriju par sēk-
lošanu izņēmuma gadījumos ar 
gaļas šķirnes bulli, kā tas bija līdz 
šim - piedzimušo telīti neatstājot 
ataudzēšanai. Organizācijas to 
atbalsta, ministrija ir kategoriski 
pret.  Saimniecībās jācenšas iz-
vairīties no XP šķirņu radīšanas un 
arī, protams, no XX  (krustojumi 
ar gaļas šķirni). XX drīkstēs būt 
tikai zīdītājas nevis izmantojamas 
slaukšanai.  

Latgales CMAS piedāvā agrī-
nās grūsnības noteikšanu ( 3.39 
eiro) no piena parauga govīm, sā-
kot no 28.dienas pēc pēdējās ap-
sēklošanas vai aplecināšanas, bet 
ne ātrāk kā 60 dienas pēc pēdējās 
atnešanās. Var iesūtīt pārraudzī-
bas paraugus attiecīgi norādot, 
kurai govij nepieciešams veikt 
grūsnības testu, vai arī atsevišķus 
paraugus. Sākot ar maiju būs arī 
bezmaksas urīnvielas noteikšana 
pārraudzībā esošām govīm Tele-
fons uzziņām:  Anna Reine - mob. 
26313071  

Lauku attīstības konsultantes 
pieņemšanas grafi ks aprīlī

Platību maksājumu iesniegu-
mu pieņemšana turpināsies bez 
samazinājuma sankcijām līdz 22. 
maijam, tāpēc pēc iepriekšējo 
gadu pieredzes dažos pagastos 
intensīva pieteikumu iesniegšana 
notiek tikai maijā.  Leimaņi, Vidsa-
la un Brodi būs maija grafi kā.

Aprīlī Zasā – pirmdienās plkst. 
9-12, 

Rubeņos no 16. aprīļa - katru 
otrdienu plkst. 9-12 (pēc vajadzī-
bas arī ilgāk),

Dunavā no 17. aprīļa - katru 
trešdienu plkst. 9-12 (pēc vajadzī-
bas arī ilgāk),

Vandānos - 18. aprīlī plkst. 9-12,
Slatē - 26. aprīlī no 13.00,  Du-

bultos 29. aprīlī no 13.00.
Ina Sēle, novada lauku 

attīstības konsultante, mob.t. 

26312414

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu sa-
tiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās 
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uz-
raudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29127108, 25639642, e-pasts: jekabpils@vtua.gov.lv vai 
www.vtua.gov.lv

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki un vietas Jēkabpils novadā

PAGASTS DATUMS LAIKS DATUMS LAIKS VIETA

Ābeļu 17.04. 10:30 15.05. 10:30 Pumpuru ferma
Dignājas 17.04. 12:00 15.05. 12:00 Vandāni, 

“Sprīdītis”
Dunavas 17.04. 13:00 15.05. 13:00 Sudrabkalns, 

“Klēts”
17.04. 14:00     ZS “Rītausmas”, 

Dunava
Rubenes 26.04. 11:30 24.05. 11:30 Kaldabruņa, 

“Darbnīcas”
26.04. 10:00 24.05. 10:00 Rubeņi, “Pasta 

nodaļa”
26.04. 09:00 24.05. 09:00 Slate, “Vairogi”

Zasas 12.04. 10:00 09.05. 13:00 Zasa, “Stabiņi”
Leimaņu     09.05. 14:00 Mežgale, 

“Celmenieki”
12.04. 11:00 09.05. 11:30 Leimaņi, “Leimaņu 

tautas nams”
Kalna 12.04. 09:00 09.05. 10:30 Vidsala, “Silāres”

11.04. 10:30 10.05. 09:00 Dubulti, 
“Straumītes”

Andrejs Ivanovs,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Tehniskās apskates grafi ks 
traktortehnikai 2019. gadā

Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA) aicina darba devējus 
pieteikties dalībai NVA Vakanču 
gadatirgū, kas šī gada 5. aprīlī no 
plkst. 11.00 līdz 14.00 norisināsies 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
telpās (Pasta iela 1, Jēkabpils).

NVA Vakanču gadatirgus ir 
lieliska iespēja darba devējiem 
atrast vajadzīgos darbiniekus, klā-
tienē un vienuviet informējot dar-
ba meklētājus par brīvajām darba 
vietām, darba nosacījumiem un 
izaugsmes iespējām savos uz-
ņēmumos, kā arī veicot pirmās 
darba intervijas ar piemērotāka-
jiem kandidātiem.  Dalība NVA 
Vakanču gadatirgū ir bez maksas!
Pieteikties NVA Vakanču gada-
tirgum Jēkabpilī darba devēji 
var līdz  šī gada 22. martam, no-
sūtot pieteikumu NVA Jēkabpils 
fi liālei uz e-pastu: jekabpils@
nva.gov.lv  vai sazinoties ar NVA 
Jēkabpils fi liāles darbinieci Mari-
nu Belovu (tālr. 65236655, mob.

tālr. 26176873, e-pasts: Marina.
Belova@nva.gov.lv) vai Dinu In-
dāni (tālr. 65231950, mob.tālr. 
26176873, e-pasts Dina.Indane@
nva.gov.lv)

Vakanču gadatirgus NVA ik 
gadu rīko visos valsts reģionos, 
lai darba devējiem palīdzētu 
atrast vajadzīgos darbiniekus, 
bet darba meklētājiem – darbu. 
NVA sadarbībā ar LTRK rīkotie 
Vakanču gadatirgi šopavasar no-
risināsies Liepājā (22.03., 23.03.), 
Jelgavā (26.04.) un Daugavpilī 
(10.05.,11.05.), savukārt kopā ar 
vietējām pašvaldībām Vakanču 
gadatirgi tiks organizēti Preiļos 
(10.04.), Rēzeknē (03.05.), kā arī 
Jūrmalā. 11.aprīlī sadarbībā ar 
Igaunijas Bezdarba apdrošināša-
nas fondu Valgā norisināsies „Li-
vonijas darba tirgus”. Rudenī NVA 
Vakanču gadatirgi plānoti Smilte-
nē un Rīgā.

Nodarbinātības valsts 

aģentūra

NVA aicina darba devējus pieteikties 
dalībai Vakanču gadatirgū Jēkabpilī

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. 
aprīlim veicams kārtējais nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksājums. 
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 
1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 
15. novembrī – vienas ceturtdaļas 
apmērā no nodokļa gada summas 
vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams paš-
valdības norēķinu punktos, ban-
kā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.
lv. Veicot maksājumu internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, vai 
pārskaitījums adresēts pašvaldī-
bai, kas izsūtījusi paziņojumu par 
NĪN nomaksu. Ja persona nav 
saņēmusi paziņojumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksu, 
lūgums vērsties savā pašvaldība. 
Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, 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 
pakalpojumu portālā www.epa-
kalpojumi.lv   lietotāji savā profi lā 
var ielogoties ar eParaksts mobi-
le rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un 
drošs rīks, kurš bez maksas ir pie-
ejams kā iOS tā Android operētāj-
sistēmu viedtālruņiem.

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 ie-
spējams pieteikties atgādinājumu 
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.

Līva Beniņa, SIA ZZ Dats 

mārketinga speciāliste

Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Esiet sveicināti pirmajā pava-
sara mēnesī - martā. Drīz jo drīz 
saule sāks sildīt tā, ka modīsies 
kukaiņi, no zemes ar joni nāks ārā 
dusošie puķu asni, atlidos putni 
un visur būs jūtama rosība.

Zasas vidusskolas pirmssko-
lā rosība ir visu gadu, neatkarīgi 
no gadalaika. Mēs darbojamies 
–  caur rotaļnodarbībām izzinām 
pasauli, iepazīstam burtus, cipa-
rus, svinam latviešu   gadskārtu 
svētkus, suminām dzimšanas die-
nu jubilārus, ejam uz teātri, brau-
cam dejot un sportot.

Nākamais 2019./2020. mācību 
gads arī solās būt interesants un 

notikumiem bagāts. Tāpēc aici-
nām vecākus pieteikt savus bēr-
nus Zasas pirmsskolā no 1,5 gada 
vecuma un visus tos, kuriem jāuz-
sāk obligātā apmācība pirmsskolā 
no 5 gadu vecuma.

Gaidīsim visus interesentus 
katru dienu no plkst. 8.00 rītā līdz 
18.00 vakarā pirmsskolas telpās 
Zasas pagasta pārvaldes ēkā, lai 
iepazītos un aprunātos un tad ie-
sniegtu dokumentus Zasas vidus-
skolā kancelejā 2.stāvā no plkst. 
9.00 – 16.00.

Uz tikšanos pirmsskolā!
Pirmsskolas skolotāja 

I.Klaucāne

Aicinām vecākus pieteikt savus 
bērnus Zasas pirmsskolā!
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Iedzīvotāji,  kuriem gada ie-
nākumu deklarācijas iesnieg-
šana nav obligāta, deklarāciju 
par pagājušo gadu var iesniegt 
jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 
16.  jūnijam, sākot ar šī gada 
1.  martu. Taču gadījumos, kad 
saistībā  ar  progresīvās nodokļa 
likmes   vai diferencētā neaplie-
kamā minimuma piemērošanu 
radusies nodokļa starpība, kas 
jāpiemaksā valsts budžetā, dek-
larācija jāiesniedz obligāti līdz šī 
gada 3. jūnijam. Savukārt, ja ko-
pējie gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro, – līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad 
daļai iedzīvotāju gada ienākumu 
deklarācija ir jāsniedz obligāti un 
daļa to var darīt brīvprātīgi. VID 
aicina ikvienu nodokļu maksā-
tāju iesniegt deklarāciju elektro-
niski, izmantojot VID elektronis-
kās deklarēšanas sistēmu (EDS), 
jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un 
vienkāršāk!

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana brīvprātīgi

Ja no algota darba ienāku-
miem ir maksāts iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis (IIN), tad 
gada ienākumu deklarāciju var 
iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisno-
tajiem izdevumiem (Par saņem-
tajiem ārstniecības, zobārstnie-
cības vai izglītības iegūšanas 
pakalpojumiem - t.sk. par bērnu 
interešu izglītības pakalpoju-
miem, veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veikta-
jām iemaksām pensiju fondos 
vai par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem), kā arī gadīju-
mā, ja ir izveidojusies nodokļa 

pārmaksa saistībā ar gada dife-
rencētā neapliekamā minimuma 
un progresīvās nodokļa likmes 
piemērošanu. Deklarāciju var 
iesniegt arī, ja gada laikā nav 
bijuši piemēroti nodokļu atvieg-
lojumi, piemēram, par apgādībā 
esošām personām. Brīvprātīgi 
gada ienākumu deklarāciju var 
iesniegt trīs gadu laikā. Tātad 
šogad to var iesniegt ne tikai par 
2018. gadu, bet arī par 2016. un 
2017. gadu, bet līdz 2019. gada 
17. jūnijam – vēl arī par 2015. 
gadu.

Gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana obligāti 

Kopš 2018. gada progresīvās 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likmes un diferencētā neaplieka-
mā minimuma lielums ir atkarīgs 
no kopējiem gada laikā gūtajiem 
ienākumiem, tātad – ne tikai al-
gas. Gadījumos, kad gada laikā 
gūtie ienākumi ir svārstīgi, var 
veidoties gan nodokļa piemak-
sa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, 
rezumējot gada ienākumus, iz-
rādās, ka iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis nav samaksāts pilnā 
apmērā, trūkstošo nodokļa daļu 
nepieciešams iemaksāt budžetā. 
Savukārt, ja izrādās, ka ir samak-
sāts lielāks iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekā nepieciešams, 
tas tiek atmaksāts. Lai noskaid-
rotu, vai izveidojusies nodokļa 
piemaksa vai pārmaksa, katram 
iedzīvotājam individuāli ir jā-
aizpilda sava gada ienākumu 
deklarācija. Ja nodoklis ir jāpie-
maksā valsts budžetā, tad gada 
ienākumu deklarācija ir jāie-
sniedz obligāti.

Budžetā piemaksājamo IIN 
summu var samazināt vai pilnī-

bā izlīdzināt, pievienojot gada 
ienākumu deklarācijai čekus, 
kvītis vai bankas maksājuma 
uzdevumu vai konta izrakstu 
par attaisnotajiem izdevumiem. 
Jāatzīmē, ka 2018. gadā summa, 
no kuras viena persona var atgūt 
daļu nodokļa par attaisnotajiem 
izdevumiem, ir pieaugusi līdz 
600  euro, ievērojot nosacījumu, 
ka attaisnotie izdevumi nepār-
sniedz 50 % no strādājošā gada 
ienākumiem pirms nodokļu no-
maksas.

Tāpat kā līdz šim obligāti 
gada ienākumu deklarācija jā-
sniedz, ja:

• tiek veikta saimnieciskā dar-
bība, piemēram, izīrēts nekusta-
mais īpašums vai gūti ienākumi 
no profesionālās darbības;

• ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā 
skaitā jūrniekiem, kuri bijuši no-
darbināti uz starptautiskos pār-
vadājumos izmantojama kuģa, 
izņemot personas, kuras kādā 
Eiropas Savienības dalībvalstī ir 
guvušas algota darba ienākumu, 
kuram piemērots attiecīgās da-
lībvalsts ienākuma nodoklis;

• ir gūti ar nodokli neaplie-
kami ienākumi, kas kopumā 
2018. gadā pārsniedz 4000 euro, 
piemēram, pārdota personiskā 
manta;

• ir gūti ienākumi, kuri aplieka-
mi ar 10 % nodokļa likmi, no ku-
riem nodoklis nav ieturēts ienā-
kuma izmaksas vietā, piemēram, 
ienākumu no augoša meža vai 
kokmateriālu pārdošanas fi ziskai 
personai;

• ir gūti citi ar nodokli ap-
liekami ienākumi, no kuriem 
izmaksas vietā nav ieturēts no-
doklis, piemēram, no fi ziskām 
personām (kas nav radniecībā 

līdz trešajai pakāpei) saņemti 
dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarā-
cija par 2018.  gadu ir jāsniedz 
obligāti, tas jāizdara elektroniski 
laikā no 2019. gada 1. marta līdz 
3. jūnijam. Ja 2018. gada ienāku-
mi pārsniedz 55  000  euro, – no 
2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Rūpējoties par to, lai iedzī-
votāji būtu informēti par to, 
cik svarīgi šogad iesniegt gada 
ienākumu deklarāciju, VID pa-
pildus informēs par nodokļu 
starpību arī individuāli, nosūtot 
ziņu Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā un izmantojot pasta pa-
kalpojumus.

Vēršam uzmanību, ka gada 
ienākumu deklarāciju iespējams 
iesniegt ne tikai VID klientu ap-
kalpošanas centros (neatkarīgi 
no deklarētās dzīvesvietas), bet 
arī Valsts un pašvaldības vie-
notajos klientu apkalpošanas 
centros visā Latvijā. Informācija 
par vienoto klientu apkalpoša-
nas centru adresēm un darba 
laikiem pieejama portāla www.
latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu 
apkalpošanas centri”.

Plašāka informācija pieejama 
VID mājaslapā sadaļā “Gada ie-
nākumu deklarācija”. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā aici-
nām iedzīvotājus zvanīt uz VID 
konsultatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā VID klientu 
apkalpošanas centrā vai Valsts 
un pašvaldības vienotajos klien-
tu apkalpošanas centros, uzdot 
savu jautājumu rakstiski VID mā-
jaslapā “Uzdot jautājumu VID” 
vai arī VID Elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā.

VID Sabiedrisko 

attiecību daļa 

2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai saņemtu 
nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

Jēkabpils novada pašval-
dība līdz 2019. gada 5. aprīļa 
plkst. 12.00 izsludina iepirku-
mu uz vides objekta izveido-
šanu Zasas muižas parkā.   Ob-
jektam jāveicina Zasas muižas 
parka vizuālā identitāte, atpa-
zīstamība un pieejamība, tam 
jārespektē parka vēsture, jābūt 
laikmetīgam, vizuāli izteiksmī-
gam, oriģinālam un inovatī-
vam. Vides objekta izveidoša-

na un uzstādīšana jāveic līdz 
2019. gada 20. jūnijam.   Pare-
dzamā līgumcena: līdz 8000.00 
EUR (bez PVN).

Sīkāka informācija atrodama 
Jēkabpils novada mājaslapā, 
sadaļā “Publiskie iepirkumi” 
-“Nereglamentētie iepirkumi”.

Jēkabpils novada 

pašvaldība

(Attēlā norādīta objekta 

aptuvenā atrašanās vieta)

Izsludināts iepirkums uz vides objekta 
izveidošanu Zasas muižas parkā
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Arī 2018. gadā savu darbu 
turpina Jēkabpils novada paš-
valdības VPVKAC (valsts un paš-
valdības vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs), kas atrodas 
Rubenes pagastā, Rubenes pa-
gasta pārvaldē. Tagad, lai saņem-
tu vairāku valsts iestāžu pakal-
pojumus, novada iedzīvotājiem 
vairs nav jādodas uz atsevišķām 
valsts iestādēm, jo daudzus pa-
kalpojumus var saņemt vienu-
viet- Valsts un pašvaldības vieno-
tājā klientu apkalpošanas centrā. 

Līdz šim VPVKAC pakalpoju-
mus nav izmantojis ļoti liels skaits 
iedzīvotāju, kaut gan, salīdzinot 
ar valsti, pēdējā vietā noteikti 
neesam!  Visvairāk pieprasītie pa-
kalpojumi Jēkabpils novada VPV-

KAC ir Valsts sociālās apdrošinā-
šanas pakalpojumi (piemēram, 
darbnespējas situācijas pabalsti, 
dzimšanas situācijas pabalsti, 
miršanas situācijas pabalsti) un 
Valsts ieņēmumu dienesta pakal-
pojumi (gada ienākumu dekla-
rācijas pieņemšana, elektroniskā 
algas nodokļa grāmatiņa). 

Apmeklētāji augsti novērtē šī 
centra darbības priekšrocības, 
ātrumu un ērtību. Aicinām visus 
Jēkabpils novada iedzīvotājus 
izmantot šo iespēju arī turpmāk. 

Lūdzam apmeklētājus pie-
vērst uzmanību tam, ka VPVKAC 
nenodrošina eksperta konsultā-
cijas. Īpaši sarežģīto jautājumu 
risināšanai būs iespējams pie-
teikt klātienes konsultācijas laiku 

noteiktajā valsts iestādes fi liālē 
vai sazināties ar valsts iestādes 
pārstāvi telefoniski.

Atgādinām, ka Jēkabpils  no-
vada VPVKAC ir pieejami gan 
ierastie pašvaldības pakalpoju-
mi, gan saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem noteikti  Valsts soci-
ālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA),  Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) un Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) pakalpojumi.   
Klientu apkalpošanas centrā var 
saņemt konsultācijas par noteik-
tiem Lauku atbalsta dienesta, No-
darbinātības valsts aģentūras 
(NVA),  Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmu-
mu reģistra (UR),  Valsts zemes 
dienesta (VZD)  un  Valsts darba 

inspekcijas (VDI) pakalpojumiem 
(e-pakalpojumu lietošanu), prak-
tisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID viedkartes lasī-
tāju. Šeit var saņemt arī informā-
ciju par tuvākajām valsts iestāžu 
reģionālajām struktūrvienībām, 
to darba laikiem un pakalpojumu 
pieteikšanas kārtību.

Inga Kliģe

Jēkabpils novada VPVKAC 

speciāliste

Klientu apkalpošanas centrs gaida iedzīvotājus!

2019. gada 15. februārī Jē-
kabpils novada sociālās aprū-
pes nama “Mežvijas” iemītnie-
kus Mežgales kultūras namā 
apmeklēja Leimaņu tautas 
nama amatierteātris. Amatier-
teātris sniedza izrādi “Nedie-
nas apiņos”. Galvenājās lomās 
– Gints Audzītis, Anita Gaide, 

Aija Austruma, Raumonds Pors, 
Inga Jumīte, Liene Austruma, 
Gintars Zavadskis, Kaspars Sē-
lis, Iveta Gasiņa, Velga Bruka, 
Ieva Austruma. Režisors – Gints 
Audzītis.

Savukārt, 2. martā iemītnie-
kus kuplā sastāvā priecēja Bēr-
nu klīniskās universitātes slim-

nīcas jauktais koris Latviešu un 
cittautiešu tautasdziesmām: 
“Man palīdzi”, “Buramdziesmi-
ņa”, “Pokarekare Ana”, “Mīla 
ir kā uguns”, “Mēs tikāmies 
martā”, “Tikai aust”, “Tava sirds 
ir tavas mājas”, “Tautiešami 
apsolīju”, “Mīlestība” un “Lec, 
saulīte!”.

Pēc Bērnu slimnīcas jauktā 
kora vadītājas Romēnas Nam-
nieces sniegtās informācijas 
– Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca ir vienīgā specializētā 
bērnu daudzprofilu ārstniecī-
bas iestāde Latvijā. Bērnu slim-
nīcā ik gadus vairāk kā 30 000 
pacientu tiek ārstēti stacionārā 
un vairāk kā 160 000 saņem 
ārstniecības un aprūpes pakal-
pojumus ambulatori. Slimnīcā 
strādā ap 2000 darbinieku, ap-
mēram piecsimt māsu, divsimt 
ārstu un u.c. personāls. 

Sociālās aprūpes nama 

“Mežvijas” vadītājs Kaspars 

Vaišlis

Autora foto

Jēkabpils novada sociālās aprūpes nama “Mežvijas” 
iemītniekus apciemo tuvi un tāli ciemiņi

Šogad Lielā Talka notiks 27. 
aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus 
ne tikai vākt atkritumus, bet arī 
tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, lai 
veicinātu izpratni par plastmasas 
piesārņojumu, tās kaitīgo ietek-
mi uz vidi un izpratni par plast-
masu kā videi bīstamu atkritumu, 
kas rada augsnes piesārņojumu 
un siltuma akumulāciju augsnē 
un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicinā-
ti talkā šķirot, atdalot plastmasu 
no citiem atkritumiem. Tāpēc 
talku vietām tiks piešķirti zilas 
un baltas krāsas maisi. Zilie tiks 
paredzēti plastmasai, baltie – ci-

tiem atkritumiem. Centīsimies 
kopīgiem spēkiem skaidrot šo 
aktivitāti, un paralēli tas palīdzēs 
saprast, cik dabā ir plastmasas 
atkritumu un kā rast adekvātāko 
risinājumu, sadarbojoties ar paš-
valdībām un citām institūcijām. 
Aicinām iedzīvotājus aktīvi ie-
saistīties interaktīvajā piesārņoto 
vietu reģistrēšanas kartē www.
talkas.lv sadaļā “Kartes”, kas tiks 
atvērta līdz ar sniega nokušanu. 
Talkas vietu reģistrācija www.
talkas.lv sāksies, kā ierasts, mē-
nesi pirms talkas, šogad – ar š.g. 
27.martu.

Šogad īpaši aicinām skolu un 
augstskolu jauniešus dalīties ar 
idejām, kā samazināt piesārņo-
jumu, kāds iepakojums būtu tas, 
kas aizstātu plastmasas iepakoju-
mu. Tāpat aicinām doties atkritu-
mu “medībās” un, izmantojot ap-
likāciju “Vides SOS” (http://www.
videssos.lv) , sūtīt informāciju par 
piesārņotajām vietām, kā arī par 
bīstamākajiem, interesantāka-
jiem gadījumiem monitoringa 
nolūkos paralēli sūtīt uz talkas@
talkas.lv informāciju, lai sekotu 
līdzi situācijai.

Gatavojoties 11. Lielajai Talkai, 

aizsākta tiek jau-
na aktivitāte, ro-
sinot īpaši jaunie-
šus sanākt kopā Ideju 
talkās, lai pieteiktu sabiedrībai 
savus radošos un drosmīgos ri-
sinājumus apkārtējās vides uzla-
bošanai ilgtermiņā. Rīkojot Ideju 
Talkas, ir iespējams piedalīties arī 
Lielās Talkas konkursā un saņemt 
balvas. Vairāk informācijas www.
talkas.lv .

  Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g. 
27. aprīlī!

Vita Jaunzeme

www.talkas.lv

Šī gada Lielā Talka notiks 27. aprīlī
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Starp Ziemassvētkiem un Liel-
dienām latvieši svin Meteņus. 
Tajos valda jautrība, masku gājie-
ni, dziesmu, deju un daždažādu 
sacensību un rotaļu prieks. Ar Me-
teņiem beidzas ķekatu, maskoto 
gājienu laiks.

16. februārī Leimaņu Tautas 

namā notika jautras Meteņdienas 
svinības. Uz pasākumu tika aicinā-
tas ģimenes ar bērniem un inte-
resenti. Leimaņu bibliotēka īpaši 
aicināja Bērnu žūrijas ekspertus, 
lai kopīgi nosvinētu 2018. gada 
lasīšanas maratonu. Katrs žūrijas 
dalībnieks saņēma nelielu balvu 

par aktīvu darbību Bērnu žūrijas 
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.

Pasākumu atklāja pie TN snie-
gavīriem ar Meteņu tautasdzies-
mām, dažādiem šīs dienas no-
saukumiem, zvaniņu skaņām un 
cita veida trokšņiem, lai pavadītu 
ziemu. Dalībnieki bija ģērbušies 

dažādās maskās.
Tālāk pasākums noritēja Tau-

tas nama iekštelpās. Zālē notika 
dažādas stafetes, rotaļas, kur katrs 
varēja ievingrināt kāju un roku 
veiklību, precizitāti un ātrumu. 
Sacensībās labprāt iesaistījās arī 
vecāki .

Noslēgumā tika apbalvoti visi 
dalībnieki, gan komandas, gan 
individuāli. Meteņos nedrīkst sko-
poties ar ēdienu, tad gads būs ba-
gāts un nekā netrūks. Pasākums 
noslēdzās ar Meteņdienas tradi-
cionālajiem ēdieniem: biezputru 
un pankūkām.

Manuprāt, šī diena bija izde-
vusies, jo to apmeklēja daudzas 
ģimenes ar bērniem, un par to lie-
cināja jautrība un smiekli zālē. Pa-
sākuma organizatori saka paldies, 
vecākiem un bērniem par kopīgu 
Meteņdienas svinēšanu.

Līga Lācīte,

Leimaņu bibliotēkas vadītāja

Autores arhīva foto

Meteņdienas svinības Leimaņos

 Informatīvs 
pasākums 
„Jaunumi mūsu 
dārziem” Kalna 
bibliotēkā

22. martā plkst.13.00 Kalna 
bibliotēkā notiks informatīvs 
pasākums „Jaunumi mūsu dār-
ziem”. Dārzkopji un visi inte-
resenti varēs tikties ar SIA „Se-
dumi” pārstāvi Agnesi Vilcāni, 
kura pastāstīs par jaunumiem 
dārzeņu un puķu sēklu klāstā, 
arī par stādiem, tajā skaitā par 
jaunajām peoniju šķirnēm un 
jaunumiem kartupeļu šķirnēs. 
Pasākuma dalībnieki saņems 
informāciju par augu piebaro-
šanu, to kopšanas knifi ņiem, 
minerālmēsliem un citiem dārz-
kopjus interesējošiem jautāju-
miem.

Laipni gaidīti bibliotēkā!

Maruta Orbidāne,

Kalna bibliotēkas vadītāja

16. martā Ogres novada Mad-
lienas kultūras centrā notika paš-
valdību apvienības “Sabiedrība 
ar dvēseli – Latvija” (SDL) 2018. 
gada labāko projektu īstenotāju – 
iedzīvotāju un sabiedrisko organi-
zāciju – sveikšana no visas Latvijas. 
Tajā tika sveikti 3 labāko projektu 
īstenotāji arī no Zemgales reģiona, 
to vidū – Jēkabpils novada Dignā-
jas pagasta biedrība “Cirkuži” ar 
2018. gadā īstenoto projektu “Ie-
zīmēsim košus vaibstus Dignājas 
sejā!”.

Projekta ietvaros radoši tika 
“atdzīvinātas” noplukušās pagasta 
pieturas. Kā uzsver pati biedrība, 
sabiedriskā transporta pieturvieta 
ikvienā pagasta centrā, arī Van-
dānos, ir viens no būtiskākajiem 

objektiem, kas gluži kā vizītkarte, 
rada pirmo iespaidu par attiecī-
go ciematu un pagastu. Biedrība 
vēlējās atstāt patīkamu iespaidu 
ne tikai pagasta viesiem, bet arī 
izglītot skolas bērnus, kas šīs pie-
turas aktīvi izmanto. No Jēkabpils 
novada pašvaldības tika saņemts 
fi nansējums 565 eiro apmērā, 
biedrības līdzfi nansējums bija 245 
eiro. Tika veikta saskaņošana ar 
VAS “Latvijas valsts ceļi”. Projekta 
rezultātā tika atjaunots pieturas 
“Dignājas skola” jumta segums 
un soliņa krāsojums, izveidots de-
koratīvais gleznojums uz pieturas 
sienas, kas māca bērniem latviešu 
alfabētu. Krāsainas pārmaiņas pie-
dzīvoja arī pieturvieta “Vandāni”, 
kas izdekorēta ar Dignājas tautas 

tērpa gleznojumiem, to autores – 
vietējās mākslinieces Baiba Daģe 
un Madara Vilcāne. Īpašu atzinību 
pieturvietas izpelnījās jau 1. sep-
tembrī, kad tās apmeklēja pasā-
kuma “Ekspedīcija pa Jēkabpils 
novadu” dalībnieki.

Projektus vērtēja vērtēšanas 
komisija: SDL valdes loceklis Niko 
Opdams, 2015. gada labākā pro-
jekta īstenotājs Jānis Kovals, Zem-
gales reģionālā koordinatore Alīna 
Žukauska. Projekti tika vērtēti pēc 
tādiem kritērijiem kā oriģinalitāte, 
ieguldījums vietējās sabiedrības 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, pie-
ejamība plašākai sabiedrības daļai, 
spēja popularizēt novadu un pro-
jekta ilgtspēja. Projektus SDL kon-
kursam pieteica pašvaldības.

Noslēguma pasākumā Mad-
lienā biedrības īstenoto projektu 
prezentēja tā īstenotājas, biedrības 
“Cirkuži” pārstāves – Inga Stūrma-
ne un Gita Namiņa.

Lepojamies ar biedrības ra-
došajām idejām vietējās vides 
uzlabošanā un sasniegumiem, 
īstenojot projektu! Uz pasākumu 
Madlienā biedrību sveikt bija de-
vies arī Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Vanags.

K.Sēlis

Foto: A.Indriksons

 Biedrībai “Cirkuži” – viens no labākajiem 
projektiem Zemgales reģionā 2018. gadā
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23. februārī plkst. 11.00 Zasas 
kultūras namā notika vokālo an-
sambļu skate, kuru rīkoja Jēkab-
pils novada izglītības un kultūras 
pārvalde sadarbībā ar Zasas kul-
tūras namu. Skates mērķis – no-
drošināt vokālo ansambļu muzi-
cēšanas tradīcijas saglabāšanu, 
apzināt kolektīvu kvantitatīvo un 
kvalitatīvo sastāvu, veicināt ko-
lektīvu māksliniecisko un profe-
sionālo izaugsmi, īpaši sekmējot 
izpildījumu a capella manierē.

Vokālie ansambļi uzstājās 
trijās kategorijās: senioru vokā-
lais ansamblis, sieviešu vokālais 
ansamblis, jauktais vokālais an-
samblis. Skatē piedalījās 2 vokālie 
ansambļi no Aknīstes novada, 5 
vokālie ansambļi no Jēkabpils no-
vada, 3 vokālie ansambļi no Krust-
pils novada, 2 vokālie ansambļi no 
Salas novada, 2 vokālie ansambļi 
no Viesītes novada, 1 vokālais 
ansamblis no Jēkabpils pilsētas 
Krustpils kultūras nama, 1 vokā-
lais ansamblis no Neretas novada, 
kopā 16 kolektīvi.

Žūrijas sastāvā: kordiriģen-
te, Latviešu Vispārējo Dziesmu 
svētku virsdiriģente, Jēkabpils 
apriņķa koru virsdiriģente Agita 
Ikauniece-Rimšēviča, mūzikas pe-
dagoģe, koru “Unda” un “Ritums” 
diriģente, vokālo grupu vadītāja 
Sandra Bondare, komponiste, 
dziedātāja, kora “Putni” diriģente 
Santa Kasparsone. Vērtējot katra 
kolektīva sniegumu, žūrija balstī-
jās uz šādiem kritērijiem – māks-
linieciskais sniegums, tehniskais 
sniegums, vokālā kultūra, stila 

izjūta un ansambļa kopiespaids. 
Katru kritēriju vērtēja atsevišķi, 
piešķirot punktus.

III pakāpes diplomu ieguva:
Jēkabpils novada Kalna kul-

tūras nama sieviešu vokālais an-
samblis “Līksma”, vadītāja Vita 
Avotiņa, pie klavierēm Elgars Mu-
rāns.

II pakāpes diplomus ieguva:
Jēkabpils pilsētas Kultūras pār-

valdes Krustpils kultūras nama 
jauktais vokālais ansamblis “Va-
karvējš”, vadītāja Ilze Samule, 
Viesītes novada Rites tautas nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Rites 
balsis”, vadītāja Inga Davidāne , 
Viesītes novada Elkšņu kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Tik un tā”, vadītāja Daira Linar-
te, Jēkabpils novada Rubenes 
kultūras nama jauktais vokālais 
ansamblis “Ā’re”, vadītāja Sandra 
Radiņa, Krustpils novada Vīpes 
pagasta sieviešu vokālais an-
samblis “Dimda”, vadītāja Emīlija 
Balode, Jēkabpils novada Rube-
nes kultūras nama sieviešu vokā-
lais ansamblis “Kantilēna”, vadītā-
ja Sandra Radiņa.

I pakāpes diplomus ieguva:
Aknīstes novada Gārsenes kul-

tūras nama sieviešu vokālais an-
samblis “Gārsas”, vadītāja Madara 
Ozoliņa, koncertmeistars Elgars 
Murāns, Jēkabpils novada Ābeļu 
pagasta jauktais vokālais ansamb-
lis “Tomēr”, vadītāja Anita Gavare, 
pie klavierēm Agnija Romanov-
ska, Krustpils novada Kūku pa-
gasta sieviešu vokālais ansamblis 
“Minima”, vadītāja Maija Kondrā-
te, Jēkabpils novada Ābeļu tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Elēģija”, vadītāja Anita Gavare, 
pie klavierēm Agnija Romanov-
ska, Aknīstes pilsētas sieviešu 
vokālais ansamblis “Viotonika”, 
vadītāja Viola Jasmane, Salas no-
vada Salas pagasta kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Bel-
canto”, vadītāja Ruta Jakovļeva, 
koncertmeistares Ligita Tuntule, 
Gunta Davidovska

Augstākās pakāpes 
diplomus ieguva:

Neretas novada Neretas 
kultūras nama sieviešu vo-
kālais ansamblis “Kadence”, 
vadītāja Ginta Gudjāne. Sa-

las novada Sēlpils kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Lira”, 
vadītāja Agnese Levinska, kon-
certmeistare Ligita Tuntule.

Krustpils novada Krustpils pa-
gasta sieviešu vokālais ansamb-
lis “Krustpilieši”, vadītāja Gunta 
Dābola.

Uz 2. kārtas skati žūrija 
izvirzīja:

Sieviešu vokālos ansambļus 
“Belcanto”, “Lira” (Salas novads), 
“Krustpilieši” (Krustpils novads), 
“Kadence” (Neretas novads).

Paldies par ieguldīto darbu! 
Lai Jums veiksme tālāk darboties, 
prieks būt kopā un prieks par to, 
ko darāt!
Inta Tomāne, Jēkabpils novada 

Kultūras pārvaldes vadītājas 

vietniece metodiskajā darbā

Autores foto

Jēkabpils apriņķa vokālo ansambļu skate 
Jēkabpils novada Zasā

Zasas vidusskolas avīzei “Baltais Ceļš” šogad 
dzimšanas diena – 20. Visiem avīzes veidotā-
jiem un lasītājiem mīļi sveicieni šajos svētkos!

Pirms 10 gadiem mēs arī svinējām jubileju 
un arī domājām, kā izveidojās avīze, kā ra-
dās nosaukums. Uz šiem jautājumiem toreiz 
mums atbildes sniedza skolotāja Inta Sviķkal-
ne, jo komandā ar viņu arī iznāca pirmais avī-
zes numurs ar tādu pašu nosaukumu „Baltais 
Ceļš”. Tāpēc citēšu, ko skolotāja mums teica 
pirms 10 gadiem:

“Avīzes nosaukumu aizguvām no I.Ziedoņa 
frāzes: “Katram cilvēkam vajag vienu baltu 
ceļu, pa kuru atgriezties mājās.” Iepatikās bal-
tās krāsas simbolika un norāde par atgrieša-
nos mājās.

Pirmo avīzi izdot bija sarežģīti. Skolā tikko 
bija izveidots viens datorkabinets, rakstītpra-
tēju gandrīz nebija. Tomēr mēģinājām darīt. 

Pirmais avīzes numurs bija ar daudzām kļū-
dām, nelīdzinātiem tekstiem.

Svarīgi, lai darbiņš avīzes izdošanā ne-
būtu piespiedu kārtā. Ar prieku strādāja 
Z.Stankeviča, R.Zālīte, G.Porietis, L.Audzīte, 
N.Eidaks… Viņi bija vieni no pirmajiem.”

Man ir iznācis 14 gadus strādāt par sko-
lotāju-konsultanti. Tas ir ilgi, sevišķi, ja ir citi 
darba pienākumi, tāpēc priecājos, ka šo darbu 
turpina izdevēju komanda kopā ar skolotāju 
B.Gabranovu. Avīzītes iznāk bieži un ir krāsai-
nas, dzirkstošas, atspoguļo aktivitātes skolas 
dzīvē.

Skolas avīze – tas ir liels ieguvums skolai, 
jo piefi ksē to, kas ir noticis. Tāpat kā priecā-
jamies, kad ir iznācis jauns avīzes numurs, 
tāpat ne mazāk priecājamies, kad pēc ilgāka 
laika pārlasām iepriekšējos numurus. Skolas 
bibliotēkā ir pieejami visi avīzes numuri, kopš 

pašiem
pirmajiem, kas tika izdoti.
Tas laiks, kas veltīts avīzes izdošanai, ir bijis 

vienmēr radošs, piepildīts, jo tad tu vēro, pie-
raksti, novērtē, meklē labāko, centies. Avīzes 
veidotāji vienmēr ir ieguvēji, jo attīsta prasmes 
žurnālistikā.

Mans novēlējums – lai avīzīte turpina iznākt 
nepārtraukti, lai ir skolēni, kam patīk šo darbu 
darīt!

Skolotāja Ģ.Avotiņa

Baltajam Ceļam – 20 gadu jubileja!
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Marts skolu dzīvē atnācis ar nā-
kamo pirmklasnieku pieteikšanos 
2019./2020.  mācību gadam. Arī 
Ābeļu pamatskolā tiek gaidīti jauni 
audzēkņi, taču detalizēta informā-
cija pagaidām pieejama skolā un 
drīzumā būs lasāma Jēkabpils no-
vada mājaslapā. Šeit apkopojam 
spilgtākos notikumus, kas krāš-
ņāku darījusi gan Ābeļu skolēnu, 
gan skolotāju ikdienu februārī un 
marta sākumā.

Dejotāji un dziedātāji 
pārbauda spēkus

12.  februārī, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku deju lielkoncertam, 
Tautas deju kolektīvu repertuāra 
apguves skatē-koncertā piedalījās 
3–4. un 5.–9. klašu deju kolektīvi 
"Žiperi". Abi kolektīvi tika novērtē-
ti  ar 2. pakāpi, un tikai daži punkti 
tos šķīra no 1. pakāpes iegūšanas. 
Diemžēl otrajā skatē, kas 7. martā 
notika Viesītē, mūsu kolektīviem 
tik labi neveicās, tomēr bija node-
rīgi uzklausīt valsts mēroga žūrijas 
vērtējumu par deju izpildījuma 
precizitāti un mākslinieciskā  snie-
guma kvalitāti.

Vokālās mūzikas konkursa „Bal-
sis” mērķis ir sekmēt bērnu un jau-
niešu līdzdalību Dziesmu un deju 
svētku procesā, kultūras manto-
juma apguvē, iesaistoties Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanā un 
pilnveidē. Konkurss jau tradicionāli 
norisinās vienreiz gadā, kopā aici-
not skanīgākos vokālos ansambļus 
no pilsētas un novada skolām.

Šogad konkursa 1. kārta notika 
19. februārī  Jēkabpils Tautas namā, 
un Ābeļu pamatskolas 1.–4.  klašu 
vokālais ansamblis par savu priekš-
nesumu ieguva 1.  pakāpi un tika 
izvirzīts uz konkursa 2.  kārtu, kas 
norisinājās Rēzeknē. Tur žūrija no-
vērtēja bērnu sniegumu ar 32,71 
punktu un 3. pakāpi. Pakāpes nāk 
un iet, tās mainās, bet skatuves 
pieredze ir un paliek, kas šajā ve-
cumā ir galvenais bērnu attīstībai.

Ābeļu pamatskolas audzēkņi ar 
labiem panākumiem piedalījušies 
olimpiāžu pirmajās kārtās, bet par 
to informēsim nākamreiz  – kad 
būs zināmi noslēguma rezultāti.

Iepazīstam profesijas un 
fi lmējamies!

13. februārī Ēnu dienas ietvaros 
9.  klases audzēkņi iepazina daž-
nedažādas profesijas, ēnojot to 
pārstāvjus. Tai pašā dienā ESF pro-
jekta "Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestā-
dēs" ietvaros Ābeļu pamatskolas 
1.-5. klases skolēni devās uz Zasas 
amatniecības centru "Rūme", lai 
iepazītos ar keramiķa un ādas ap-

strādes meistara profesiju. Tur bija 
iespēja ne tikai teorētiski uzzināt 
par šiem amatiem, bet arī praktiski 
izmēģināt roku darbā ar mālu un 
podnieka virpu, kā arī tikt pie glītas 
ādas aprocītes, kas tika papildināta 
ar katra acij tīkamākajiem metāla 
dekoriņiem. Projām devāmies ne 
tikai patīkami noguruši, bet arī 
pamatīgi nošļakstījušies ar mālu, 
kas ļāva saprast, ka tas nav darbs 
baltrocīšiem. Un mēs tādi neesam!

Iniciatīvas "Skolas soma" ie-
tvaros ļoti aizraujošas izvērtās trīs 
marta sākuma dienas. No 4. līdz 
6. martam skolā darbojās mācību 
fi lmu studija "Nofi lmē savu fi lmu!". 
Interaktīvās mācību fi lmu studijas 
mērķis ir jēgpilna mūsdienu teh-
noloģiju pielietošana, radošuma 
un fantāzijas attīstīšana un audio-
vizuālās mākslas prasmju apgūša-
na dažāda vecuma skolēniem. Tika 
uzfi lmēta un samontēta fi lma par 
Ābeļu pamatskolu, un tajā darbo-
jas paši skolēni, iejūtoties gan ak-
tieru, gan kinoindustrijas palīgpro-
fesiju pārstāvju ampluā.

Pirms fi lmēšanas skolēni tai ga-
tavojās, klašu grupās sadalot savas 
atbildības jomas. Filmā iekļauta 
atraktīvi pasniegta informācija 
par skolas vēsturi un tradīcijām, 
mācību darbu un projektiem, 
kuros skola piedalās, brīvā laika 
pavadīšanas iespējām, sporta un 
mākslinieciskās pašdarbības pulci-

ņiem. Skartas arī it īpaši mūsdienās 
aktuālās savstarpējo attiecību un 
drošības tēmas. 

Dalībnieki uz savas ādas izbau-
dīja dažnedažādas fi lmēšanās 
nianses no slavas brīža līdz lampu 
drudzim, uzzināja dažādus moder-
no tehnoloģiju piedāvātos knifi -
ņus, bet gala rezultātā tapa fi lmiņa 
par skolu.

Balva par sievišķību
Visbeidzot jāpiemin kāda "odzi-

ņa". 8.  martā, atzīmējot Starptau-
tisko sieviešu solidaritātes dienu, 
skolēnu pašpārvalde kopā ar 
citiem 5.–9. klašu audzēkņiem 
sveica skolotājas šajos pavasara 
svētkos. Bija gan ziedi, gan našķi, 
gan humorpilna viktorīna. Turklāt 
pašpārvaldes puiši bija sarūpējuši 
īpašas dāvaniņas meitenēm, kuras 
uz skolu ieradušās svārkos, akcen-
tējot gan sievišķības, gan svārku kā 
sievišķās enerģijas simbola nozīmi.

Digitālie aģenti – arī Ābeļu 
pamatskolā!

11. martā Ābeļu pamatskolā 
skolotāju mācību programmas 
"Mana Latvija.lv. Dari digitāli!" ie-
tvaros notika digitālo aģentu mā-
cības, kurās piedalījās Ābeļu un 
Rubeņu pamatskolu pedagogi.

Kopš 2018.  gada aprīļa Balti-
jas Datoru akadēmija valsts vie-
notās komunikācijas un mācību 
aktivitāšu programmas ietvaros 
nodrošina digitālo aģentu mācī-
bas. Projektā paredzēts izglītot 
bibliotekārus, skolotājus, valsts un 
pašvaldību iestāžu darbiniekus 
un žurnālistus, kuri par e-risināju-
miem spēs konsultēt iedzīvotā-
jus un uzņēmējus. Programmas 

Kas jauns Ābeļu pamatskolā?

Gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku 

deju lielkoncertam, Tautas deju 

kolektīvu repertuāra apguves skatē-

koncertā piedalījās 3–4. un 5.–9. 

klašu deju kolektīvi "Žiperi".

Ābeļu pamatskolas 1.-5. klases skolēni devās uz Zasas amatniecības 

centru "Rūme", lai iepazītos ar keramiķa un ādas apstrādes meistara 

profesiju.

No 4. līdz 6. martam skolā darbojās mācību fi lmu studija 

"Nofi lmē savu fi lmu!". Tapa fi lma par Ābeļu pamatskolu, 

un tajā darbojas paši skolēni, iejūtoties gan aktieru, gan 

kinoindustrijas palīgprofesiju pārstāvju ampluā.

Ābeļu pamatskolas pašpārvaldes aktīvisti, atzīmējot 

8. marta svētkus, bija sarūpējuši patīkamus 

pārsteigumus un atraktīvu, humorpilnu viktorīnu 

gan skolotājām, gan skolniecēm.
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“Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” 
īstenotājs ir  Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
sadarbībā ar valsts un pašvaldību 
iestādēm, komunikācijas aģentūru 
Communications & Strategies un 
Baltijas Datoru akadēmiju.

Programmas mērķis ir palieli-
nāt sabiedrības interesi un attīstīt 
prasmes valsts un pašvaldību e-
risinājumu izmantošanā, kas ie-

tver zināšanas par elektroniskiem 
pakalpojumiem, IKT platformām, 
e-rīkiem un drošības jautājumiem. 
Lai ikvienam sniegtu atbalstu un 
praktisku palīdzību, kā dažādas 
dzīves situācijas risināt elektro-
niski, Latvijā tiek veidots digitālo 
aģentu tīkls. 

Mūsdienās īpaši nozīmīga ir 
skolēnu izpratnes par e-pakalpo-
jumu iespējām veidošana  – arī 

nepilngadīgajiem ir iespēja digitāli 
ne tikai risināt dažādus sev aktu-
ālus jautājumus, bet arī piedalīties 
valsts un pašvaldību attīstībā, ie-
sniedzot savas iniciatīvas. Tagad 
arī Ābeļu un Rubeņu skolās ir savi 
sertifi cēti digitālie aģenti, kuri spēs 
jauniešus konsultēt, kā digitāli kon-
taktēties ar valsts un pašvaldības 
iestādēm.

Mācības apmeklējušie un ap-

liecinājumus ieguvušie pedagogi 
atzīmēja, ka, lai gan šis tas no uz-
klausītā bijis jau zināms, apgūtas 
arī jaunas zināšanas. Jebkurā ga-
dījumā  – šīs mācības esot bijušas 
noderīgas.

Ziņas par notikumiem Ābeļu 

pamatskolā apkopoja Valdis 

Aleksandrovs

Foto – no Ābeļu pamatskolas 

arhīva krājumiem

No 7. februāra līdz 5. martam Jē-
kabpils novada pašvaldībā notika 
apmācību programma starpkul-
tūru saskarsme un darbs ar trešo 
valstu pilsoņiem. Programma tika 
īstenota Izglītības attīstības centra 
(IAC) projekta „Starpkultūru komu-
nikācija un sadarbība profesionālai 
izaugsmei” ietvaros. 

Programmā tika aicināti pieda-
līties sociālie darbinieki, pedago-
gi, veselības aprūpes speciālisti, 
policisti, PMLP un NVA teritoriālo 
nodaļu speciālisti, mediju darbi-
nieki un citi valsts un pašvaldību 
iestāžu, NVO, kā arī privātā sektora 
pārstāvji.

Projekta mērķis bija stiprināt 
dažādu jomu speciālistu zināšanas 
kultūru daudzveidībā un starpkul-
tūru dialoga prasmes, pilnveidot 
spēju īstenot trešo valstu pilsoņu 
integrācijas pasākumus dažādos 
valsts pārvaldes un pakalpojumu 
sniegšanas līmeņos, kā arī pa-
augstināt speciālistu kapacitāti 
savstarpējā atbalsta sniegšanā un 
darbību koordinēšanā. 

Apmācību programmas tēmu 
loks skāra gan globalizācijas pro-
cesus un migrāciju, gan trešo val-
stu pilsoņus Latvijā, gan starpkul-
tūru saskarsmi un komunikāciju, 
gan kultūru kompetences, mediju 
loma un juridisko ietvaru darbam 
ar trešo valstu pilsoņiem.

Šo programmu apguva des-
mit grupas Latvijā. Jēkabpils no-
vada dalībnieku grupā bija gan 

pedagogi, gan veselības aprūpes 
speciālisti, gan NVO un privātā 
sektora pārstāvji, gan mediju un 
pašvaldības darbinieki. Izglītības 
iestādes pārstāvēja dalībnieki no 
Aknīstes vidusskolas, Sūnu pamat-
skolas, Ābeļu pamatskolas, Salas 
vidusskolas, Jēkabpils vakara vi-
dusskolas, Dignājas pamatskolas, 
Viesītes vidusskolas, Vīpes pamat-
skolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, 
Brāļu Skrindu Atašienes vidussko-
las, Mežāres pamatskolas, Jēkab-
pils Valsts ģimnāzijas.

 Pirmajā nodarbībā lektores 
Daina Zelmene un Ingūna Irbīte 
runāja par globālo procesu izpaus-
mēm Latvijā, par migrāciju, kā tas 
skar mani personīgi un profesio-
nāli, kā arī par personisko identitāti 
un kultūru mijiedarbību. Dalībnie-
ki praktiski veidoja savas dzimtas 
migrācijas karti, kuru prezentēja 
klātesošajiem. Kā atzīst kāds no 
dalībniekiem – “Migrācija - tas skar 
mūs visus, jo ikkatrs mēs migrējam 
pa savu valsti. Katru ģimeni tas ti-
kai bagātina, jo tas ir jauki, ka vīrs 
ir dzimis Zemgalē un sieva no Lat-
gales”.

14. februāra nodarbībā lektori 
Sandra Zalcmane un Alvis Šķen-
ders iepazīstināja ar jautājumiem 
- starptautiskās un Latvijas tiesī-
bu normas migrācijas kontekstā, 
migrācijas plūsmas ES un Latvijā, 
trešo valstu pilsoņu ieceļošanas 
un uzturēšanās tendences Latvijā 
(normatīvie akti, process, prakse), 

starptautiskās aizsardzības saņem-
šanas vispārīgie principi un star-
pinstitucionālā un starpprofesio-
nālā sadarbība: resursi. Dalībnieki 
izteica viedokļus, kā viņi uztver 
bēgļu situāciju Latvijā. Nodarbības 
laikā dalībnieki  uzzināja  vairāk 
par trešo valstu pilsoņu  pašreizējo 
situāciju Latvijā. Saņēma plašāku 
informāciju par  biedrību "Patvē-
rums „Drošā māja”", kuras  ar mērķi 
attīstīt atbalsta pakalpojumus cil-
vēku tirdzniecībā cietušām perso-
nām un legālajiem imigrantiem, 
tai skaitā, patvēruma meklētājiem, 
bēgļiem un personām, kurām pie-
šķirts alternatīvais statuss.

Trešajā nodarbībā lektori Lie-
sam Ose un Džordžs Stīls paplaši-
nāti atklāja tēmas - cilvēki kultūr-
vidē: kāpēc esam tādi, kādi esam? 
Kā kultūra mūs veido?, sekmīgas 
integrācijas noslēpumi, svešais un 
savējais: svešā uztvere, kādi esam, 
ko iekļaujam savā kultūrvidē, kurus 
izstumjam un iekļaušanās svešā 
kultūrā. Dalībnieki grupās veidoja 
lineārajā laika nogrieznī vizuālu 
savu personisko pieredzes stāstu 
par satikšanos ar citu kultūrvidi. 
Galvenās atziņas par nodarbībā 
dzirdēto skanēja šādi – “Katrai 
kultūrai ir savs skaistums un īpat-
nības. Globālajā pasaulē jāprot to 
pieņemt. Tie, kuri prot un spēj pie-
ņemt dažādo, ir ļoti bagāti cilvēki.
Vienīgi mūsu sabiedrībā vēl jāpaiet 
vēl krietnam laikam,lai mēs būtu 
atvērtāki”.

27. februāra nodarbībā lektore 
Sigita Zankovska - Odiņa bija sa-
gatavojusi tēmas par to, kas nosa-
ka mūsu attieksmi pret atšķirīgo, 
par stereotipiem un aizspriedumi: 
kā vieglāk pieņemt dažādo, kā 
mediju veidotā realitāte ietekmē 
sabiedrības uzskatus un vērtības 
un kā izpausmes publiskajā telpā 
rada diskrimināciju un neiecietību. 
Dalībnieki nodarbības noslēgumā 
veidoja vizuālu un literāru darbu 
par saviem stereotipiem. Kā atzīst 

dalībnieki - medijiem ir liela loma 
sabiedrības stereotipu radīšanā - 
pirms pieņem informāciju medijos 
par patiesu, pārbaudi un analizē 
un stereotipi par citādo mums lī-
dzās pastāv un pastāvēs, bet tos 
ir iespējams lauzt, katram ar tiem 
jātiek galā pašam.

Noslēguma nodarbību vadīja 
lektore Agita Šmitiņa un Izglītības 
attīstības centra direktore Iveta 
Vērse.  Viņas dalījās savās zināša-
nās par sevis un citu iepazīšanas, 
sociālo prasmju pilnveides starp-
kultūru aspektiem, komunikācija 
starpkultūru vidē un neverbālās 
komunikācijas loma un tās ietek-
me. Caur saskarsmes spēļu ele-
mentiem dalībnieki iepazina ko-
munikācijas aspektus un secināja, 
ka starpkultūru dialoga veidošanā 
pastāv dažādi šķēršļi un komunikā-
cijas barjeras, svarīgi ir tos apzinā-
ties un novērst. Pati galvenā atziņa 
skanēja - lai iepazītu citus, vispirms 
ir jāpazīst pašam sevi.

Kursu noslēgumā dalībnieki 
secināja, ka šādas tikšanas būtu jā-
turpina. Dalība programmā viņus 
ir bagātinājusi ar sniegto informā-
ciju, kā arī ir pilnveidojušās zināša-
nas par dažādiem jautājumiem, 
kuri saistīti ar starpkultūru komuni-
kāciju. Kā kursu izvērtējumā raksta 
dalībnieki – “Apskatītie jautājumi 
bija ļoti dziļi, vērtīgi un aizraujoši. 
Lielisks lektoru darbs - profesionāli, 
ieinteresēti! Ļoti lieliski cilvēki, kuri 
veidoja dalībnieku grupu!”

Paldies Izglītības attīstības cen-
tra komandai un sevišķi direktorei 
Ivetai Vērsei par pārdomāto un 
jēgpilno kursu saturu un nodroši-
nājumu! Paldies grupas dalībnie-
kiem par aktīvo līdzdarbošanos! 
Paldies Jēkabpils un Krustpils no-
vada pašvaldībai par atbalstu!

Rainelda Muižniece,

Jēkabpils novada Izglītības 

pārvaldes galvenā speciāliste 

izglītības jautājumos

Foto: K.Sēlis

Jēkabpils novada pašvaldībā apgūta apmācību programma 
„Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”



2019. gada 18. marts16 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

13. februārī visā Latvijā norisi-
nājās praktiskās biznesa izglītības 
biedrības Junior Achievement 
Latvija organizētais karjeras izglī-
tības pasākums skolu jauniešiem 
Ēnu diena, kurā aktīvi piedalījās 
arī skolēni no Zasas vidusskolas 7., 
10., 11. un 12. klases, Ābeļu pamat-
skolas 3. un 9.klases un Dignājas 
pamatskolas 8. un 9. klases. Ēnot 
profesiju – tā ir brīnišķīga iespēja 
skolēnam iejusties vienā vai otrā 
profesijā, sajust, vai tā varētu būt 
viņam piemērota.

Skolēni devās ēnot uz Jēkabpili 
un Rīgu. Populārākās profesijas šo 
jauniešu vidū bija fl orists, policists, 
žurnālists, fi zioterapeits, sporta ko-

ordinators, lauk-
saimnieks, pārval-
des vadītājs, klientu apkalpošanas 
speciālists, galdnieks, uzņēmuma 
vadītājs, programmētājs, elektriķis, 
inženieris, skolotājs, ārsts traumato-
logs, advokāts, apģērba dizaineris, 
viesmīlis, logopēds, automehāni-
ķis, celtnieks, skaistumkopšanas 
speciālists, dzīvnieku patversmes 
kopējs.

Zasas vidusskolas 7. klases 
meitenes, kuras ēnoja Zasas pār-
valdes klientu apkalpošanas spe-
ciālistu, pēc Ēnu dienas stāsta: 
“Mums ļoti patika! Mēs vēl gribētu 
piedalīties Ēnu dienā. Ļoti daudz 
uzzinājām. Patika uzzināt, kāds ir 

klientu apkalpo-
šanas speciālista 
darbs. Mēs kārto-

jām mapes, rakstījām vēstules, 
printējām, kopējām un dzērām 
tēju.”

Zasas vidusskolas 11. klases 
skolniece Iveta, kura ēnoja Ra-
dio 1 žurnālisti, saka: “Bija ļoti 

interesanti skatīties, kā strādā ra-
dio. Interesanti bija uzzināt, kādi 
ir viņu darba pienākumi. Bija ļoti 
jauks un pozitīvs ēnu devējs. Ie-
spējams, ka es gribētu strādāt šajā 
profesijā, jo tā ir ļoti daudzveidīga 
un katra diena ir citādāka.”

Zasas vidusskolas 10. klases 
skolniece Dita, kura ēnoja laik-
rakstā “Brīvā Daugava”, atklāj: “Ie-
spaidi bija pozitīvi, ēnoju atsau-
cīgus cilvēkus un vairāk iepazinu 
žurnālistu profesiju. Mans mērķis 
bija iepazīties, kā darboties ar rek-
lāmām, bet ēnojot vairāk ieintere-
sēja korektora un korespondenta 

pienākumi. Iespējams, ka gribētu 
savu nākotni saistīt ar žurnālista 
profesiju, jo patīk darbs ar cilvē-
kiem”

Ne visi uzņēmumi un profe-
sionāļi ir tik atsaucīgi un drosmīgi 
uzņemt ēnotājus, tāpēc jaunie-
ši saka milzīgu paldies visiem, 
kuri uzņēma ēnas. SIA “Mimoza”, 
Valsts policijas Zemgales reģiona 
pārvalde, laikraksts “Brīvā Dau-
gava”, Jēkabpils novada sporta 
koordinatore Baiba Čākure, fi -
zioterapeite Ilva Mazure, Radio 1 
žurnāliste Lāsma Irša, SIA “Likra”, 
Jēkabpils namu pārvalde, Jēkab-
pils pamatskolas skolotāja Anita 
Ščegalkova, Jēkabpils reģionālās 
slimnīcas traumatologs- ortopēds 
Dr. Šperliņš, salons “Brimela”, 
Jēkabpils agrobiznesa koledža, 
VSAA Jēkabpils nodaļa, a/s “Sada-
les tīkls”, logopēde Agnese Rube-
ne, SIA “Marteks”, Zasas pagasta 
pārvalde, z/s “Grāviņi”, SIA “Jēkab-
pils PMK”, skaistumkopšanas sa-
lons “Saule”, Jēkabpils dzīvnieku 
patversme, Latvijas dzelzceļš.

Anda Jurgeviča, Jēkabpils 

novada pedagogs karjeras 

konsultants

Skolas arhīva foto

“Ēnu diena 2019” Jēkabpils novada skolās

Ēnu dienas mērķis ir veicināt 
skolēnu izglītības satura sasais-
ti ar reālo dzīvi, palīdzot skolē-
niem mērķtiecīgi plānot savu 
karjeru, izdarīt izvēli par savu 
nākotnes profesiju un atbilsto-
ši sagatavoties darba tirgum. 
Darba devējiem savukārt tā ir 
laba iespēja veidot sava uzņē-
muma atpazīstamību un pie-
saistīt nākamos kolēģus.

Arī Rubeņu pamatskolas 
skolēni piedalījās Ēnu dienās.

6. klases skolniece Elīna K. 
ēnoja veterinārārstu. Viņa ie-
pazinās ar galvenajiem uzde-
vumiem, pienākumiem, uzzi-
nāja darba grafi ku, kā arī to, ka 
darba dienas ilgums var būt pat 
8 – 12 stundas. Elīna joprojām 
pieļauj iespēju kļūt par veteri-
nārārsti, jo šī diena bija intere-
santa, neviens pienākums ne-
bija garlaicīgs.

7. klases skolniece Evelīna P. 
un 8. klases skolnieces Diāna Z., 
Laura M. un Ieva K. ēnot devās 
pirmsskolas skolotāju. Meitenēm 
šī diena bija interesanta, jo patika 
darboties kopā ar bērniem. Lai 

strādātu šajā profesijā ir vajadzī-
ga augstākā pedagoģiskā izglī-
tība, bet meitenes tas nebaida. 
Viņas apsver iespēju mācīties par 
pirmsskolas skolotāju.

7. klases skolnieki Armīns A. 
un Edijs Č. ēnoja automehāniķi, 
jo viņiem patīk mašīnas, braukt 
ar tām un remontēt. Zēni varē-
ja vērot, kā mašīnai maina vēj-
stiklu un daudz ko citu. Armīns 
savu nākotni noteikti saista ar 
automehāniķa profesiju.

5. klases skolnieces Kristiāna 
Č. un Signe Ā. ēnoja grāmatve-
di. Dienas galvenie uzdevumi 
bija pārbaudīt vai pareizi ir sa-
vadīti dokumenti. Mazliet gar-
laicīgi šķita rīkojumu rakstīša-
na. Meitenēm patīk šī profesija, 
un viņas nākotni vēlas saistīt ar 
to.

9. klases skolnieces Līga B. 
un Rēzija Ē. ēnoja jaunatnes 
lietu speciālisti. Vispirms viņas 
iepazinās ar šī darba specifi ku, 
projektiem, kā arī pašas mēģi-
nāja izdomāt pasākumu jaunie-
šiem.

7. klases skolnieki Dāvids B. 

un Ralfs K. ēnoja galdnieku. 
Arī viņiem diena pagāja intere-
santi un darbīgi. Paši gatavoja 
svečturus.

Pārējie skolēni neatrada sev 
interesējošu profesiju, ko ēnot. 
Kaut gan Ēnu dienas notiek, lai 
skolēni varētu izzināt izvēlētās 
profesijas ikdienu un skaidrāk 
saprast, kādām ir jābūt perso-
nīgajām kvalitātēm (zināša-

nām, prasmēm, personīgajām 
rakstura īpašībām, interesēm 
un karjeras mērķiem), lai nā-
kotnē varētu veiksmīgi strādāt 
izvēlētajā jomā.

Tas nekas, jo ēnot varēs arī 
nākošgad!

Attēlā: skolnieces ēno jau-
natnes lietu speciālisti.

Elga Kukle

K.Sēļa foto

Ēnu dienas Rubeņu pamatskolā



2019. gada 18. marts 17NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Nekas tā netuvina cilvēkus kā 
smaids. Un ar smaidu sākas kat-
ra patiesa mīlestība. Tomēr šis 
smaids nerodas pats no sevis – kā 
izrādās, uz pasaules dzīvo kāda 
būtne, kura palīdz vientuļajām 
sirdīm atrast citai citu. Amors, ce-
ļojot pa pasauli, ar savām mīlestī-
bas bultām reizi gadā iegriežas arī 
Zasā.

Parasti Amors ir ļoti pozitīvi no-
skaņots, tomēr šogad pie mums 
ieradās pavisam bēdīgs – kā iz-
rādās, viņam pašam mīlestības 
jomā neveicas visai labi. Zasas 
kultūras nama jauniešu deju ko-
lektīvs “Landi”, kā jau labi drau-
gi, izlēma Amoram palīdzēt kļūt 
laimīgam, tāpēc noorganizēja 
tautas deju kolektīvu sadanci “Pie 

Amora”, ar mērķi atrast 
Amoram sievu.

16. februārī dejotāji uzaicināja 
ciemos draugus – sadancī piedalī-
jās Zasas kultūras nama VPDK “So-
lis”, Leimaņu tautas nama VPDK 
“Deldze”, Ābeļu tautas nama 
VPDK “Kaupre”, Biržu tautas nama 
VPDK “Kastanis”, Dvietes kultūras 
nama VPDK “Dviete”, Aknīstes 
VPDK “Ieleja”, Ogres Tehnikuma 
JDK “Solis”, kā arī paši pasāku-
ma organizatori – Zasas kultūras 
nama JDK “Landi”. Katram kolek-
tīvam bija jāizpilda arī mājasdarbs 
– jāiesūta vēstule Amoram, piesa-
kot kandidatūru uz Amora sievas 
amatu. No astoņām iesūtītajām 
vēstulēm, kurām bija pievienotas 
arī fotogrāfi jas, Amoram bija jāiz-

vēlas sev tīkamākā sieviete, taču 
pasākuma beigās visus pārsteidza 
Amora bijušās sievas ierašanās, 
un Amors, būdams kārtīgs vīrietis, 
izlēma palikt kopā ar savu sieviņu 
un bērniem. Īsts pārsteigums bija 
arī Baibas Sipenieces līdzinieces 
Baigas Spicenieces dalība pasāku-
mā. Par košajiem tērpiem un ska-
tuves noformējumu jauniešu deju 
kolektīvs “Landi” saka lielu paldies 
māksliniecei Inesei Kalniškānei, 
savukārt par iejušanos dažādos 
tēlos paldies Zasas kultūras nama 
amatierteātrim.

Kopumā sadancī tika izdejota 
21 deja. Tika iegūti jauni draugi, 
kā arī lieliski pavadīts laiks pozitīvā 

gaisotnē. Sadancis “Pie Amora” ir 
kļuvis par jauku tradīciju jau vairā-
ku gadu garumā, un dejotāji, kas 
tajā piedalās gadu no gada, ik rei-
zi prom dodas uzņēmuši pozitīvu 
enerģijas lādiņu. Laimīgi ir ne tikai 
dejotāji, arī Amora sejā beidzot 
atkal ir atgriezies smaids, viņš ir 
atguvis ticību mīlestībai. Tāpēc, 
ja vēl neesiet sagaidījuši savu īsto 
mīlestību, pagaidiet vēl mazliet, 
Amors noteikti pavisam drīz būs 
klāt, bet Zasas kultūras namā viņš 
atgriezīsies atkal nākamgad!

L.Aišpure,

Jēkabpils novada Kultūras 

pārvaldes vadītāja

I.Sēles foto

Kā Amors meklēja sievu…

7. martā Zasas vidusskolas 
četru tautas deju kolektīvu “Dzir-
nupīte” dejotāji devās uz Viesīti, 
lai piedalītos tautas deju kolek-
tīvu repertuāra apguves skatē, 
gatavojoties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem. Dienas pirmā daļa aizritēja 
mēģinājumos, ģērbjoties tērpos, 

pinot matus un sienot pastalas. 
Pulksten 14:00 sākās skate, kurā 
bija jāuzstājas žūrijas un skatītāju 
priekšā. 

Dejotājus vērtēja profesionālu 
deju ekspertu žūrija: XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku deju lielkoncerta “Līdz va-
ravīksnei tikt” mākslinieciskā va-

dītāja Inga Pulmane, horeogrāfs 
un deju svētku virsvadītājs Ilmārs 
Dreļs un tautas deju kolektīvu 
virsvadītāja Inita Kalniņa.

1.-2. klašu deju kolektīvu B 
grupā no mūsu skolas piedalījās 
pirmsskolas sešgadīgo grupiņas 
audzēkņi un 1. klases skolēni. 
Viņi dejoja dejas “Kas dārzā” un 
“Dziesmiņa par zvēriņiem” un 
ar 37.5 punktiem ieguva 2.pa-
kāpes diplomu. 3.-4. klašu deju 
kolektīvu B grupā dejoja mūsu 
2.-3. klases dejotāji. Viņi izpildīja 
dejas “Roku rokā” un “Mana mei-
lo” un ar 41.5 punktiem ieguva 
1.pakāpes diplomu. 5.-6. klašu 
deju kolektīvu B grupā piedalījās 
mūsu 4.-6. klases deju kolektīvs, 
kuri dejoja dejas “Tēva dēli” un 
“Kur guļ Ziemassvētki?”, ar 38.7 

punktiem iegūstot 2. pakāpes 
diplomu, savukārt 7.-9. klašu deju 
kolektīvu grupā mūsu skolas 7.-
9. klašu deju kolektīva dalībnieki 
izpildīja dejas “Trīs riņķīšus dun-
durs grieza” un “Saulīt gāja spēlē-
ties” un ar 43.7 punktiem izcīnīja 
1. pakāpi. 

 Žūrijas eksperti uzslavēja da-
lībnieku dejotprieku, aizrautību 
un mērķtiecību, novēlot dejot 
priecājoties jeb priecāties dejo-
jot, un atzina, ka visi dejotāji, kuri 
piedalījās skatē, neapšaubāmi ir 
pelnījuši nākamajā gadā piedalī-
ties deju svētkos! 

Paldies dejotājiem un skolotā-
jai Daigai Ģeidānei, kura sagata-
voja skolēnus dalībai deju skatē! 

Zasas vidusskola

Skolas arhīva foto

Zasas vidusskolas dejotāji ar panākumiem piedalās deju skatē Viesītē 
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“Es gribu kā bērns vēl just, prie-
cāties un nekad nepiekust!” Tieši 
šāds bija šī gada Žetonu vakars. 
Pilns ar smiekliem, dejām, dzies-
mām un nebeidzamu prieku, kas 
vēl ilgi paliks klātesošo sirdīs. Ne-
kas nevar būt patiesāks par bērna 
emocijām, tāpēc arī luga par Pe-
piju Garzeķi lika pasmaidīt dau-
dziem, jo emocijas bija patiesas 
un nāca no sirds.  

2. martā Zasas vidusskolas 12. 
klases audzēkņi un viņu audzi-
nātāja Sarmīte Upeniece aicināja 
visus uz vidusskolas 69. izlaiduma 
klases Žetonu vakaru Zasas kultū-
ras namā. 

Spēcīgā meitene ar burkānkrā-
sas matiem, kura varbūt arī nav 
viskārtīgākā uz pasaules, toties ir 
apveltīta ar siltu un līdzjūtīgu sir-
di, prata aizraut it visus: padarot 
krāsainu Tomija un Annikas ieras-
to ikdienu, “sapurinot” pilsētiņas 
mazliet liekulīgos pieaugušos, 
pārmācot kauslīgos, bravurīgos, 
mantkārīgos un blēdīgos lugas 
varoņus, iemācot daudz ko jaunu 
mazajiem “nēģerēniem”, kā arī 
neapšaubāmi sagādājot patīka-
mu vakaru visiem skatītājiem, - 
gan lieliem, gan maziem.   

Pepijas lomas atveidotāja Lie-
ne Austruma stāsta: “Nu jau arī 
mūsu Žetonu vakars aizvadīts, 
- viss bija tik dīvaini. Agrāk, kad 
bijām mazāki, vienmēr likās: kaut 
mums ātrāk pienāktu mūsu Že-
tonu vakars, bet tagad, kad tas 

ir pagājis, liekas, kaut tas nebū-
tu pagājis tik ļoti ātri. Mēs divus 
mēnešus mēģinājām, runājām, 
trenējāmies runāt skaļi, un tas vie-
nam vakaram! 

Lugu izvēlēties bija diezgan 
grūti, jo sākumā lasījām dažādas 
lugas, bet neviena nelikās do-
māta mums. Tad skolotājai prātā 
ienāca “Pepija”, man arī tā patika, 
un arī pārējos apmierināja šī ideja. 
Mums patika tas, ka luga ir gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Ar 
lomām viss bija diezgan vienkārši, 
- uzreiz visi teica, lai esmu Pepija, 
ka šī loma ir kā radīta man. Tad 
visi izlēmām, ka Niks būs Tomijs, 
un Samanta gribēja būt Annika. 
Pārējās lomas sadalīja režisors, un 
mēs arī paši domājām, kas būtu 
labāk. Un galu galā visiem patika 
savas lomas. 

Kāpjot uz skatuves, bija uztrau-
kums; ģenerālmēģinājumā ne-
likās tik bailīgi, bet īstajā izrādes 
vakarā bija uztraukums, jo visu, 
ko mēs mācījāmies, vajadzēja 
parādīt savām ģimenēm, un tieši 
viņu viedoklis bija vissvarīgākais. 
Pēc pirmajām minūtēm uz skatu-

ves uztraukums pazuda un emo-
cijas jau bija pavisam citas. Ļoti 
patīkami bija atrasties uz skatu-
ves. Prieks bija par savu padarīto 
darbu. Protams, mums tik labi viss 
nebūtu izdevies, ja mums nebūtu 
vislabākā režisora Ginta Audzīša 
un klases audzinātājas, kura mūs 
visus ik pa brīdim pamudināja vai-
rāk pacensties. Un lielu palīdzību 
sniedza arī citu klašu skolēni, bez 
kuriem viss nebūtu tā, kā bija. 

Šis viss bija liels piedzīvojums, 
kuru atcerēsimies vēl ļoti ilgi. Vēl 
par piemiņu no šī visa paliek žeto-
nu gredzeni. Nākošajiem divpad-
smitajiem novēlam: nepadoties, 
ja liekas, ka nesanāks, būt visiem 
vienotiem un darīt visu kopā! 
Žetonvakars ir svarīgs, jo tā tu 
labāk vari iepazīt klasesbiedrus 
un var parādīt visu to, ko pa šiem 
gadiem esi iemācījies. Ceru, ka že-
tonvakari vēl ilgi būs šajā skolā!”

Svinīgajā pasākuma noslē-
gumā 12. klases skolēni saņēma 
žetonu gredzenus, atstādami 
piemiņai no 69. izlaiduma klases 

žetoniņu arī pie skolas karoga. 
Skolotāja Sarmīte, sveicot savus 
audzēkņus, piekodināja nēsāt 
skolas žetonus ar cieņu un nekad 
neapkaunot savu skolu. Iepriek-
šējās divpadsmitās klases “velni-
ņi”, kurus bargais velns bija izlai-
dis no pazemes, lai apskatītos, kas 
notiek virs zemes, bija apmierinā-
ti ar redzēto un sirsnīgi sveica šī 
vakara gaviļniekus, bet 11. klases 
skolēni uzdāvināja divpadsmita-
jiem buriniekus, kas varētu viņus 
gan aizvest uz Kurrekurredutas 
salu, gan palīdzēt piepildīt visus 
citus mērķus un cerības. Savukārt 
mazie pirmklasnieki, kurus div-
padsmitie bija ieveduši skolā pir-
majā skolas dienā, dāvināja gardu 
torti ar simbolisku Pepijas attēlu.

Žetonu vakars aizvadīts, un 
tagad skolēniem priekšā nopiet-
na gatavošanās eksāmeniem un 
atbildība, lai veiksmīgi pabeigtu 
skolu. Paldies divpadsmitajiem 
par piedzīvotajām emocijām!

B.Gabranova, L.Austruma

Foto: K.Sēlis

Šajā mācību gadā Zasas vi-
dusskolā ir daudz dažādu piedā-
vājumu interešu izglītībā. Pats 
unikālākais mūsu skolā ir tas, ka 
vieni un tie paši skolēni dzied, 
dejo, mēģina pirmos soļus aktier-
meistarībā, runas mākslā, sporto, 
mācās mākslas skolas fi liālē, mū-
zikas skolā.

Jau 12 gadus mācu mūziku 

šajā skolā. Ir liela atsaucība gan 
no vecāku puses, skolotāju ko-
mandas, gan no bērnu puses, kad 
viņi tiek aicināti kopt mūsu senču 
“dziesmoto” tradīciju, tāpēc vien-
mēr skolas talantīgie audzēkņi ar 
panākumiem startē novada kon-
kursā “Balsis”, kā arī pārstāv skolu 
reģionālajā konkursā “Aiviekstes 
lakstīgalas”, līdz ar to Zasas vidus-

skolas vārds šajā jomā aizskanējis 
tālu pa Latviju.

Protams, tas, ko iegūst šie bērni 
solistu un ansambļu nodarbībās, 
nav novērtējams. Zināms, ka dzie-
dāšana ir veselīga, derīga katram 
no mums, jo tā ir mūsu dvēseles 
barība. Ja nedziedāsim, nebūs 
Dziesmu svētku. Tas ir galvenais, 
ko mācu bērniem. Arī bērnu ve-
cāku viedoklis par nodarbību 
apmeklēšanu apliecina, ka šīs no-
darbības ir nepieciešamas. Vecāki 
uzskata, ka ansambļa nodarbības 
ir vajadzīgas. Jo vairāk bērni no-
darbināti, jo mazāk laika paliek 
tādām nesvarīgām nodarbēm 
kā datori un telefoni. Dziedāšana 
attīsta drosmi un pārliecību par 

saviem spēkiem, iemāca skatuves 
kultūru un uzvedību. Ir arī vecāki, 
kas uzskata, ka papildus nodarbī-
bas mūzikā vajag, taču vairāk tiem 
audzēkņiem, kuriem ir dotības, 
jo tās papildina mūzikas skolā un 
mūzikas stundās iegūtās zināša-
nas. Mūziķim ir interesanta dzīve, 
var redzēt pasauli, iegūt jaunus 
draugus. Mūzika nomierina, trenē 
elpošanu, uzlabo omu un vairo 
pozitīvismu.

Skolā, strādājot ar bērniem, 
mācu nepadoties pie pirmajām 
grūtībām, nepadoties slinku-
mam. Repertuāru veidoju, ievē-
rojot arī audzēkņu intereses, tā-
pēc man reizēm nav saprotams, 
kāpēc konkursa noteikumos nav 

Mana dvēseles kokle Zasas vidusskolā

Zasas vidusskolas skolēni Žetonu vakarā 
aicina būt sirsnīgākiem
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atļauts ansamblim dziedāt kādu 
no kora dziesmām. Kāpēc? Vai tā 
nav bērnu interešu izglītība? Nošu 
materiālu ansambļiem nav, tāpēc 
pati komponēju dziesmas, rakstu 
dzeju, aranžēju, pati spēlēju pava-
dījumus. Interesantākās dziesmas 
klausos un pārrakstu ar notīm no 
interneta video vietnes “YouTu-
be”, pati veidoju apdares. Prieks 
par bērniem, kuri nāk regulāri uz 

nodarbībām, nekavē, jo tikai re-
gulārs darbs nes augļus.

Prieks par to, ka vairāki manis 
mācītie skolēni dzied Jēkabpils 
novada jauktajā korī “Putni”. Liels 
prieks bija pagājušajā gadā, kad 
mans skolnieks Edgars K. gan 
novadā, gan reģionālajā konkur-
sā “Aiviekstes lakstīgalas” ieguva 
I pakāpes diplomu, un konkursa 
vērtēšanas komisija piekodināja 

Edgaram arī šogad piedalīties 
konkursā.

Vokālo ansambļu konkursā 
“Balsis” mūsu skolu šogad pārstā-
vēja 1.-4. klašu vokālais ansamblis, 
ar 31 punktu iegūstot 3. pakāpi, un 
5.-9. klašu vokālais ansamblis, ar 35 
punktiem iegūstot 2. pakāpi. Šajā 
ansamblī dzied: Baiba B., Megija 
un Dana K., Karolina un Edgars K., 
Egija M., Līva N., Katrina Frančeska 

P., Santa R., Līga T., Raitis D., kā arī 4. 
klases skolniece Sindija M.

Patīkami bija dzirdēt atzinības 
vārdus par labi padarītu darbu. 
Taču tas nozīmē – mūžīgi lepoties 
ar sasniegto. Ir jāaug un jācenšas 
pilnveidoties, lai būtu vēl labāki 
rezultāti!

Mūzikas skolotāja 

Velta Ziemele

Foto no skolas arhīva

Jēkabpils novada 2019. gada Zolītes čempionāta 3. posms Leima-
ņos pulcēja 60 dalībniekus, no kuriem šajā vakarā vislielākā zolmaņa 
tituls tika Uldim Malceniekam (Ābeļu pagasts) uzvarot 5 “lielās zoles”, 
savukārt mazās zoles šajā vakarā uzvarēja vien retais, un pie balvas tika 
dalībnieks, kurš kopvērtējumā ieguva augstāku vietu – Aigars Petrovs 
(Kalna pagasts) ar uzvarētām 2 “mazajām zolēm”.

Individuālais vērtējums Top-6 Leimaņu pagastā:

Vārds, Uzvārds
Pagasts/ 

Pilsēta
Lielie Mazie

1 Andris Ribāks Ābeļi 30 122
2 Viesturs Mikulāns Dignāja 29 69
3 Gundars Gremze Rubeņi 27 44
4 Irita Novika Birži 26 85
5 Aleksandrs Koroļovs Ābeļi 26 84
6 Jānis Raubiška Dignāja 26 80

Pagastu ieskaite:
Pie kliņģeriem šoreiz tika: 3 vieta – komanda “Zasa”, 2.vieta – mūsu 

viesu komandai “Birži” un 1. vieta – komandai “Dignāja”. Pēc 3 posmiem 
1. un 2. vietu dala “Dignājas” un “Biržu” komandas, kam uz papēžiem 
min pagājušā gada čempioni komanda “Zasa” un komanda “Leimaņi”. 
Arī individuālajā vērtējumā pēc 3 posmiem Top 10 ir pārstāvēti gandrīz 
visi pagasti. 4. posms norisināsies jau šonedēļ - 15. martā Zasas pagasta 
kultūras namā.

 

1. posms 

Ābeļu pag.

2. posms

Kalna pag.

3. posms 

Leimaņi KOPĀ

Dunava 8 8 8 24
Kalna pagasts 7 6 7 20

Rubeņi 4 7 5 16
Ābeļu pagasts 6 4 4 14

Leimaņi 1 3 6 10
Zasa 2 5 3 10

Dignāja 5 1 1 7
Birži 3 2 2 7

Baiba Čākure,

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore

Jēkabpils novada Zolītes 
čempionāta 3. posms

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā 
2019. gada sākumā

Janvāris

(uz 02.01.2019)
Februāris

(04.02.2019)
Marts

(04.03.2019)

Ābeļu pag. 896 897 894

Dignājas pag. 460 459 458

Dunavas pag. 571 573 570

Kalna pag. 535 533 529

Leimaņu pag. 436 438 438

Rubenes pag. 919 913 915

Zasas pag. 805 808 799

Kopā Jēkabpils 

novadā

4622 4621 4603

Informāciju sagatavoja M.Šicāne

29. martā plkst. 19.30 Jēkab-
pils novada Rubenes kultūras 
namā grupas “Baritoni” kon-
certs.

Viens no gaidītākajiem no-
tikumiem šogad – Grupa Bari-
toni dodas tūrē pa Latviju, lai 

priecētu ar sirsnīgu, skanīgu un 
krāšņu koncertu, kurš uzlādēs 
un neatstās vienaldzīgus. Kon-
certā tiks izpildītas Jums jau zi-
nāmās dziesmas no “X-faktors” 
raidījumiem, kā arī pašu oriģi-
nāldziesmas no jaunā gaidāmā 

albuma.
Koncertā dziedās: Ingars 

Puncuļs, Artūrs Puncuļs, Mār-
tiņš Strods, Normunds Litov-
nieks. Taustiņi: Artis Boriss. 
Sitamie instrumenti: Vadims 
Meļuščenkovs.

Ieejas maksa: 8,-10,- 12,- eiro, 
atšķirībā no sēdvietu atrašanās 
vietas zālē. Iespējama biļešu 
rezervācija pa tel. 26478498.

Uz tikšanos Rubeņos!
Jēkabpils novada Kultūras 

pārvalde

29. martā grupas “Baritoni” koncerts Rubeņos
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TUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS TUVĀKIE JĒKABPILS NOVADA KULTŪRAS 
UN SPORTA SARĪKOJUMIUN 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.

Šalciet klusi dzimtie meži
Mūža dziesma beigusies...
(Sk. Kaldupe)

Februārī Jēkabpils novada 

dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 5 mirušie. No tiem 

novada iedzīvotāji – 3.

Pēteris Vāvere

02.03.1924. – 20.02.2019.

Jānis Antonevičs

27.03.1934. – 22.02.2019.

Evalds Lukaševičs

11.06.1940. – 27.02.2019.

Izsakām patiesu līdzjūtību 

piederīgajiem!

2019. gada martā Jēkabpils 
novada kultūras iestādēs 
tiks demonstrēta fi lma 
“Klases salidojums”: 
20.03. plkst. 18.00 

Ābeļu tautas namā, 
22.03. plkst. 14.00 Kalna pag. 
pārvaldes telpās “Atvaros”, 
22.03. plkst. 18.00 
Leimaņu tautas namā, 
23.03. plkst. 14.00 

Dunavas skolā, tradīciju zālē, 
23.03. plkst. 17.00 

Dignājas skolā. 
Ieejas maksa: 2.00 eiro.

Kalna pagasts
30.03. plkst. 19.00 Kalna kul-
tūras namā amatierteātru svētki 
“Teātru karuselis”

Rubenes pagasts
21.03. plkst. 11.00 Rubenes 
kultūras namā muzikāla izrāde 
bērniem “Draugu sarunas”. Vie-
sojas mākslinieki no “Burbuļcie-
ma” (Ivetas Kraševskas mūzika). 
Ieejas maksa: EUR 1,50.
29.03. plkst. 19.30 Rubenes 
kultūras namā grupas “Baritoni” 
koncerts.

Izstādes:
Līdz 28.03. Zasas kultūras namā 
foto izstāde “Jēkabpils novada 
100 sakoptākās vietas”
Līdz 29.03. Ābeļu bibliotēkā 
skatāma rokdarbu pulciņa “Bitī-
tes” sarūpētā cepuru izstāde.
Līdz 29.03.  Izstāde “Latvijas 
Simtgades grāmata” Leimaņu 
bibliotēkā.

Līdz 30.03. Rubenes pagasta 
pārvaldē skatāma izstāde ar 
Bārbijām un Keniem latviešu 
tautastērpos no Latvijas 
vēstniecībā Zviedrijā.

Volejbola turnīrs Zasā:
23.03. plkst. 10.00 Zasas 
vidusskolas sporta zālē 
Jēkabpils novada 2019. gada 
atklātais volejbola turnīrs 
vīriešu komandām 6:6 (mak-
simāli 8 cilvēki komandā). 
Pieteikšanās līdz 22. martam 
pa tel. 28677242, baiba.caku-
re@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada 2019. 
gada Zolītes čempionāts:
5. posms 5. aprīlī Dignājas 
pamatskolā, 6. posms 26. 
aprīlī Rubenes kultūras namā 
un Fināls 10. maijā Dunavas 
kultūras namā. Reģistrā-
cija 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.

Pasākumu laikā var tikt fotogra-
fēts vai filmēts. Materiāli infor-

matīvos nolūkos var tikt publicēti 
novada mājaslapā, informatīvos 

izdevumos vai citos sociālajos 
tīklos.

Informāciju apkopoja 

L.Aišpure

RUBENES PAGASTA PĀRVALDES ZĀLĒ 
NO 7. MARTA LĪDZ 30. MARTAM

Bārbijas un Keni Latvijas novadu 
tautastērpos

 LEĻĻU KOLEKCIJAS IZSTĀDE 
 NO LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS ZVIEDRIJĀ 


