
2011. gada 19. aprīlis 1

NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
2011. gada 19. aprīlis      Nr. 18

Neatliksim uz rītdienu to, ko 
var izdarīt šodien

Veca paruna vēsta, ka ragavas taisa 
vasarā, bet ratus ziemā, tad arī izmantošu 
šo pavasara laiku, lai runātu  par aktuālo 
abos šajos gadalaikos.

Šī ziema sagādājusi  vairākus pava-
sarī un vasarā veicamus darbus, kuru ne-
bija iepriekšējos gados. Lielākais no tiem 
ir lauzto koku izzāģēšana pašvaldības un 
privātajos īpašumos, jo ziemā šo darbu 
darīt apgrūtināja dziļais  sniegs. Vēršos pie 
visiem iedzīvotājiem, lai, veicot ik pavasa-
ra sakopšanas darbus, šim  darbam tiktu 
pievērsta lielāka uzmanība. Domāju, ka tie 
īpašnieki, kuriem šī bojātā koksne nav pa-
šiem vajadzīga, bet ir grūtības ar izstrādi, 
varētu arī talku veidā,  samaksā piedāvā-
jot malku, aicināt palīgā tos, kuriem šādu 

Aiz Daugavas līcītī
Trīs saulītes rotājās;
Tās redzēja Lielu dienu
Pār kalniņu atnākam.

Mūsu tautas ticējums vēsta, ka tam, 
kurš Lieldienas rītā redzējis trīs saules rotājam 

rītausmā, gads būs laimīgs, veselības un 
labu notikumu pilns. 

Novēlam visiem mūsu novada iedzīvotājiem 
ieraudzīt šo īpašo saullēktu un sagaidīt gaišus 

Lieldienu svētkus! 
                                                     Jēkabpils novada pašvaldība

īpašumu nav. Nepieņemams būtu fakts, ka 
malkas (jeb apkures pabalsts) tiek izmak-
sāts tiem iedzīvotājiem, kuru teritorijā, īpa-
šumā vai pagasta piedāvātajās vietās šāda 
koksne nav savākta, bet prasītājs  ir darba 
spējīgs. Kā otru pavasara,  un ne tikai, dar-
bu aicinu graustu (pirmkārt –  koka) novāk-
šanu, to joprojām ir daudz. Nepatīkama, 
bet savlaicīgi risināma lieta ir apkures nod-
rošināšana tajos ciematos, kur  tā ir cen-
tralizēta. Privātmājās un malkas apkures 
dzīvokļos šo  kurināmā sadārdzinājumu jūt 
jau vairāk kā gadu, bet tarifi  centrālapkurei 
ir vecie. Pašvaldība dotē daļu iedzīvotāju, 
un šo līdzekļu  vairs nepietiek. Tādēļ jau va-
sarā jādomā, kā ietaupīt apkures sezonai, 
kura noteikti būs dārgāka, un arī – kā taupīt 

siltumu,  ja nav iespēju vienoties par kopē-
ju mājas siltināšanu, piesaistot ES naudu. 
Aicinu atsevišķas lietas (logus, durvis) kat-
ram mēģināt mainīt atsevišķi, skaidrojot, ka 
tas ir paša labā. Būtu nepieciešams garš 
raksts, bet to jau var izspriest katrs pats. 

Pašvaldības daudzdzīvokļu  ēkās, kur 
lielākā daļa iedzīvotāju var vienoties  par 
ēkas siltināšanu, piesaistot ES  naudu, 
sākt sadarbību ar novada Īpašumu ap-
saimniekošanas un pakalpojumu nodaļas 
vadītāju A. Vanagu un viņa nodaļas speciā-
listiem par konkrētu sagatavošanās darbu 
veikšanu. Šī ES atbalstītā programma nav 
mūžīga un, iespējams, 2012. gadā to var 
pārtraukt, tā, ka te nogaidīšanas taktika 
var neatmaksāties. Diemžēl,  patreiz mūsu 
novads šajā jomā darbojas vāji, nespējam 
pārliecināt iedzīvotājus. Krustpils novadā 
jau 5 daudzdzīvokļu mājas tikušas līdz 
konkrētam projekta iesniegumam. 

Aprīļa mēnesis vienmēr ir sakopšanas 
mēnesis un domāju, ka nav speciāli  jāiz-
sludina tīrības vai spodrības mēnesis, bet 
tikai jāatgādina tiem, kuri gaida, ka viņu vie-
tā  to izdarīs kāds cits, ka, pirmkārt, katram 
pašam jārāda priekšzīme un tad var kritizēt 
atbildīgās iestādes, pašvaldību, kaimiņus. 
Par sakopšanu runājot jāpiemin, ka šogad, 
kā solīts, 12 lielākajās kapsētās ir uzstādīti 
lielgabarīta konteineri. Aicinu iedzīvotājus, 
tos lietojot, ievērot, ka lapas, zāle un citi 
nesajaukti organiskie atkritumi ir kompostē-
jami norādītās vietās uz vietas. Konteine-
ri domāti neorganiskiem atkritumiem un 
jauktajiem, kuru šķirošana nav lietderīga. 
Tāpat, braucot vai ejot kopt kapsētas, līdzi 
vajadzētu ņemt atkritumu maisus un kontei-
neros atkritumus ievietot ar maisiem, lai vējš 
tos neiznēsātu pa apkārtni.

Aicinu visus iedzīvotājus sakopšanas 
darbus veikt jau līdz 30. aprīlim – Vislatvijas 
talkas dienai, bet 30. aprīlī doties uz pa-
gasta pārvalžu izsludinātajām talkošanas 
vietām, lai darbus pabeigtu. Katrs savā 
iestādē, īpašumā, dzīves vietā, darba ob-
jektā padomāsim un ierīkosim kādu īpašu, 
atpūtai, acu priekam, ainavai, sirdij tīkamu 
vietiņu vai vides objektu, lai justos ganda-
rīti par paveikto.

21. maijā svinēsim otros novada svēt-
kus, kur galvenās aktivitātes notiks gar 
Daugavu. Sagaidīsim tos ar pavasarī pa-
darītiem labiem darbiem un priecīgu no-
skaņojumu.

Jēkabpils novada pašvaldības 
izpilddirektors 

J. Subatiņš
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Domājot par dzīves kvalitāti mūsu novadā
Patīkami, ka saņemtie pakalpojumi – 

ārsta, tirgotāja, friziera un arī dažādie paš-
valdības, ir kvalitatīvi, ērti pieejami, daudz-
veidīgi un mūsdienīgi. Svarīgi, lai tie dotu 
cilvēkam ikdienas dzīvē kādu atvieglojumu 
un gaišu, patīkamu brīdi, kārtojot sadzīves 
un sociālās problēmas.

Lai šādus pakalpojumus mēs saņem-
tu, ne vienmēr vajag lielu naudu, bet saprat-
ni un atsaucīgu attieksmi gan. Komunālie 
pakalpojumi prasa godīgu attieksmi gan no 
sniedzēja, gan arī no saņēmēja puses.

Jēkabpils novadā īstenotie un iesāktie 
projekti vērsti tieši uz saņemamo pakalpo-

jumu pieejamību un to kvalitatīvā līmeņa 
paaugstināšanu. Visvairāk projektu reali-
zēts izglītības, kultūras un sporta aktivitāšu 
nodrošināšanai, jo tieši šeit bija lielākās ie-
spējas saņemt ES fondu finansējumu. 

Nepieciešamie projekti ir par novada 
pašvaldības administratīvo iespēju uzlabo-
šanu, kas balstās uz informācijas tehnolo-
ģiju plašāku izmantošanu un iedzīvotāju 
iesaisti. 

Vērtīgi, manuprāt, ir novada teritorijā 
īstenotie „Leader” programmas  pašvaldī-
bas un biedrību projekti ar ļoti daudzveidī-
gu saņemamo pakalpojumu attīstību. Kā 

piemēru minot amatniecības arodu apguvi, 
jaunu nodarbošanās iespēju izzināšanā, 
hobiju un atpūtas iespēju nodrošināšanā.

Projektu realizētāji būtu ļoti gandarīti, ja 
šīs iespējas iedzīvotāji aktīvi izmantotu savā 
dzīvē, savai izaugsmei un, varbūt, arī kāda 
snaudošo talanta iedrošināšanai. Domājot 
par nākotni, tad tie būs komunālās saimnie-
cības un cilvēka dzīves kvalitātes uzlaboša-
nas projekti. Ar kopēju sapratni realizēšanas 
gaitā, tas būs ieguldījums mūsu nākotnei! 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis

Ābeļu pagastā
Ābeļu pagastā savu pirmo darba mē-

nesi vada jaunais pagasta pārvaldnieks Rai-
monds Jaundzems, un pārvaldes darbinieki 
nākotnē raugās ar optimismu. Skaistu piene-
sumu šī pagasta dzīvei ir radījis arī  LEADER 
programmas projekts „Ābeļu bērnu dienas 
centra aprīkošana”, kurš jau ir ļoti tuvu nos-
lēgumam. Projekta ietvaros ir iegādātas mē-
beles un inventārs dienas centra darbam, 
un, sākot ar maija mēnesi, mājīgajās un lab-
iekārtotajās telpās tiks gaidīti mazuļi – vecāki 
varēs šai centrā atstāt savu pirmsskolas bēr-
niņu gan uz visu darba dienu, gan arī tikai uz 
dažām stundām. Tā kā pagastā pirmsskolas 
bērnu iestādes nav, tad dienas centra pakal-
pojumi būs ļoti pieprasīti, uzskata Ābeļu so-
ciālā darbiniece Natālija Jaunzema. 

Lielā Talka 30. aprīlī plānota Brodu cie-
matā, iedzīvotāji aicināti sakopt daudzdzī-
vokļu māju apkārtni. Talku pagasta pārvalde 
rīko sadarbībā ar biedrību „Ābeļzieds”. 

Dignājas pagastā 
Dignājas pagastā 24. martā aizvadīts 

novada mēroga pasākums – 1949. gada 
represiju piemiņas diena, kas pulcēja iedzī-
votājus no visa novada. Pasākums sākās 
pie bijušās Dignājas pagastmājas, kur tika 
nolikti ziedi izvestajiem, turpinājumā sekoja 
koncerts un atmiņu vakars Dignājas pamat-
skolā. 

Sociālā darbiniece Rita Ušacka stāsta, 
ka sociālajā  jomā Dignājas pagastā īpašu 
izmaiņu nav – arī par jaunajiem saistošajiem 
noteikumiem, kas paredz stingri noteiktus 
līdzdalības pasākumus iedzīvotājiem, kuri 
vēršas pēc sociālas palīdzības, asa reakci-
ja vēl nav dzirdēta. Rita atzīst, ka Dignājas 
pagastā jau līdz šim ir sekots līdzi tam, lai 
mazturīgās ģimenes iekoptu mazdārziņus 
un sagādātu sev šo atspaidu. Ir arī cilvē-
ki, kuri dodas strādāt lielākajās zemnieku 
saimniecībās un saņem sev nepiecieša-
mos dārzeņus kā darba samaksu; viņiem 
pašiem iekopt mazdārziņus netiks prasīts. 
Tādu cilvēku, kuriem zemes mazdārziņa ie-

Pagastu pārvaldēs

rīkošanai nebūtu, Dignājas pagastā neesot, 
katrā ziņā – vienmēr ir iespēja vienoties ar 
kaimiņu vai citu zemes īpašnieku par nelie-
las platības izmantošanu. 

Kur talkos dignājieši?  30. aprīlī tiks sa-
koptas trīs pagasta teritorijā esošās kapsētas. 

Dunavas pagastā
Dunavas pagastā šī gada pavasaris ir 

rāmāks nekā iepriekšējais – Daugava ir sau-
dzīga un pa vairumu no pagasta ceļiem jop-
rojām var pārvietoties ar automašīnu, nevis 
ar motorlaivu, kā tas bija 2010. gadā.  Ūdens 
līmenis Daugavā gan vēl turpina celties, to-
mēr pērnā gada plūdu līmeni tas nesasniegs. 
Arī valsts autoceļš Jēkabpils – Cukuriņi ne-
sen ir greiderēts, tādēļ dunavieši šobrīd var 
ceļot bez īpašām grūtībām. Tas nozīmē – var 
arī vairāk enerģijas veltīt citiem pavasara dar-
biem. 

Lielā talka 30. aprīlī paredzēta visās Du-

Ābeļu dienas centrs. 

navas pagasta kapsētās, kuras kopskaitā ir 
astoņas, tātad – darba netrūks. Taču duna-
vieši, nu jau var teikt – tradicionāli – ir saga-
tavojuši arī sporta pasākumu, kas kuplinās 
talkas noslēgumu. Pēc čakla darba visi in-
teresenti tiek aicināti Dunavas sabiedriskajā 
centrā uz zolītes turnīru! 

Leimaņu pagastā 
Leimaņu pagasts gatavojas lielākam 

sabiedriskam pasākumam – Tautas nama 
jauno telpu atklāšanai. Šo telpu aprīkojuma 
pilnveidošanai Tautas nama vadītāja Inita 
Poriete šobrīd strādā pie jauna projekta sa-
gatavošanas LEADER programmai. Viens 
LEADER programmas projekts Leimaņu pa-
gastā jau tuvojas noslēgumam – tā ietvaros  
ir iegādātas mēbeles un elektropreces ģime-
nes aprūpes un krīzes centram, kas atrodas 
Mežgales ciemā. Sīkāk par šī projekta norisi 
lasāms tā vadītājas Ritmas Rubinas publikā-
cijā.

Lielā talka Leimaņos notiks plašā pa-
gasta teritorijā – piektdien, 29. aprīlī, notiks 
sakopšanas darbi pie Bērzgala pamatsko-
las, Mežgales ciemata centrā un gar ceļu 
Grāvīši –  Mežgale – Leimaņi; Kapāres – Skrī-
veru ezers. 

Sestdien, 30. aprīlī,  talkotājus gaidīs pie 
Tautas nama un Leimaņu kapsētā. 

Kalna pagastā
Kalna pagasts gatavojas gaišām un 

pozitīvām izmaiņām kultūras dzīves norisēs 
– jau tuvākajā laikā tiks apstiprināts jaunais 
kultūras nama vadītājs, un no jauna kultūras 
jomas līdera, protams, tiek gaidītas jaunas 
idejas un uzlabojumi. Interesants piedāvā-
jums Kalna pagasta iedzīvotājiem ir piee-
jams Doktorāta telpās – tur katru trešdienu 
pl. 18 30 četrpadsmit Kalna pagasta dāmas 
pulcējas uz ārstnieciskās vingrošanas no-
darbībām. Tās vada speciālists no Jēkabpils. 
Nodarbību dalībnieces ir ļoti apmierinātas 
ar to norisēm – labums gan veselībai, gan 
noskaņojumam; tāpat – savā pulciņā viņas 
gaida arī jaunas dalībnieces. 
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turpinājums 4. lpp.

Lielā talka 30. aprīlī Kalna pagasta iedzī-
votājus sagaidīs rehabilitācijas centra „Dūjas” 
apkārtnē – tiks sakopta gan birzīte, gan tuvu-
mā esošie Ērgļu kapi. Talka tiek organizēta 
sadarbībā ar nodibinājumu „Mārtiņa Fonds”. 

Zasas pagastā
Zasas pagasta pārvalde pavasari gaida 

darbīgā noskaņā, jo pagasta teritorija ir liela 
un sakopšanas darbu – ļoti daudz. Pēc aiz-
vadītās ziemas visvairāk žēl skaistā Zasas 
parka, kurā laika apstākļi nodarījuši nopiet-
nus postījumus. „Tur tagad izskatās kā pēc 
kara. Vai, vēl precīzāk, tā – viena armija aiz-
gāja un otra vēl nav atnākusi,” sulīgi izsakās 
Zasas pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš. Tieši 
tādēļ visi Zasas iedzīvotāji sestdien, 30. aprī-
lī, aicināti doties talkā sakopt sava pagasta 
lepnumu – Zasas parku. Uz šo vietu talkot 
dosies arī novada administrācijas darbinieki. 

Kas vēl aktuāls šai pagastā?  Zasā ir 
uzsāktas diskusijas par līdzdalības pasāku-
miem iedzīvotājiem, kas saņem sociālos pa-
balstus. Pagasta pārvaldnieks šai jautājumā 
ir diezgan skeptisks. „Ir jau cilvēki pieraduši, 
ka visu pienes klāt. Šo pašu līdzdalības pasā-
kumu sakarā mums ir diezgan kuriozi stāsti 
– piemēram, vīrietis spēka gados, kuram tiek 
stāstīts par to, ka jāiekopj savs dārziņš, pa-

jautā: „A kas tad man to dārzu izravēs?”. Nu, 
nezinu, kas viņam ravēs un kas ražu novāks, 
bet skaidrojošā darba un pieskatīšanas so-
ciālajiem darbiniekiem būs ļoti daudz.”  To-
mēr jāatzīst, ka šādi noteikumi par līdzdalības 
pasākumiem ir ļoti lietderīgi. Iespējams, tos 
varēja pieņemt arī ātrāk, taču – labi, ka tie ir, 
būs iespējams nopietnāk pamatot to, ka kat-
ram pašam ir kaut kas jādara savā labā, nevis 
tikai jānāk prasīt pabalsti. 

Rubenes pagastā
Rubenes pagastā marta mēneša beigas 

iezīmējās ar jaunu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu piedāvājumu iedzīvotājiem – Rube-
nes kultūras nama pagrabstāvā ir izremontē-
tas un aprīkotas telpas, kuras izmantojamas 
dažādiem kamerstila pasākumiem un ap-
mācību aktivitātēm. Pirmie tās  ieskandināja 
novada folkloras kopu dalībnieki, 30. martā 
telpas tika laipni atvēlētas apmācībām – tur 
biedrība „Ūdenszīmes” organizēja tikšanos 
ar Latvijas Dārzu biedrības pārstāvi Initu 
Šteinbergu, pulcinot dārzu mīļotājus gan no 
Rubeņiem, gan Bebrenes. 

Taču – pakalpojums, kas izpelnījies vis-
lielāko interesi, ir jauniegādātie trenažieri. 
Šāda piedāvājuma līdz šim Rubenes pagastā 
nav bijis, un, spriežot pēc lielās atsaucības, 

tas ir ļoti nepieciešams. Katru pirmdienas un 
ceturtdienas pēcpusdienu tos izmantot nāk 
Rubenes pagasta dāmas, un – aktivitāte ir tik 
liela, ka jāsastāda pat grafiks. 

Trenažieri un telpu inventārs ir iegādāti 
LEADER programmas projekta „Radošās 
attīstības centra izveidošana un aprīkošana 
Rubenes kultūras namā” ietvaros. 

Lielā talka 30. aprīlī  Rubenes pagastā 
tiks organizēta septiņās pagasta kapsētās. 
Kaldabruņas iedzīvotāji, savukārt, aicināti 
pulcēties uz talku Kaldabruņas skolā, kur 
talkas noslēgumā būs arī kāds saviesīgāks 
pasākums. 

Trenažieri Rubeņos.

Sakarā ar to, ka samērā bieži, tiekoties 
ar iedzīvotājiem, nākas secināt,  ka trūkst iz-
pratnes par to, ko  dara un par ko atbild katra 
no pašvaldības amatpersonām, informatīvajā 
izdevumā ir nolemts izveidot jaunu sadaļu, 
kurā skaidrosim pašvaldības un tās darbi-
nieku funkcijas, iepazīstinot iedzīvotājus arī 
ar pašvaldības apstiprinātajiem Saistošajiem 
noteikumiem un Nolikumiem. 

Šajā numurā publicējam tās sadaļas 
no Jēkabpils novada pašvaldības noliku-
ma, kurās noteiktas domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora 
funkcijas, jo tieši augstāko amatpersonu pie-
nākumu sadalījums līdz šim izsaucis visvairāk 
jautājumu. 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠ-
SĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN IZPILDDIREK-
TORA PILNVARAS

14. Domes darbu vada domes priekšsē-
dētājs. Domes priekšsēdētājs:

14.1. ir politiski un likumā „Par pašval-
dībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par 
pašvaldības domes darbu;

14.2. pārstāv pašvaldību attiecībās ar 
valsti un citām pašvaldībām;

14.3. ierosina jautājumu izskatīšanu paš-
valdības domē, pastāvīgajās komitejās un ko-
misijās un darba grupās;

14.4. koordinē deputātu, administrācijas 
darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

14.5. domes vārdā izdod pilnvaras, pa-
raksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

14.6. atver un slēdz kontus banku iestā-
dēs;

14.7. saskaņo domes izpilddirektora 
lēmumus par pašvaldības administrācijas 
darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no 
darba;

14.8. dod saistošus rīkojumus pašvaldī-
bas administrācijas darbiniekiem;

14.9. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs 
valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

14.10. amata zaudēšanas gadījumā no-
drošina dokumentācijas un materiālo vērtību-
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

14.11. veic citus pienākumus, kas pare-
dzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, 
domes lēmumos un šajā nolikumā.

15. Domes priekšsēdētājam ir 1 (viens) 
vietnieks.

16. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
16.1. pilda domes priekšsēdētāja pienā-

kumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzde-
vumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā 
paredzētajos gadījumos;

16.2. veic citus domes priekšsēdētāja 
uzdotus uzdevumus.

17. Pašvaldības izpilddirektors šajā noli-
kumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašval-
dības iestāžu, pagasta pārvalžu, aģentūru un 
pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

 Pašvaldības izpilddirektors:
17.1. īsteno pašvaldības administrācijas 

vadītāja kompetenci;
17.2. īstenojot pašvaldības administrā-

cijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un 
atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas 
darbiniekus, to saskaņojot ar domes priekš-
sēdētāju;

17.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētā-

Pašvaldības darbība
ju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbi-
niekiem;

17.4. organizē domes lēmumu izpildi un 
ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastā-
vīgajās komitejās;

17.5. iesniedz domei priekšlikumus par 
pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderī-
gu lēmumu atcelšanu;

17.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu, 
aģentūru vadītājiem prettiesiskas bezdarbības 
gadījumā pieņemt lēmumus;

17.7. ierosina domei iecelt amatā vai at-
brīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

17.8. organizē teritorijas attīstības prog-
rammas, teritorijas plānojuma, publiskā pār-
skata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz 
tos apstiprināšanai domei;

17.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi 
divos mēnešos, ziņo domei par administrā-
cijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai 
priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus 
un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

17.10. piedalās domes un komiteju sē-
dēs un jautājumu apspriešanā;

17.11. pēc kārtējām pašvaldības domes 
vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudē-
šanas gadījumā organizē dokumentācijas un 
materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes 
priekšsēdētājam;

17.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rī-
kojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz 
līgumus;

17.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic 
citus pienākumus;
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turpinājums no 3. lpp.
17.14. izdod pilnvaras pašvaldības admi-

nistrācijas kompetences jautājumos.
18. Pēc kārtējām pašvaldības domes 

vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsē-
dētāja amata zaudēšanas gadījumā, domes 
priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors 
organizē dokumentācijas un materiālo vērtī-
bu nodošanu jaunajam pašvaldības domes 
priekšsēdētājam.

Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodoša-
nas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras 
zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais 
domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Finan-
šu un ekonomikas nodaļas pārstāvis.

19. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdē-
tāja vietnieks un citas vēlētas pašvaldības 

amatpersonas, kā arī izpilddirektors un citi 
pašvaldības administrācijas darbinieki sa-
ņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu 
saskaņā ar Darba samaksas un sociālo ga-
rantiju nolikumu.

  
Jēkabpils novada pašvaldības admi-

nistrācijas nolikumā, savukārt, ir noteiktas 
administrācijas vadītāja funkcijas: 

8. Administrācijas vadītājs ir novada 
pašvaldības izpilddirektors.

9. Administrācijas vadītājs:
9.1. organizē administrācijas funkciju 

pildīšanu un atbild par to, vada iestādes ad-
ministratīvo darbu, nodrošinot darba nepār-
trauktību, lietderību un tiesiskumu;

9.2. pārvalda administrācijas finanšu, 

personāla un citus resursus;
9.3. apstiprina administrācijas amatu sa-

rakstu;
9.4. pieņem darbā un atlaiž no tā admi-

nistrācijas darbiniekus pēc saskaņošanas ar 
novada domes priekšsēdētāju;

9.5. nosaka administrācijas amatpersonu 
un darbinieku pienākumus;

9.6. izveido iestādes iekšējās kontroles 
sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekš-
pārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;

9.7. slēdz saimnieciskus darījumus admi-
nistrācijas darba nodrošināšanai pēc saska-
ņošanas ar novada domes priekšsēdētāju;

9.8. veic citus novada domes, novada 
domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja viet-
nieka dotus uzdevumus.

Jēkabpils novada pašvaldība izsludi-
na 2011. gada NVO iniciatīvu konkursu.

Konkursa norise un iesniedzamie do-
kumenti ir līdzīgi 2010. gada konkursam, 
kurā tika atbalstītas 7 novada nevalstiskās 
organizācijas, kuras rīkoja ļoti daudzveidī-
gus un interesantus pasākumus. 

Īsi par šī gada konkursu: 
1. Konkursā var piedalīties Jēkabpils 

novadā reģistrētas NVO un NVO, kas veic 
pastāvīgu darbību novadā. 

2.  Atbalsts NVO iniciatīvām nedrīkst 
pārsniegt Ls 300,- un 90% no aktivitātes ko-
pējā budžeta. Ne mazāk kā 10% no aktivitā-
tes īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem 
jānodrošina tās veicējam no saviem vai citu 
līdzekļiem. Līdzekļi var tikt nodrošināti arī kā 
ieguldījums natūrā – NVO telpu, resursu, ma-
teriāli tehnisko līdzekļu pielietojums, kā arī 
darbinieku brīvprātīgais darbs, kas tiek aprē-
ķināts, vadoties no vidējās darba samaksas 
valstī par konkrēta darba veikšanu.

3. Viena organizācija šai konkursā var 
iesniegt vienu projekta pieteikumu. 

4. Projekta pieteikumā iekļauto aktivitā-
šu skaits nav ierobežots.

5.  Iniciatīvu atbalsta gadījumā Dome 
piešķir līdzekļus šādām izdevumu pozīcijām: 
samaksa nodarbību, pasākumu vadītājiem; 
aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie ma-
teriāli, pakalpojumi un inventārs, tai skaitā 
– dalībnieku ēdināšanas izdevumi, ja tas ne-
pieciešams; transporta izdevumi aktivitāšu 
norises nodrošināšanai. Līdzekļi netiek pie-
šķirti telpu remontam, pamatlīdzekļu iegādei, 
administratīvā personāla atalgojumam un or-
ganizācijas ikdienas izdevumu segšanai. 

 Projektu prioritātes:
Atbalsta pasākumi bērniem, tai skaitā 

– vasaras nometņu un akciju organizēšana;
Pasākumi  jauniešiem, interešu klubu 

veidošana, brīvā laika pavadīšanas un iz-
glītojoši pasākumi; 

Veselīgs dzīvesveids un sports pie-

Konkurss darbigajiem un idejam bagatajiem!
augušajiem un ģimeņu auditorijai, vides 
sakopšanas talkas; 

Mūžizglītības un kultūras aktivitātes, 
kur to nenodrošina pašvaldības kultūras 
iestādes; 

Sociālās sfēras atbalsta pasākumi, ja 
tie nedublē un papildina pašvaldības no-
drošinātos pasākumus. 

Nav izslēgts atbalsts inovatīviem projek-
tiem un iniciatīvām citās sfērās, ja vērtēšanas 
darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem nova-
da attīstībā. 

Projektu iesniegšana:
Nevalstiskās organizācijas projektus ie-

sniedz līdz kārtējā gada  15. maijam Jēkab-
pils novada pašvaldībā, Rīgas  ielā 150a,  aiz-
zīmogotā aploksnē ar norādi „NVO projektu 
konkursam”.  

Ar pilnu nolikuma tekstu un projekta 
pieteikuma veidlapu var iepazīties Jēkabpils 
novada pašvaldības mājaslapā: www.jekab-
pilsnovads.lv 

Jūs esat jauni un ak-
tīvi, jūs gribat dzīvot savā 
pagastā, jūs zināt, ko va-
rat uzlabot apkārtējā vidē, 
lai darītu ikdienas dzīvi 
labāku un aizraujošāku, 
lai pārliecinātos par sa-
vām spējām. Jums tikai 
mazliet pietrūkst iniciatī-
vas un naudas. Tad īstais 
laiks sasparoties un ķerties klāt šim pro-
jektam!

Mērķis 
Sekmēt jauniešu iniciatīvu savas dzīves 

vides uzlabošanā biedrības „Lauku partne-
rība Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, 
Krustpils, Salas un Viesītes novados. 

Uzdevumi:
Apzināt, ko savā dzīves vietā jaunieši 

gribētu un varētu uzlabot; 
Izveidot darba grupu 3 – 5 cilvēkiem;

Jauniešu iniciatīvu konkurss „Mēs varam!”
Konsultēties ar sava pagasta (pilsētas) 

speciālistiem projektu rakstīšanā;
Uzrakstīt projekta pieteikumu;
Prezentēt projekta ideju konkursa ko-

misijai un pārējiem projektu pieteicējiem;
Realizēt iecerēto projektu;
Sagatavot un iesniegt projekta atskaiti 

(t.sk. atskaiti par finansējuma izlietojumu);
Noslēgumā dalīties savā pieredzē pro-

jekta īstenošanā, uzrakstīt par to presei.

Dalībnieki:
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teri-

torijā dzīvojošo pusaudžu, jauniešu grupas 
no 12 gadu vecuma. Grupas vadītājam jā-
būt pilngadīgam.

Iespējamā atbalsta apjoms līdz Ls 
100,-

Vērtēšanas kritēriji:
Projekta atbilstība konkursa mērķim;
Saistība ar reālo jauniešu dzīves vidi 

pagastā;
Iespēja realizēt iecerēto pašu jauniešu 

spēkiem;
Pašu ieguldījums – brīvprātīgais darbs.
Projekta pieteikuma iesniegšanas laiks 

– līdz 2011. gada 16. maijam
Konkursa rezultātu paziņošana – 2011.

gada 27. maijs. 
Atbalstīto projektu īstenošana – līdz 

2011. gada 1. novembrim.

Projektus iesniegt:
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” val-

des priekšsēdētājai Skaidrītei Medveckai
Skolas ielā 16 a, Aknīstē, LV-5208.

Projektus vērtēs: 
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” iz-

veidota komisija.

Papildus informācija: 
Projekta nolikums, pieteikuma anketa 

un paskaidrojums anketas aizpildīšanai at-
rodams  www.partneribaselija.lv

Rudīte Urbacāne, tel. 29273475         
E-pasts: rudite_ur@inbox.lv
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Jauniešu kluba pirmie asniņi Rubeņos
Par to, lai mūsu novadā labi jus-

tos jaunieši, lai viņi vēlētos šeit dzī-
vot un strādāt, ir domāts daudz. Ar 
reāliem piedāvājumiem gan ir grūti 
– to nosaka gan kopējā ekonomiskā 
situācija, jo piemērotu darbu atrast 
laukos patiešām ir sarežģīti, gan arī 
tas, ka skolu jau beigušie jaunieši 
dodas turpināt mācības uz pilsētām, 
un saikne ar dzimto vietu vairs nav 
tik stipra. 

Rubene ir mūsu novada lielā-
kais pagasts iedzīvotāju skaita ziņā, 
pie tam – šeit ir gan labi aprīkots 
kultūras nams, gan atsaucīga un 
entuziasma pilna tā vadītāja – Inta 
Tomāne. Kopīgi diskutējot par jau-
natnes problēmām, nolēmām maz-
liet pamudināt tieši Rubenes pagasta 
jauniešus uz kopīgiem darbiem un idejām. 

29. marta pēcpusdienā Rubenes tautas 
namā uz tikšanos ar tā vadītāju Intu Tomāni 
un novada sabiedrisko attiecību speciālisti 
Ievu Jātnieci bija ieradušies ap 12 jaunieši 
– visa Rubenes pamatskolas 9. klase, ko 

pārstāvēja vairumā zēni un viens jaunietis, 
kuram skolas gaitas jau aiz muguras. Patī-
kami, ka atsaucība bija tik liela, un varējām 
padiskutēt par to, ko jaunieši vēlētos darīt 
šodien, rīt, vasarā un turpmākajā dzīvē, kā 
arī par to, kur iegūstami pirmie līdzekļi savu 

interešu realizācijai.  Tāpat – anali-
zējām esošo situāciju Rubeņos, un 
secinājumi bija divējādi: dažādu brī-
vā laika pavadīšanas veidu netrūkst, 
pie tam – par tiem nav jāmaksā, 
kultūras namu jau šobrīd pēcpus-
dienās apmeklē samērā daudz jau-
niešu. No otras puses – nav īstas 
atsaucības no viņiem pašiem, viss 
ātri apnīk… Tieši šai jautājumā va-
rētu palīdzēt atbildības uzņemšanās 
pašiem par savām iecerēm – ja pro-
jektiņš tiks izstrādāts pašu spēkiem 
(protams, saņemot palīdzību no 
pieaugušajiem), pēc pašu izvēles 
iegādāts sporta inventārs vai spē-
les, pašiem būs jāatbild par iecerēto 
pasākumu norisēm, tad arī interese 
būs noturīgāka, jo to pastiprinās 

arī atbildības sajūta. Tādēļ kopīgi nolēmām 
strādāt pie projekta izstrādes Lauku Partne-
rība „Sēlija”  jauniešu konkursam, un, iespē-
jams, izmantojot kādas biedrības atbalstu, 
sagatavot pieteikumu arī Jēkabpils novada 
NVO iniciatīvu konkursam. 

Rubenes jaunieši.

Dzīve, neizmantojot modernās tehnolo-
ģijas, kļūst aizvien sarežģītāka – aizvien jauni 
dokumenti ir iesniedzami tikai elektroniskā 
formā, ne mazumu grūtību sagādājot tiem, 
kuriem līdz šim ar datoru un internetu strādāt 
ir iznācis ļoti maz. 

Tai pašā laikā – šīs tehnoloģijas sniedz 
līdz šim neapzinātas un vēl neizmatotas ie-
spējas visdažādākajās jomās  – gan saziņā 
ar pašvaldību, gan jaunu zināšanu un jaunu 
draugu iegūšanā, gan arī nepieciešamās do-
kumentācijas nokārtošanā. 

Mūsu novadā pie šo tehnoloģiju pielie-
tojuma palielināšanas un iedzīvotāju apmā-
cības strādā gan pašvaldība, gan 
biedrības. Pašvaldība Eiropas Soci-
ālā fonda finansētā projekta ietvaros 
organizē videokonferences, kurās 
var sarunāties gan ar deputātiem, 
gan novada administrācijas darbi-
niekiem. Iepriekšējā videokonferen-
ce notika 30. martā, tajā piedalījās 
deputāti Gints Audzītis un Inga Mar-
tinova. Tomēr – iedzīvotāju atsaucī-
bu varēja vēlēties lielāku. Kādēļ tā? 
Jautājām iedzīvotājiem un pagastu 
pārvalžu darbiniekiem. Lūk, arī da-
žas atbildes:

„Cilvēki tomēr baidās no tā, ka 
būs redzami ekrānā. Sapulcē  - klā-
tienē  šķiet kaut kā drošāk, bet šeit 
– ja nu kāds ieraksta? Un kā es tur 
izskatos? Pat mums, pagastu pārvalžu dar-
biniekiem,  ir tāda neomulīga sajūta; iedzī-
votājiem – vēl jo vairāk. Tomēr pastāv tāda 
psiholoģiska barjera, kuru var pārvarēt tikai 
pamazām, jo iecere pati par sevi ir ļoti laba.”

Apgūstam modernās tehnoloģijas

„Ja jau mani pagasts uzaicinātu, es gan 
aizietu! Bija publicēts avīzē? Varbūt arī, ka 
bija, bet no tā taču es nezinu, vai mani tai 
konferencē gaida!”

„Būtu labi, ja konferences notiktu par 

kādu konkrētu tēmu, ja tā vispārīgi, tad ne-
var īsti saprast, ko jautāt, un – vai citiem tas 
interesēs...”

Apzinoties to, ka šādam jaunināju-
mam tiešām vajadzīgs laiks, tomēr aici-
nām – 27. aprīlī izmantojiet videokonfe-
rences iespējas, lai tiktos ar sociālā die-
nesta vadītāju Ritmu Rubinu! Ticiet – visi 
ir gaidīti, un no neveiksmīga attēla datorā 
arī nav jābaidās, jo neesam taču modeļu 
skola! 

Moderno tehnoloģiju apguvei projek-
ta „Zināšanas un iespējas” ietvaros divas 

nodarbības veltīja arī biedrība 
„Ūdenszīmes”. Tās notika Duna-
vas sabiedriskajā centrā nova-
da projektu speciālistes Guntas 
Dimitrijevas vadībā. Pateicoties 
Guntas lieliskajai profesionali-
tātei, visi nodarbību dalībnieki 
varēja pārliecināties, ka dators 
– tas nav briesmīgi, tas ir inte-
resanti! Dalībnieki pētīja, kas at-
rodams pašvaldības mājaslapā, 
mācījās, kā meklēt informāciju 
internetā – gan par likumdoša-
nu, valsti un pašvaldību, gan arī 
par saviem hobijiem. Atklājās, ka 
arī mācīties tik ļoti nepieciešamo 
angļu valodu ar datora palīdzību 
ir vienkārši un ļoti aizraujoši.  Šo 

nodarbību laikā arī sapratām, ka mums vi-
siem vēl ir daudz jāmācās, lai spētu izmantot 
tās milzīgās iespējas, kuras mums nodrošina 
bezmaksas interneta pieejamība ikvienā pa-
gasta bibliotēkā. 
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Salaveča veltes izdalītas…

Pašvaldībā izstrādā attīstības programmu

Iedzīvotāju 
zināšanai!

2011. gada 27. aprīlī plkst. 11.00 no-
tiks videosanāksme par aktualitātēm Jē-
kabpils novada sociālā dienesta darbā.

Sanāksme tiek organizēta projekta 
„Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils 
novada pašvaldībā publisko pakalpoju-
mu kvalitātes uzlabošanai”, vienošanās Nr. 
1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/017/17 ietvaros. 
Videosanāksmē aicināti piedalīties iedzīvo-
tāji no visiem pagastiem. Būs iespēja uzdot 
jautājumus sociālā dienesta vadītājai Ritmai 
Rubinai. 

Kas jādara, lai piedalītos videosanāksmē: 
Jādodas uz sava pagasta pārvaldi un jā-

informē sekretāri par savu dalību sanāksmē;
Vēlams sagatavot jautājumus par soci-

āliem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, so-
ciālo rehabilitāciju, kā arī par palīglīdzekļiem, 
ja tādi ir nepieciešami.

Cienījamie iedzīvotāji, esiet aktīvi un izman-
tojiet piedāvāto iespēju. 

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība

G. Dimitrijeva, 
projekta vadītāja

Attīstības programmas izstrāde notiek 
projekta „Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai no-
vada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/
VRAA/004 ietvaros. Projekta mērķis ir pa-
augstināt Jēkabpils novada pašvaldības 
attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot 
Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plā-
nošanas dokumentus – Jēkabpils novada 
Attīstības programmas sadaļas – Stratēģisko 
daļu, Rīcības plānu, attīstības programmas 
ieviešanas uzraudzības plānu, Jēkabpils 
novada teritorijas plānojumu un Ietekmes 
uz vidi novērtējumu. Attīstības programmas 
sadaļu un teritorijas plānojuma, kā arī ietek-

Pašvaldībā tiek sekots jaunā atkritumu 
apsaimniekošanas likuma izstrādes gaitai. 
Pēc tā stāšanās spēkā tiks izstrādāti jauni 
saistošie noteikumi, lai sakārtotu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu pašvaldībā un 
ierobežotu neatļautas darbības. Īpašumu 
pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas 
nodaļa ir apkopojusi datus par atkritumu 
apsaimniekošanas jomu pagastu pārvalžu 
teritorijās un nākas secināt, ka pastāv prob-
lēmas šajā nozarē. Par cik pašvaldības teri-
torija ir liela, tajā nav atkritumu izgāztuves un 
pakalpojumu sniegšanā nav viens konkrēts 
pakalpojumu sniedzējs, joprojām ir spēkā 
iepriekš noslēgtie līgumi, pastāv vairākas 
specifi skas problēmas, ar kurām saskaras 
iedzīvotāji un speciālisti.

2010. gada oktobra beigās Lauku at-
balsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauk-
saimniecības pārvalde izvērtēja un apstip-
rināja pašvaldības iesniegto projektu Nr. 
10-05-LL13-L413201-000002 „Atkritumu sa-
vākšanas kvalitātes uzlabošana publiski pie-
ejamās vietās Jēkabpils novada pašvaldības 
teritorijā” par kopējo summu 8830,50 Ls.

LEADER PROJEKTU AKTIVITĀTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Atkritumu apsaimniekošana 
Jēkabpils novadā

Šobrīd projekta ietvaros ir iegādāti un 
uzstādīti 10 plastmasas sadzīves atkritumu 
konteineri ar tilpumu 1 100 L. Tie ir novietoti 
publiski pieejamās vietās ar lielāku iedzīvotā-
ju koncentrāciju un apmeklējumu. Rubenes 
ciemā ir izvietoti 5 šādi konteineri, no kuriem 
3 atrodas Rubeņu parkā, viens – autobusu 
pieturā, viens – pie Rubenes pamatskolas. 
Zasas ciemā arī ir izvietoti šādi 5 konteineri, 
no kuriem 3 ir Zasas parka teritorijā un 2 –
amatniecības centra „Rūme” teritorijā.

Novada kapsētu teritorijās ir uzstādīti 12 
vaļēja tipa metāla konteineri un informatīvie 
stendi.

Izturēsimies ar cieņu pret citu darbu, 
centīsimies uzturēt kārtību un metīsim atkritu-
mus tiem paredzētajās vietās.

Projekta vadītājs, 
Ipašumu pārvaldīšanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļas vadītājs 
A. Vanags

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

mes uz vidi veikšanai tiek piesaistīti eksperti. 
Plānotais projekta budžets ir 34054 Ls un to 
līdzfi nansē Eiropas Savienība. Projekta īste-

Darba grupas tikšanās. 

nošanas laiks 27 mēneši no 2011. gada 02. 
janvāra līdz 2013. gada 31. martam. Plānotas 
4 aktivitātes: projekta administrēšana, Attīstī-
bas programmas izstrādes procesa nodroši-
nāšana, Jēkabpils novada teritorijas plānoju-
ma izstrāde un IVN veikšana, informācijas un 
publicitātes pasākumi.

Līdz šim laikam ir veikts iepirkums, no-
slēgts līgums ar SIA „Reģionālie projekti”, 
tiek strādāts pie Attīstības programmas iz-
strādes. 12. aprīlī notika darba grupas sa-
nāksme, kurā tika identifi cēti galvenie dar-
bības virzieni attīstības vīzijas defi nēšanai. 
Darba grupas dalībnieki izteica viedokļus un 
priekšlikumus ekspertiem. 

G. Dimitrijeva 

Bieži vien ikdienā, saskaroties ar dažā-
dām grūtībām, aizmirstam par to, kas mums 
ir – divas veselas kājas un rokas, laba redze, 
dzirde, stiprs mugurkauls... Taču – tepat 
mums blakus ir cilvēki, kuriem daudz kas no 
tā ir atņemts. Un, neraugoties uz to, viņi dzīvo 
daudz aktīvāk un pilnvērtīgāk nekā daudzi no 
tiem, kam visas šīs dārglietas ir – viņi muzicē, 
veido mākslas darbus, mācās un strādā, un 
pat – aktīvi sporto, uzvar pasaules čempionā-
tos un apceļo pasauli. 

 Iepazīties ar dažiem no šiem cilvēkiem, 

dalīties pieredzē un gūt iedvesmu aicinām 
10. maijā plkst. 14.00 Leimaņu tautas 

namā SEMINĀRS – Tikšanās ar paralim-
pisko spēļu un čempionātu laureātiem – 
Aigaru Apini, Aigaru Višņevski, Viesturu 
Bigaču. Gaidām arī mūsu novada paralim-
pieti Gunti Jakubovski.

Dzirdēsim par viņu ceļu līdz pasaules 
līmeņa sacensībām,  aplūkosim medaļas un 
skatīsimies videomateriālus. Tikšanās noslē-
gumā – dalīsimies pieredzē un diskutēsim 
par to, kā padarīt dzīvi ērtāku un interesan-

tāku ikvienam – neatkarīgi no viņa vecuma, 
sociālās piederības vai veselības stāvokļa; 
kā arī par to, ka sportot var ikviens – ne tikai 
jauns un vesels. 

Pasākumu kuplināt ar melodeklamāci-
jas priekšnesumiem aicināti arī jaunieši no 
Barkavas arodvidusskolas, kurā darbojas 
apmācību grupas jauniešiem ar īpašām va-
jadzībām. 

Semināru organizē biedrība „Ūdenszī-
mes” projekta „Zināšanas un iespējas” ietva-
ros.

MĒS VARAM!
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Zasas pagastā īsteno projektu
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Zasas pagasta pārval-
dē tiek īstenots LEADER 
projekts’’Tautas tērpu iegāde 
Zasas kultūras nama jaunie-
šu deju kolektīvam’’Nr.10-
05-LL13-L413206-000004. 

Projekta rezultātā jauniešu 
deju kolektīvs ieguva jaunus 
apavus (meitenes – kurpes; 
zēni – zābakus). Meitenes iegu-
va tautiskās blūzes, īsos ņiebu-
rus ar oderi, Zemgales meiteņu 
vainagus, pusgarās mežģīņu 
zeķes, vilnas auduma brunčus, 
bet puiši – tautiskos kreklus, ga-
rās bikses, vestes ar oderi.

Tautas tērpu izgatavošanas 
darbus veica Solveigas Ikertes 
individuālais uzņēmums „Novads” un SIA 
„Kristāla kurpīte’’ . Projekta realizācijai ne-
pieciešamā summa bija Ls 3276,90.                   

Jauniešu deju kolektīvs ar jaunajiem 
tērpiem iedancoja gan 1. aprīļa pasākumu 
„Kad lāstekas krīt”, gan arī piedalījās deju 

Jēkabpils novada pašvaldības domes 
sēdē sociālais dienests iesniedza priekšlikumu 
par „Ģimenes atbalsta un krīzes centra adre-
se” izveidi.  12.11.2009. deputāti pieņēma ap-
stiprinošu  lēmumu. Tika izveidota  Jēkabpils 
novada domes Sociālā dienesta  struktūrvie-
nība, kas nodrošina īslaicīgu palīdzību krīzes 
situācijās personām vai ģimenēm ar bērniem, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada 
administratīvajā teritorijā. Ģimenes atbalsta un 
krīzes centra  mērķis ir  nodrošināt īslaicīgu 
palīdzību neparedzamu gadījumu, ārkārtas 
vai  krīzes situācijās nonākušām personām vai 
ģimenēm ar bērniem laika posmā līdz 3 mē-
nešiem un nodrošināt profesionālu un mērķ-
tiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu 
sniegšanu, lai palīdzētu personām vai  ģime-
nēm ar bērniem atjaunot savu spēju sociāli 
funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai lab-
vēlīgus apstākļus. Palīdzēt ģimenei atrisināt vai 
mazināt problēmas, attīstot pašas ģimenes vai 
personas resursus un iesaistot atbalsta sistē-
mas.

Ģimenes atbalsta un krīzes centra adre-
se – „Mežvijas”, Leimaņu pagasts, Jēkabpils 
novads. Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
darbība tiek fi nansēta no Jēkabpils novada 
pašvaldības  budžeta, bet arī var būt speciāli 
līdzekļi, kas iegūti no juridisko un fi zisko perso-
nu ziedojumiem un dāvinājumiem. 

Ģimenes atbalsta un krīzes centrs iekār-
tots daudzdzīvokļu mājas „Mežvijas” četru 
istabu dzīvoklī, kurā ir labiekārtotas četras dzī-
vojamās istabas, virtuve, labierīcības, sanitārā 
telpa. Katra dzīvojamā istaba ir izolēta, nav 
caurstaigājama. Visās telpās ir veikts remonts, 

Zasas jauniešu deju kolektīvs.

kolektīvu skatē, kas notika 9. aprīlī Viesītē.
Jauniešiem tērpi ļoti patīk,  un viņi  tajos 

jūtas labi.
               

 Zasas kultūras nama vadītāja 
Anita Ķikute

Ģimenes atbalsta un krīzes centrs

Nolikums.
1. Sacensību mērķis.
1.1. Nodrošināt sporta aktivitāšu daudz-
veidību novadā, piedāvājot iedzīvotājiem 
saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju;
1.2. Noteikt labākos zolītes spēlētājus;
1.3. Iedibināt šo sacensību norisi kā tra-
dīciju Dunavā.

2. Sacensību rīkotāji un tiesneši.
2.1. Sacensības rīko Dunavas pagasta 
pārvalde un Dunavas sabiedrisko resur-
su centrs.
2.2. Sacensību tiesneši:
Galvenais tiesnesis – Uldis Strēlnieks
Tiesnesis – Uldis Auzāns
Tiesnesis – Jānis Ūbelis

3. Sacensību vieta un laiks.
3.1. Sacensības notiek 30.04.2011. laika 
posmā no 15:00 līdz 19:00 (beigu laiks 
aptuveni) Dunavas skolā;
3.2. Dalībnieku pieteikšanās no 14:30 – 
15:00 sacensību vietā.

4. Sacensību dalībnieki.
4.1. Uz individuālām sacensībām tiek ai-
cināti visi spēlēt gribētāji un viņu līdzjutēji.
5. Sacensību noteikumi.
5.1. Sacensības notiek individuāli;
5.2. Gan vīrieši, gan sievietes spēlē vienā 
grupā;
5.3. Turnīrs notiek atbilstoši vispārpie-
ņemtajiem zolītes spēles noteikumiem;
5.4. Atkarībā no dalībnieku skaita vienosi-
mies par sacensību norises kārtību.

6. Uzvarētāju noteikšana.
6.1. Pirmās vietas ieguvējs saņem kausu 
un medaļu, 2. – 3. vietas ieguvēji piemi-
ņas medaļas;
6.2. Iespējams, sacensību organizētāji 
apbalvos arī dažus citus dalībniekus.

Informācija par sacensību nori-
si pie galvenā tiesneša Ulda Strēlnie-
ka, t. 28626381 vai A. Baltaruņķa t.  
29578562.

Patīkamu 
Lielās talkas 
noslēgumu!

Dunavas pagasta pārvalde, 
Dunavas sabiedrisko resursu 

centrs rīko 

sacensības kāršu 
spēlē „Zolīte”

ir nomainīti logi, radiatori, durvis. 
22.04.2010. tika apstiprināts lēmums par 

projekta „Krīzes centra aprīkošana Leima-
ņu pagastā” izveidi un iesniegšanu „Leader” 
programmā. Projekta ietvaros notika iepirkuma 
organizēšana par mēbeļu un elektropreču ie-
gādi un uzstādīšanu. Pēc pieteikuma izvērtēša-
nas vispiemērotākais mēbeļu ražotājs bija SIA 
„MEBR S”, kas ir specializējies pasūtījuma mē-
beļu ražošanā par pieņemamām cenām. Spe-
ciālisti, vadoties pēc pieteikuma specifi kācijas 
un veicot mērījumus uz vietas, vienojās par 
mēbeļu izgatavošanas laiku. Ievērojot termiņus 
tika izgatavotas nepieciešamās mēbeles, lai 
personas vai ģimenes ārkārtas vai krīzes situ-
ācijā varētu izmitināt. Elektropreču piegādi un 
uzstādīšanu veica SIA „Sedumi”, kuri aprīkoja 
„Ģimenes atbalsta un krīzes centru” ar nepie-
ciešamajām elektroprecēm un iekārtām. 

 „Ģimenes atbalsta un krīzes centra” pilnī-
gai aprīkošanai nepieciešami virtuves piederu-
mi, trauki, gultas piederumi un gultas veļa. Uz 
šo brīdi, ja būs nepieciešamība izmitināt krīzes 
vai ārkārtas situācijā nonākušas personas, ir 
iespēja izmantot Leimaņu Veco ļaužu nama – 
Pansija rezervē esošo inventāru un citas sadzī-
vei nepieciešamās lietas. 

Vēlu, lai neparedzamas situācijas nevienu 
nepārsteidz, taču, ja gadīsies ārkārtas vai krī-
zes situācija, būs iespēja palīdzēt.

Priecīgas un jaukas Lieldienas, radošas 
un pozitīvas domas pavasarī!  

Sociālā dienesta vadītāja R. Rubina
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Skolu peldēšanas sacensības
Salas peldbaseinā 16. martā notika 

skolu sacensības peldēšanā. Pirmie spē-
kiem mērojās mazo skolu peldētāji. Sacen-
sības noritēja divās vecuma grupās- 1998. 
g.dzimušie un jaunāki un 1995. – 1997. g. 
dzimušie. Abām vecuma grupām bija jāveic 
50 metrus gara distance. Pirmajā vecuma 
grupā zēniem tika uzrādīti sekojoši rezul-
tāti – 1. vieta – Edgars Šteins(46,85), 2. vie-
ta- Vasīlijs Ņesterovs (1:01,41), abi pārstāv 
Biržu internātpamatskolu, 3. vieta – Alens 
Butāns (1:10,04), Ābeļu pamatskola. Šajā 
vecuma grupā meitenēm 1. vieta Lainei Do-
nānei no Ābeļu pamatskolas (54,30), 2. vieta 
Agatei Apančonokai no Sūnu pamatskolas 
(1:03,84), 3. vieta Laurai Ločai no Ābeļu pa-
matskolas (1:05,75).Komandvērtējumā 1998. 
g. dz. un jaunākiem – 1. vieta Ābeļu pamat-
skolai, 2. vieta Biržu internātpamatskolai, 3. 
vieta Brāļu Srindu Atašienes vidusskolai, 4. 
vieta Dignājas pamatskolai, 5. vieta Sūnu pa-
matskolai. Mazo skolu otrajā vecuma grupā 
individuālie rezultāti bija sekojoši – zēniem 
1.vieta Bogdanam Semeņukam no Brāļu 
Skrindu Atašienes vidusskolas (36,97), 2. vie-
ta Ričardam Grauzem no Ābeļu pamatskolas 
(37,09), 3. vieta Mārtiņam Vasjurinam no Biržu 
internātpamatskolas (38,62), meitenēm 1. vie-
ta Katrīnai Šilinskai no Dignājas pamatskolas 
(47,78), 2. vieta Baibai Skrīvelei (54,97), 3. 
vieta Kristiānai Birnei (1:04,73), abas no Biržu 
internātpamatskolas.Komandvērtējumā šajā 
vecuma grupā 1. vieta Dignājas pamatsko-
lai, 2. vieta Biržu internātpamatskolai, 3. vieta 
Ābeļu pamatskolai, 4. vieta Brāļu Skrindu Ata-
šienes vidusskolai, 5. vieta Sūnu pamatskolai. 
Nākamie startēja lielo skolu peldētāji, kur ļoti 

Skolu sports  

Volejbola diena
3. martā Jēkabpils 3. vidusskolā noti-

ka kārtējās skolu volejbola sacensības,  kur 
piedalījās sešas komandas 1991. – 1994. g. 
dzimušajām  jaunietēm. Spēles noritēja divās 
apakšgrupās, vienā pārliecinošā vadībā iz-
virzījās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pār-
stāves, kuras ar rezultātu 2:0 (21:5 un 21:6 ) 
pieveica Viesītes komandu un ar 2:0 (21:3 un 
21:15) arī Zasas komandu. Savstarpējā spēlē 
Zasa uzvarēja Viesīti ar 2:0 (21:6 un 21:9). Ot-
rajā apakšgrupā cīņas bija sīvākas, šeit vadī-
bā izvirzījās JVĢ komanda, kura ar 2:0 (21:19 
un 21:14) uzvarēja Aknīstes komandu un ar 
2:1 (10:21, 21:13 un 15:11) uzveica Jēkabpils 
3.vsk. komandu. Aknīste ar 2:1 (21:17, 18:21 
un 15:11) uzvarēja 3. vsk. komandu. Tālākajās 
cīņās par 5. vietu tikās Jēkabpils 3. vsk. ko-
manda un Viesītes komanda, spēcīgākas lau-
kumā bija 3. vsk. jaunietes, kas, uzvarot ar 2:0 
(21:14 un 21:15) , ierindojās 5. vietā, atstājot 
Viesītes komandu 6.vietā. Cīņā par 3. vietu ti-
kās Aknīstes un Zasas komandas,kur Aknīste 
guva uzvaru ar 2:0 (21:15 un 21:17). Zasas ko-
mandā spēlēja- Guna Pērkone, Liāna Pudža, 
Kristīne Bite, Ieva Ģeidāne, Lelde Vecmuktā-
ne, Kristiāna Pētersone, Laila Austruma. Spē-
lē par 1. vietu tikās Jēkabpils Agrobiznesa 
koledža un JVĢ. Ģimnāzijas meitenēm šoreiz 
nācās piekāpties ar 0:2 (14:21 un 11:21). Par 
veiksmīgu sacensību norisi rūpējās laukuma 
tiesneši Guntis Grigalis un Zigmunds Znotiņš.   
Uzvaras kauss ceļo uz Atašieni.

9. martā,  izmantojot Zasas vidusskolas 
sporta zāli un tās darbinieku viesmīlību, uz 
mazo skolu volejbola sacensībām bija pulcē-
jušies 1994. – 97. g. dz. zēni, kopskaitā 8 ko-
mandas. Spēles noritēja divās apakšgrupās, 
pēc tam komandas tikās spēlēs par vietām. 
Jāatzīst, ka komandu sagatavotības līmenis 
izrādījās diezgan līdzīgs, jo apakšgrupās dau-
dzas spēles bija jāizspēlē trijos setos, kur re-
zultāts līdz pat beigām nebija prognozējams, 
jo komandas cīnījās punkts punktā! Mazāk 
veiksmīgas šajās apakšgrupu saspringtajās 
cīņās izrādījās Sūnu un Ābeļu komandas, kas 
savstarpējā spēlē tikās cīņā par 7. vietu. Ar 
rezultātu 2:1(21:10, 17:21 un 15:7) uzvarēja 
Ābeļi, izcīnot 7. vietu, 8. vieta Sūnu koman-
dai. Ābeļu komanda spēlēja Didzis Zekants, 
Ričards Grauze,Kristaps Brakovskis, Gundars 
Pelsis, Toms Zekants, Laine Donāne, Rinalds 
Kļavinskis, Edgars Liepiņš. Spēlē par 5. vietu 
ar rezultātu 2:0 (21:13 un 21:17) uzvarēja Bir-
žu pamatskolas komanda, atstājot Biržu inter-
nātpamatskolu 6. vietā. Spraiga cīņa izvērtās 
par 3. vietu, kur ar rezultātu 2:1(21:19, 17:21 
un 15:12)  Mežāres komanda uzveica Vīpes 
komandu. Par uzvaras kausu cīņā devās 
Gārsenes un Atašienes komandas. Varbūt 
nogurums radīja tādu situāciju, bet finālspēlē 
nesagaidījām cerēto cīņas spriedzi, jo pārlie-
cinoši, ar rezultātu 2:0 (21:3 un 21:8) uzvaru 
guva Atašienes komanda, atstājot  2. vietā 
Gārsenes komandu. Par sacensību veiksmī-
go norisi rūpējās acīgie un taisnīgie laukuma 
tiesneši Mārtiņš Leitietis un Jānis Daudzvārds.

daudzi ir treneres Jolantas 
Grugules audzēkņi, tādēļ arī 
rezultāti bija uzrādīti labāki 
nekā mazo skolu peldētājiem. 
Lielajām  skolām sacensības 
notika četrās vecuma grupās- 
1999. g. dz. un jaunākas mei-
tenes peldēja 25 m distanci, 
1. vietu izcīnīja Elza Bojāre 
(18,42) no Jēkabpils pamat-
skolas, 2. vieta Tabitai Tīnai 
Lūkai (18,64) no Salas vidus-
skolas, 3. vieta Marijai Gober-
gai (19,03) no Jēkabpils pa-
matskolas un Katei Šķiparei 
(19,03) no Salas vidusskolas. 
Šīs grupas zēni un  visi pārē-
jie peldētāji veica 50 m garu 
distanci, zēniem 1. vieta Kris-
tapam Kalniņam (34,13) no 
3. vidusskolas, 2. vieta Bruno 
Tiltiņam (39,19), 3. vieta Kris-
teram Silam (40,44), abi no 
Jēkabpils pamatskolas. Ko-
mandvērtējumā 1999. g. dz. 
un jaunākiem 1. vieta Jēkab-
pils psk., 2. vieta Jēkabpils 
3. vsk., 3. vieta Salas vsk., 
4. vieta Viesītes vsk., 5. vietai 
Zasas vsk.  1997. – 98. g. dz. 
grupā meitenēm 1.vieta Mar-

tai Annijai Gobergai (31,16), 2. vieta Amandai 
Dimantei (34,19), abas no Jēkabpils pamat-
skolas, 3. vieta Anastasijai Muraško (37,39) 
no Salas vsk., zēniem 1. vieta Agrim Bojāram 
(37,51) no Jēkabpils pamatskolas, 2. vieta 
Tomam Točam (43,03) no 3. vsk., 3. vieta Ed-
garam Buculānam (44,45) no Zasas vsk. Ko-
mandvērtējumā šajā grupā 1. vieta Jēkabpils 
psk., 2. vieta Aknīstes vsk., 3. vieta Viesītes 
vsk., 4. vieta Zasas vsk., 5. vieta Salas vsk., 
6. vieta Jēkabpils 3. vsk. 1995. – 96. g. dz. 
grupas meitenēm 1. vieta Lindai Muhamadije-
vai (43,10), 2. vieta Melitai Rozentālei (44,02), 
abas no Salas vsk., 3. vieta Laurai Aišpurei 
(1:02,96) no Zasas vsk., zēniem 1. vieta Alek-
sandram Vītolam (29,54), 2. vieta Edgaram 
Berģim (33,44), abi no Jēkabpils 3. vsk., 3. 
vieta Jānim Ģipteram (36,34) no Salas vsk. 
Komandvērtējumā 1. vieta Salas vsk., 2. vieta 
Zasas vsk., 3. vieta Jēkabpils 3. vsk., 4. vieta 
Viesītes vsk., 5. vieta Aknīstes vsk.  1991. – 94. 
g. dzimušie peldēja 6X50 m stafeti. 1. vietu iz-
cīnīja JVĢ komanda (3:09,07), 2. vietu izcīnīja 
Salas vsk. komanda (3:55,64), 3.vietu izcīnīja 
Aknīstes vsk. komanda (4:54,10).Paldies sa-
censību galvenajai tiesnesei Jolantai Grugulei 
un viņas palīgiem, tiesnešiem Artūram Pasta-
ram, Edgaram Kakarānam, Jānim Briškam, 
Kārlim Sondoram, kas veiksmīgi veica savus 
pienākumus! Paldies Valdim Konstantino-
vam, kurš rūpējās par rezultātu apkopošanu!  

Dambretes sacensības
19. martā JVĢ telpās norisinājās kārtējās 

skolu sporta sacensības, šoreiz – dambretē, 
gan lielo, gan mazo skolu grupā. Lielo skolu 
dambretisti sacentās četrās vecuma grupās. 
Jaunākajā grupā, kur startēja 1999. g. dzimu-
šie un jaunāki, uzvaru ar 8 punktiem izcīnīja 

Zasas jaunietes volejbolā izcīna 4. vietu, 
skolotājs Edvīns Grauzs.

Ābeļu komanda volejbola sacensībās.
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Jēkabpils pamatskolas 
komanda (Ksenija Šlot-
ska, Kristaps Zemturs, 
Emanuels Gutāns), 2. 
vietu izcīnīja Zasas vsk. 
komanda ar 7,5 punk-
tiem (Monika Rudzāte, 
Alvis Kazanausks, Ma-
reks Geižāns), 3. vietu 
izcīnīja Jēkabpils 3. vsk. 
ar 7 punktiem (Amanda 
Liene Iraida, Armands 
Tiltiņš, Kaspars Ņukša), 
4. vieta Viesītes vsk., 5. 
vieta Jēkabpils 2. vsk. 
1997. – 98. g. dzimuša-
jiem uzvara atkal Jēkab-
pils pamatskolas komandai ar 5,5 punktiem 
(Simonai Ārmanei, Nilam Vaideram, Emanu-
elam Fedejevam), 2.vieta Zasas vsk. koman-
dai ar 5 punktiem (Anetei Beātei Puķītei, Aigai 
Martinovai, Sandim Gremzem), 3. vieta JVĢ 
komandai ar 4 punktiem (Ievai Ivbulei, Annai 
Kalniņai, Kristiānai Asariņai), 4. vieta Jēkab-
pils 2. vsk.  1995. – 96. g. dzimušajiem 1. vieta 
Salas vsk. komandai ar 14,5 punktiem (Melitai 
Rozentālei, Ričardam Turlajam, Valdim Vizu-
lim), 2. vieta JVĢ komandai ar 12,5 punktiem 
(Doloresai Lapiņai, Artim Januškevičam, Kris-
tīnei Lemakai), 3. vieta Zasas vsk. komandai 
ar 6 punktiem (Laurai Aišpurei, Agritai Sabīnei 
Puķītei, Armandam Ancānam), 4. vieta Vie-
sītes vsk., 5. vieta Jēkabpils 2. vsk., 6. vieta 
Jēkabpils 3. vsk. 1992. – 94. g. dzimušajiem 
1. vieta JVĢ komandai ar 11 punktiem (Ievai 
Zemlickai, Dagnim Irbeniekam,Mārim Prieku-
lim), 2. vieta Jēkabpils Agrobiznesa koledžai 
ar 10,5 punktiem (Ilgai Sinkevičai, Rolandam 
Voitiņam, Jānim Ķieģelmanim), 3. vieta Za-

sas vsk. ar 7 punktiem (Līgai Dimpa-
rānei, Santai Matīsai, Laurim Pēter-
sonam), 4. vieta Salas vsk., 5. vieta 
Atašienes vsk., 6. vieta Viesītes vsk. 
Mazajām skolām sacensības notika 
divās vecuma grupās. 1998. g. dzimu-
šajiem un jaunākiem 1. vietu izcīnīja 
Mežāres psk. ar 9,5 punktiem (Darjai 
Skudrovai, Nikitam Jeršovam, Artemi-
jam Seņkovam), 2. vieta Biržu psk. ar 
9 punktiem (Leldei Pļaveniecei, Edi-
jam Ņērbulim, Dināram Neilandam), 
3. vieta Atašienes vsk. ar 7 punktiem 
(Agnesei Kozulei, Eduardam Iļjinam, 
Loretai Adamovičai),4.vieta Asares 
psk., 5. vieta Ābeļu psk. (Renātei Zekantei, 
Danielam Kučinskim, Sandim Grigorjevam). 
1995. – 97. g.dzimušajiem 1. vieta Atašienes 
vsk. ar 10 punktiem (Liānai Veicei, Agitai Če-
verei, Eduardam Kozulam), 2. vieta Mežāres 
psk. ar 9 punktiem (Diānai Krasavcevai, Rihar-
dam Briedim, Atim Carjovam), 3. vieta Asares 

Ābeļu un Dignājas peldētāji.  Zasas peldētāji sacensībās.

Zasas dambretisti sacensībās.

psk. ar 4,5 punktiem (Samantai Dzenuškai, 
Ilgonim Latvelim, Aivim Miltiņam), 4. vieta Bir-
žu psk., 5. vieta Ābeļu psk.(Līgai Rasmanei, 
Edgaram Liepiņam, Gundaram Pelsim). 

Tatjana Donāne,
skolu sporta metodiķe

Izmaiņas papildu valsts tiešo maksāju-
mu (PVTM) saņemšanas nosacījumos:

Tiek pārtraukta pieteikšanās atdalītajam 
PVTM par nokautiem un eksportētiem liel-
lopiem un atdalītajam  PVTM par lopbarības 
platībām. Toties ir jauns pasākums – atdalī-
tais PVTM par liellopiem. Atdalītajam papildu 
valsts tiešajam maksājumam par liellopiem 
atbilst šādi dzīvnieki: tele  – sieviešu kārtas 
liellops no astoņu mēnešu vecuma, kas vēl 
nav atnesies; bullis – nekastrēts vīriešu kārtas 
liellops no astoņu  mēnešu vecuma; vērsis  – 
kastrēts vīriešu kārtas liellops no astoņu mē-
nešu vecuma. Atdalīto PVTM par liellopiem 
lauksaimnieks var saņemt par minētajiem 
dzīvniekiem, ja saskaņā ar Lauksaimniecības 
datu centra datiem tie bija: reģistrēti  un atra-
dās ganāmpulkā uz 2010. gada 31. decembri; 
turēti  ganāmpulkā no 2010. gada 1. jūlija līdz 
2010. gada 31. decembrim. Šī maksājuma lik-
mi valstī attiecīgajā gadā Lauku atbalsta die-
nests aprēķinās līdz kārtējā gada 16. oktobrim

Apakšpasākumi,  kuros var uzņemties 
jaunas saistības.

Jaunas saistības var uzņemties šā-
dos pasākuma Agrovide apakšpasākumos: 
Bioloģiskās  lauksaimniecības attīstība; Bufer-

Aktuālākais platību maksājumu saņemšanai 2011. gadā 
joslu  ierīkošana; Lauksaimniecības  dzīvnieku 
ģenētisko resursu saglabāšana; Bioloģiskās  
daudzveidības uzturēšana zālājos – tikai par 
tiem zālājiem, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem 
un iekļauti LAD Lauku reģistrā; Integrētās  dārz-
kopības ieviešana un veicināšana. Šim apakš-
apasākumam var pieteikties tie, kuri pabeiguši 
− 2006. vai 2007. gadā uzņemtās saistības par 
integrēto audzēšanas metožu izmantošanu 
valsts atbalsta programmā; līdz − 2011. gada 
1. janvārim ierīkojuši ilggadīgos stādījumus; 
Rugāju  lauks ziemas periodā. Uz šo apakš-
pasākumu var pieteikties tikai tie, kuri 2010. 
gadā beidza apakšapasākuma „Erozijas ie-
robežošana” saistības. Jaunas saistības šim 
atbalstam tiks uzņemtas kopumā līdz 32 000 
ha. Pārsniedzot šo limitu, tiks noteikts samazi-
nājuma koeficients.

Nosacījums par lauku vēstures uzturē-
šanu

Pretendējot uz atbalstu apakšpasākumos 
„Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”, „Integ-
rētās dārzkopības ieviešana un veicināšana”, 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālā-
jos” un „Rugāju lauks ziemas periodā”, preten-
dentam ir jāizveido un jāuztur lauku vēsture.

Tiem, kuri saistības kādā no pasākuma 

Agrovide apakšpasākumiem uzņēmušies, 
šogad tās jāturpina un neaizmirstiet ie-
sniegt pieteikumu!

Papuve nevar pārsniegt 30% Piesako-
ties MLA atbalstam, deklarēto papuvju platība 
saimniecībā nevar pārsniegt 30% no kopējās 
VPM pieteiktās un atbalsta tiesīgās LIZ.

Dzīvnieku blīvums un bišu saimes 
Piesakot MLA atbalstam pastāvīgās pļavas 
un ganības, aramzemē sētos zālājus un 
nektāraugu platības, pretendentam  ar īpa-
šumā esošiem dzīvniekiem uz 2011. gada 
1. jūliju ir jānodrošina minimālais dzīvnie-
ku blīvums (0,2 nosacītās liellopu vienības 
uz 1 ha); PVD  reģistrētiem biškopības pro-
duktu primāriem ražotājiem vai medus iepa-
košonas uzņēmumiem uz 3 ha ir jānodrošina 
vismaz 1 bišu saime, kas atrodas saimniecībā 
no 15. maija līdz 30. septembrim

ATGĀDINĀJUMS!
Neaizmirstiet, ka maija mēnesī 

LAD jāpiesakās uz bezakcīzes degvielu. 
Nosacījumi bezakcīzes degvielas saņem-
šanai būs zināmi pēc MK noteikumu ap-
stiprināšanas.

Lauku attīstības speciāliste                    
Intra Kurme
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Četrgadīgā Tīna Meļņika 
gan pati saka „Es esmu cāle-
ne!”. Tomēr konkursa „Cālis 
2011” žūrija 18. martā titulu 
„Mīlīgākais cālis” piešķīra tie-
ši viņai. Kopumā konkursā no 
Jēkabpils pilsētas un bijušā ra-
jona dziedāja 14 bērni, un divi 
no viņiem – arī mūsu Tīna – jau 
25. aprīlī dosies uz Daugavpili, 
piedalīties reģionālajā konkur-
sā „Cāļu cālis” .

„Tīna šai konkursā bija 
vienīgais bērns no laukiem – 
pārējie dalībnieki no Jēkabpils 
un Salas novada,” stāsta Tīnas 
skolotāja Anita Ķikute, „Ar tik 
maziem bērniem strādājot, ir 
vajadzīga īpaša pieeja – jābūt 
gan pedagogam, gan psiholo-
gam, un – ļoti jāmīl savi mazie 
dziedoņi.” 

Anitai šai jomā ir liela pieredze – arī šai 
agrajā piektdienas rītā, kad esmu ieradusies 
uz tikšanos ar Tīnu un viņas māmiņu Artu, 
Zasas kultūras namā skan dzidras un možas 
vokālā ansambļa „Smaidiņi” balsis. Grūtības 
jau tajās nedzird, toties – plats smaids ir ga-
rantēts uz visu dienu!  Tīna Meļņiku ģimenē 
nav vienīgā dziedātāja – māmiņa Arta dzied 
Zasas sieviešu vokālajā ansamblī, un vecākā 
māsa Megija ir „Smaidiņu” dalībniece. „Tīna 
ļoti ietekmējas no vecākās māsas,” stāsta 
māmiņa „ Megija dzied jau no piecu gadu 
vecuma, 2010. gadā uzvarēja konkursā „At-
nāc ar savu dziesmu!”. Tad arī mazajai ir 
pašsaprotami, ka ģimenē visi dzied. Tagad 
viņa klausās arī manu dziedāšanu, un pat 
kritizē!” Tīna ir cālis ar raksturiņu – patstāvī-
ga, ar savu viedokli, un arī liela saimniece, 

2011. gada mīlīgākais cālis dzīvo Zasā!

gatavo mums tēju un 
pēc tam nomazgā 
krūzītes. 

„Ļoti patstāvī-
ga personība, „saka 
Arta, „Uz viņu var pa-
ļauties. Ja pati saka 
„Izdarīšu!”, tad tā arī 
būs” . Periods, kad Tīna 
kopā ar mammu un skolo-
tāju Anitu gatavojās „Cālim” 
, gan bijis ļoti sarežģīts, atzīst 
viņas visas. Mācīties sākušas tikai 
2010. gada decembrī, un jau 18. martā – jā-
kāpj uz skatuves. „Bieži bijām nogurušas, es 
pat domāju – kā tas ir iespējams, viņa taču 
vēl tik maziņa, ko mēs gribam no tik maza 
bērna! Nesapratu, kā Anita to izdarīs.” At-

ceras Arta. Darbs tiešām bijis 
intensīvs – dziedājušas vairā-
kas reizes dienā. Nu, ne jau 
vienmēr Tīna to gribējusi, atzīst 
Anita. Esot pat bijušas bažas 
par to, ka Tīnai pēc šiem mē-
nešiem dziedāt  vairs negribē-
sies. 

Tomēr – pirmā spožā 
skatuves pieredze ir ļāvusi 
aizmirst sagatavošanās grūtī-
bas. „Uzstāšanās ļoti izdevās, 
ļoti. Viņa nenobijās, nesajauca 
dziesmu, jutās brīvi un veik-
smīgi. Kad saņēma diplomu, 
nevienam negribēja to dot pat 
paturēt, lepna pozēja fotogrā-
fiem, „stāsta māmiņa. 

„Jā, pirmā veiksmīgā ska-
tuves pieredze dod ļoti daudz. 

Tas tā paceļ bērna pašvērtējumu! 
Viņš jūtas, drošs, svarīgs un no-
vērtēts. Un, pie tam – apzinās, 
ka šis skaistais brīdis nāk tikai 
ar smagu darbu,” atzīmē Anita 
Ķikute, „Sākumā Tīnu bija ļoti 
grūti pieradināt pie klausītājiem, 
pat visiem ģimenes locekļiem 
viņa negribēja dziedāt. Tagad šīs 

barjeras vairs nav.”
Jā, šobrīd Tīna jūtas droša – 

mīlīgākā cāļa dziesmu par piparkū-
kām dzirdēju arī es, pie tam – labprātī-

gi un ar prieku nodziedātu, bez tiepšanās 
un kautrības. Var tikai novēlēt veiksmi un dzī-
vesprieku gan Tīnai un viņas ģimenei, gan 
skolotājai Anitai! 

 
Pie jaukā cāļa pirmslieldienu laikā 

ciemojās Ieva Jātniece

Zasas smaidiņi.

Tradicionāli 
kā katru gadu 29. 
maijā Jēkabpils 
novada Rubenes 

brīvdabas estrādē 
notiks pasākums 

bērniem un jaunie-
šiem – svētki „Nāc 

nākdama vasariņa”.
Ar dažādām spor-

ta, atpūtas un radošās 
izpausmes aktivitātēm 

Rubenes parkā apmeklētā-
jus gaidīsim no plkst. 11.30. 

Darbosies radošās darbnīcas, 
sporta atrakcijas,

būs tikšanās ar  cirka māksliniekiem un dažādi pārsteigumi.
Svētki noslēgsies ar koncertu, kuros piedalīsies bērnu un jaunie-
šu pašdarbības kolektīvi un solisti. Svētkos uzstāsies teātra un 
dejas žanra pārstāvji – Krustpils novada Variešu kultūras nama 
teatralizēto deju kolektīvs. Aicinu pieteikties novada  dejojošos  
un dziedošos bērnus un jauniešus piedalīties svētku koncertā.

Inta Tomāne,  
Rubenes kultūras nama vadītāja

Jekabpils novada svetki 
Daugavas krasta

Pagājis gads un atkal mēs pulcēsimies kopā uz II Jēkabpils 
novada svētkiem, kuri notiks ievziedu laikā 21. maijā Daugavas 
krastos.

Svētki sāksies ar rīta Dievkalpojumu Dignājas baznīcā un 
garīgās mūzikas koncertu.Tālākā darbība risināsies Dunavā pie 
plostnieku akmens ar svētku atklāšanu, zemnieku, amatnieku 
un uzņēmēju tirgu, seno amatu demonstrējumiem, seno cīņu 
(11. – 12. gs.) demonstrējumiem, kultūras programmu un da-
žādām tirgus izdarībām.

Svētki noslēgums paredzēts vakarā Dignājas estrādē ar 
skolu konkursu un olimpiāžu dalībnieku apbalvošanu, svēt-
ku koncertu un zaļumballi.

Aicinam zemniekus, uzņēmējus un amatniekus pie-
dalīties tirdziņā! 

Pieteikties: 20371520 (Anita)
Par svētku plašāku programmu nākošajā 

Jēkabpils novada pašvaldības informatīva-
jā izdevumā „Laudis un darbi.”

Inta Tomāne
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No  14.  līdz 25. martam Du-
navas Sabiedriskā resursu centra 
telpās bija apskatāma dzejnieka, 
publicista un mākslinieka Armanda 
Melnalkšņa datorgrafiku izstāde. 
Tās atklāšanā piedalījās mākslinieka 
draugs kopš Tautas frontes laikiem 
un viens no lielākajiem viņa talanta 
cienītājiem Vladimirs Ždanoks.

A. Melnalkšņa darbi radīti jauk-
tā tehnikā, izmantojot fotogrāfijas, 
zīmējumus, datorgrafiku un citus 
paņēmienus. Izstādē apskatāmi vai-
rāk nekā 30 darbi par dabu, cilvēku 
attiecībām, arī politiku. Tie veido dažādus cik-
lus: „Mana Amberga” (mākslinieka pašreizējā 
dzīvesvieta), „Lielpilsētas vaibsti”, „Baigais 
gads”. „Manu draugu brīnišķīgie vaibsti”. 

V.Ždanoks klātesošos iepazīstināja arī 
ar A. Melnalkšņa grāmatu „Un par jūru tev jā-
paliek”, pārsteidzot klausītājus ar to, ka runā-
ja dzeju no galvas. Lai gan šie dzejoļi tapuši 
pirms desmit gadiem, tie attēlo šodienas situā-

Armanda Melnalkšņa fotografiku izstāde Dunavā

Savukārt, līdz 11. aprīlim  Dunavas 
Sabiedrisko resursu centrā bija aplūko-
jama  Lauku Partnerības „Sēlija” orga-
nizētā fotokonkursa „ Laiks neies prom” 
dalībnieku fotogrāfiju izstāde. Šai izstādē 
skatāmas gan vēsturiskās fotogrāfijas, 
gan šodienas mirkļi un dabasskati. 

Armands Melnalksnis stāsta par saviem darbiem.

ciju Latvijā.
No mākslas un dzejas saruna aizvijās 

par Atmodas laiku Latvijā – Tautas fronti, par 
kopīgi paveikto ar Itu Kozakeviču un Armandu 
Melnalksni. V. Ždanoks skolēnus aicināja mā-
cīties valodas, pilnveidot savus matemātiskos 
dotumus un zināt savas valsts vēsturi.

A. Liopa,
Dunavas pamatskolas skolotāja

PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu ko-

misijas rīkojumu, Jēkabpils novadā no 
11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu 
vākšana likumprojekta „Grozījumi Latvi-
jas Republikas Satversmē” ierosināšanai. 
Grozījumu būtība – sākot ar 2012. gada 
1.septembri  valsts finansētajās skolās ap-
mācības nodrošināt tikai latviešu valodā. 

Parakstu vākšanas vietas tiks noteik-
tas visās novada pagastu pārvaldēs. 

Aicinām uz tikšanos 
ar Saeimas deputātiem! 
Piektdien, 6. maijā mūsu novadā 

viesosies no Zemgales reģiona Saeimā 
ievēlētie Zaļo un Zemnieku savienības 
deputāti. 

Tikšanās notiks:
plkst. 10.30  – Rubenes kultūras 

namā; tikšanās tēmas – pašvaldības 
darbs, kultūras un izglītības jautājumi.

plkst. 13.00 –  Dunavas Sabiedris-
kajā centrā; tikšanās  tēma – izglītības 
jautājumi laukos. 

plkst. 15.00 – Zasas kultūras namā; 
tikšanās tēmas – sabiedriskās organizā-
cijas,  pensionāru stāvoklis šodien un 
rītdien. 

Vizītes noslēgumā – zemnieku saim-
niecības  apskate Kalna pagastā. 

Jēkabpils novada pašvaldība pēc 
iedzīvotāju lūguma ir sagatavojusi vēstuli 
LR Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai, 
Zemgales plānošanas reģionam, kurā 
atbildīgās institūcijas lūgtas nekavējoši 
pievērst uzmanību valsts autoceļu kritis-
kajam stāvoklim visā Jēkabpils novada 
teritorijā. Pie institūcijām vēršamies gan 
pašvaldības, gan  tās iedzīvotāju vārdā, 
tādēļ visus Jēkabpils novada iedzīvotā-
jus, kuru dzīvi un uzņēmējdarbību apgrū-
tina sliktais ceļu stāvoklis,  aicinām: 

LĪDZ 2011. GADA 1. MAIJAM 
GRIEZTIES TUVĀKAJĀS PAGASTU 
PĀRVALDĒS UN PARAKSTĪT ŠO VĒS-
TULI, APLIECINOT PROBLĒMAS SVA-
RĪGUMU IKVIENAM NO MUMS!  

Ar pilnu vēstules tekstu ir iespējams 
iepazīties pagastu pārvaldēs un Jēkab-
pils novada pašvaldības mājaslapā.  

Jaunums!
Turpmāk novada informatīvo iz-

devumu „Ļaudis un darbi” piedāvājam 
saņemt arī elektroniskā formā. 

Ja vēlaties saņemt izdevumu savā 
e-pastā tūlīt pēc tā maketa apstiprināša-
nas, lūdzam šo vēlmi, kā arī savu e-pasta 
adresi darīt zināmu sabiedrisko attiecību 
speciālistei  Ievai Jātniecei – ieva.jatnie-
ce@gmail.com 

Visi informatīvā izdevuma numuri ir 
lasāmi novada mājaslapā – www.jekab-
pilsnovads.lv  Taču, saņemot šo e-pastu, 
jūs arī zināsiet, ka pēc dažām dienām būs 
pienācis laiks pēc avīzītes  drukātā formā 
jautāt pagastu pārvaldēs. Pie tam – uz šo 
pakalpojumu var pieteikties arī tie novada 
iedzīvotāji, kuri šobrīd dzīvo citur Latvijā 
vai pat ārvalstīs, tādā veidā saņemot ziņas 
par notikumiem savā dzimtajā pusē.

Jēkabpils novada kultūras darbinieki 
aicina novada iedzīvotājus uz kopdziedāša-
nu korī. Cik vareni tas skanētu – Jēkabpils 
novada koris. Nepaliksim vienaldzīgi pret 
kora dziesmu.

Kora dziesma – 
– tā ir sirds valoda,
– tā ir dvēseles valoda,
– tā ir nacionālā kustība.
Lai mums izdodas! Dziedāsim un apzi-

nāsimies, cik  mūsu tautasdziesma ir skaista.
Transportu uz mēģinājumiem nodroši-

nās Jēkabpils novada pašvaldība.
 Sīkāka informācija un pieteikšanās no-

vada korī Jēkabpils novada pie kultūras dar-
biniekiem:

Ābeļu Tautas nams – Svetlana Koriņeva,  
m. t. 28316164
Dignājas tautas nams – Inta Stroža, 
tālr. 65229056
Dunavas kultūras nams –  Anita Ozoliņa, 
m. t. 29726110
Leimaņu tautas nams – Inita Poriete,  
m. t. 25945299
Kalna kultūras nams – Kalna pagasta 
pārvaldē, tālr. 65229306
Rubenes kultūras nams – Inta Tomāne, 
m. t. 26671801
Zasas kultūras nams – Anita Ķikute, 
m. t. 20371520
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel. 65220738
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Ieva Jātniece 
Tel. 26167960 

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Iespiests SIA “Erante” 

Tel. 64860983, 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti 
atbild rakstu autori.

Tirāža 1400 eks.

Kultūras pasākumi aprīlī

Ābeļu bibliotēkā 
no18. aprīļa līdz 30. maijam ir apskatāma 

LNB ceļojošā izstāde  
"Labākais no Čehijas" 

Uz izstādi aicina bibliotēkas vadītāja Ineta

Nes mani vēl, nes mani mūžam,
Kādi vien augstumi ir, 
tādos augstumos nes.
Nesāpēs. Nesāpēs mūžam...
Pieneņu ziedā uz tevi kad skatīšos es...

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos Jēkabpils 

novada iedzīvotājus:

Jānis Bernāns Dunavas pagastā 
(29.06.1957. – 10.03.2011.)

Eduards Kuklis Rubenes pagastā 
(01.10.1934. – 13.03.2011.) 

Alma Ivanova Zasas pagastā 
(24.02.1931. – 18.03.2011.) 

Elza Valaine Rubenes pagastā 
(02.07.1923. – 19.03.2011.) 

Emīlija Andreičikova Dunavas pagastā 
(05.08.1938. – 20.03.2011.)

Jānis Cirsis Dunavas pagastā 
(03.09.1942. – 22.03.2011.)

Ārija Saleniece Leimaņu pagastā 
(30.11.1939. – 28.03.2011.)

Valdis Nerets Zasas pagastā 
(03.06.1943. – 24.03.2011.)

Broņislava Ruža Dunavas pagastā 
(11.07.1921. – 29.03.2011.)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Saule vēsti atsūtīja,
Jauni radi brālīšos.
To vēl labi nezināju
Vai brālītis, vai māsiņa.
/Latv. t.dz./

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti trīs jaundzimušie: 

Mihails, Zita, Justīne.

Lai bērniņi aug stipri, veselīgi un 
laimīgi!

Vecākiem novēlam prieku, pacietību un 
izturību, bērniņus audzinot!

Leimaņu pagastā
24.04. 14.00 Leimaņu tautas namā pa-
sākums „Lieldieniņa braukšus brauca 
asnus veda vezumā...”

24.04. plkst. 22.00 Leimaņu tautas 
namā svētku balle, spēlē: grupa „Dau-
gavieši”

Rubenes pagastā
20.04. plkst. 13.00 Interešu kopas 
„Gardēdi” tematisks pasākums „Svētku 
galds Lieldienās”

25.04. plkst.12.00 Rubenes parkā pa-
sākums „Lieldienas zaķumuižā”

28.04. plkst. 12.00 Senioru pasākums 
„Ar vizbulīti plaukstā” 

07.05. plkst. 19.00 Rubenes kultūras 
namā –  Lielkoncerts

I daļa „Es redzēju sapnī” jaukta-
jam vokālajam ansamblim 
„Āre” – 10 gadi

II daļa „Ir debesis atkal 
tik skaistas” (piedalās 
kultūras nama amatier-
kolektīvi)

Plkst. 22.00 Balle

Zasas pagastā
23.04. plkst. 23.00 Zasas K.N. mazajā zālē 
diskotēka

24.04. plkst. 11.00 A/c „Rūme”radošās darb-
nīcas „Olu krāsošana”

25.04. plkst. 13.00 Zasas kultūras namā sa-
rīkojums – koncerts’’....un atkal Lieldienas 
klāt’’

plkst. 14.00 tikšanās ar ornitologu Aigaru 
Pērkonu

plkst. 14.30 Lekcija „Viss par putniem”

IZSTĀDES 
17.04. – 30.04. izstāde „Putni-mūsu draugi”

01.04. – 30.04. Zasas bibliotēkā izstāde „Sa-
gaidot spārnotos draugu

11.04. – 30.04. Ābeļu Tautas namā pasāku-
mu cikla ietvaros „Ābeļu skolai – 170” foto-
izstāde „Ābeļu skola 20. gs.” (sadarbībā ar 
Ābeļu pagasta novadpētniecības muzeju)

18.04. – 30.04. Ābeļu tautas namā biedrības 
„Abeļzieds” „Lieldienu izstāde”

21.04. Zasas vidusskolas pagalmā izstāde 
„Lieldienu kompozīcijas”

Rubenes pamatskolā 
20.04. plkst. 13.00 – 15.00  Sakopšanas 
talka 

26.04. plkst. 14.00 Lieldienu pasākums 
„Ceļojums ar Lieldienu zaķi”

27.04. plkst. 13.30 Labdarības koncerts 
Aknīstes sociālās aprūpes centrā

21.04.  plkst. 9.00 – 16.00 Filmas „Stāsts 
par Jēzu” demonstrācija

Zasas vidusskolā
18. – 21.04. Lieldienu kompozīciju vei-
došana „Lieldieniņu  zaķis klāt”     

20.04. plkst.14.20 „Mans referāts” 8. – 
11. klašu referātu prezentācija                   

30.04. Lielā talka                                                                                       

Bērzgala pamatskola
15. – 21.04.  Projektu nedēļa

19.04.  plkst. 9.00 Zelta talanti Bērzgalā

21.04.  plkst. 9.00  Lieldienu pasākums

Dunavas pamatskola
14. – 26.04. Izstāde „Lieldienas gaidot”
(fl oristika, zīmējumi, rokdarbi u.c.)

21.04. Pasākums „Nāc, nākdama Liela 
diena”

29.04. Pavasara talka

Ābeļu pagastā
18.04. plkst. 12.00 Informatīvā diena 
„Veselīgs uzturs – vai tas ir svarīgi?”

24. 04. plkst. 13.00  Pirmskolas vecuma 
bērniem – sacensības olu meklēšanā 
(laukumā pie šūpolēm), šūpošanās;

plkst. 20.00  Krustpils pagasta amatier-
teātra „Savējie” izrāde – B. Jukņevicas 
joku luga „Pavasara neprāts” 3 cēlienos;

plkst. 22.00  Lieldienu groziņballe kopā 
ar Pēteri Draņeviču

Dignājas pagastā
24.04. plkst. 19.00 pie Dignājas pamat-
skolas „Lieldienu ampelēšanās”

24.04. plkst. 21.00 Lieldienu balle

Dunavas pagastā
07.05. plkst. 19.00 Dunavas skolā –tra-
dīciju zālē vokālā ansambļa „Variācija”       
5 gadu jubilejas koncerts.

Plkst. 21.00 Balle

I daļa „Es redzēju sapnī” jaukta-
jam vokālajam ansamblim 

II daļa „Ir debesis atkal 
tik skaistas” (piedalās 


