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NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Jaunais Pūķa gads spraigi ir uzsācis 
savu ritējumu, savukārt Zeme – savu ie-
rasto orbitālo ceļojumu Saules sistēmā. 
Pavisam drīz varēsim manīt arī gaismas uz-
varas gājienu. Tad jau arī pavasara pirmie 
vēstneši būs klāt.

Šis gads tomēr iesācies ar neparasti 
siltu laiku, kas iedzīvotājiem ir tīri pieņe-
mams, jo siltuma tarifs, lai arī paaugstinā-
jies, tomēr kopējās izmaksas tik daudz nav 
cēlušās. 

Kāds tad varētu būt šis gads mūsu no-
vada dzīvē? 

Tas pirmām kārtām būs atkarīgs no 
mūsu pašu aktivitātes, no mūsu mērķiem, 
no līdzdarbošanās, no saskaņas un vie-
notas nostājas. Ietekmējošo faktoru ir ļoti 
daudz, kuri atkarīgi tieši no cilvēku rīcības.  
Jācer, ka būsim ļoti saprātīgi savā darbā un 
rīkosimies tālredzīgi un saimnieciski.

Nepretendējot uz diža prognozētāja 
godu, domāju, ka gads būs daudzveidīgs, 
interesantiem notikumiem bagāts. Realizē-
jami būs pašvaldības ēku siltināšanas pro-

Jaunu gadu uzsākot!Pūķis 
mīl 

darbīgos…
Iesācies jauns gads, nu jau esam 

sagaidījuši arī ziemu, baltāka ir kļuvu-
si pasaule mums apkārt. Nāk pūķis ar 
saviem darbiem un nedarbiem, jo Pūķa 
gads pēc Austrumu horoskopa  kopumā 
solās būt dinamisks, piepildīts dažādiem 
notikumiem. Pūķis mīl čaklos, radošos 
un darbīgos. Tie, kuri pietiekoši radoši 
izpaudīsies gada pirmajos mēnešos, 
gada otrajā pusē var cerēt uz veiksmi un 
perspektīvu notikumu attīstību. Svētku 
apģērbā izmantojiet zaļās krāsas toņus 
un oranžas krāsas aksesuārus, tad Pū-
ķis sola panākumus un izdošanos, kas 
mums, kultūras darbiniekiem, ir ļoti svarī-
gi. „Melno pūķi” – nākamā gada saimnie-
ku sagaidīsim 23. janvārī.

Novada kultūras dzīvē gads solās 
būt  interesants un pasākumiem ba-
gāts. Esam izveidojuši novada pasā-
kumu plānu un mazs ieskats, kas un 
kādos pagastos notiks nākošajā gadā.
 Jēkabpils novada politiski represēto pie-
miņas pasākums – 23. martā Rubenes 
pagastā, Jēkabpils novada svētki – svēt-
ku ieskaņas pasākumi: 17. maijā – Kalna 
pagastā, 18. maijā – Leimaņu pagastā, 
19. maijā – Zasas un Rubenes pagas-
tos.  Novada saimnieku un saimnieču 
diena – 28. jūlijā Dignājas pagastā, nova-
da sporta spēles – 11. augustā Rubeņes 
pagastā, starpnovadu sporta svētki – 25. 
augustā Ābeļu pagastā, novada senioru 
diena – 28. septembrī Leimaņu pagastā, 
novada stipro ģimeņu godināšanas pa-
sākums – 20. oktobrī (iespējamā vieta 
– Dunavas pagasts), novada zemnieku 
balle – 2. novembrī Zasas pagastā, no-
vada Valsts svētku pasākums – Rubenes 
pagastā. Būs arī  jaunas, nebijušas ak-
tivitātes, ko negribētos izpaust. Sekojiet 
līdzi reklāmai.

Ņemsim vērā, ko sola Jaunais gads 
un turpināsim strādāt, gaidot no Jums 
aktivitāti un atsaucību. Lai radoši bagāts 
un labiem darbiem piepildīts mums vi-
siem šis Pūķa laiks!

Inta Tomāne,
 Rubenes kultūras nama vadītāja

jekti Zasas un Rubenes pārvaldēs, ūdens 
saimniecības uzlabošanas projekti Vidsa-
las, Mežgales un Rubeņu ciemā. Projektu 
skaits būs mazāks, toties tie ir darbietilpīgā-
ki un līdz ar to fi nansiāli dārgāki.

Turpināsies infrastruktūras, iestāžu uz-
labošanas darbi Kalna un Zasas pagastos.

Rosība neapsīks izveidoto biedrību 
daudzveidīgajā darbībā. Pagājušā gada 
LEADER+ programmas daudzi projekti ir 
iesākti un šogad tie ir jāpabeidz realizēt un 
tas ir ļoti liels darba ieguldījums mūsu dzī-
ves un sniegto pakalpojumu dažādošanai.

Mūždien jaunie un aktīvie sporta un 
kultūras organizētāji, kā arī paši dalībnieki 
piedāvās labas iespējas atpūtai un intere-
santiem pasākumiem. 

Domāju, ka grēks būtu sūdzēties par 
to, kā mums nav, bet gan jāizmanto tās ie-
spējas, kas ir. Un iespējas mums tiešām ir. 

Edvīns Meņķis,
Jēkabpils novada domes 

priekšsēdētājs 

Zasā darbojas vienīgā mūsu novada 
vidusskola, kas ir viens no iemesliem, kā-
dēļ no šīs izglītības iestādes gaidām vairāk 
nekā no pārējām. Aizvadītā gada laikā ir 
dzirdēti gan labi vārdi, gan pārmetumi par 
tās darbību, meklēti risinājumi gan materiā-

Zasas vidusskola – 
uz jauna attīstības pakāpiena

Inese Kalniškāne un Edvīns Grauzs.

lās bāzes, gan izglītības satura kvalitātes un 
sadarbības uzlabošanai. Vairākas lietas no 
plānotā jau īstenotas, taču – lielākās pār-
maiņas skolu gaida šogad. 

Par tām arī skolēnu brīvdienu nedē-
ļā sarunājāmies ar vidusskolas direktoru 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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Edvīnu Grauzu un direktora vietnieci ārpus-
stundu darba jautājumos Inesi Kalniškāni. 
Vienas no lielākajām izmaiņām ir saistītas ar 
telpu remontiem un to funkciju maiņu.

„Šobrīd notiek remontdarbi skolas in-
ternāta telpās – tur par pagasta pārvaldes 
līdzekļiem tiek rekonstruēti sanitārie mezgli. 
Šai ēkā darbojas arī 5.–6. gadīgo bērnu gru-
piņa un sākumskolas klases. Telpas patreiz 
ir ļoti sliktā stāvoklī, un – gan skolotājiem, 
gan bērniem ir neērti, jo vairākas reizes 
dienā ir jāiet gan uz ēdnīcu, gan uz sporta 
nodarbībām. No vienas puses – tam ir arī 
savs labums, jo bērni vairāk uzturas svaigā 
gaisā.... Tomēr, tā kā pagasta administratī-
vajā ēkā tiks realizēts siltināšanas projekts, 
kas nozīmē lielus remontdarbus, būsim ļoti 
priecīgi, ja pirmsskolas un sākumskolas 
klasītes varēsim pārcelt uz šo ēku. Vienu 
sākumskolas klasi plānojam izvietot lielajā 
skolā. Tas būtu daudz ērtāk visiem – skolas 
ēdnīca atrodas uz vietas, arī sporta zāle ir 
tuvāk, tāpat – lielā skola, kurā pulcējamies 
uz kopīgiem pasākumiem. Internāta ēku tad 
varētu izmantot nometnēm, saglabājot tikai 
meiteņu mājturības kabinetu.”  

 Kāda ir pagasta pārvaldes nostāja 
šai jautājumā? „Var jau to darīt,” saka pār-
valdes vadītājs Juris Krūmiņš. „Ja viss tiek 
īstenots atbilstoši noteikumiem, izveidotas 
atsevišķas ieejas bērniem un pagasta pār-
valdes apmeklētājiem, nodalītas koplietoša-
nas telpas – sadzīvosim. Protams, izglītības 
iestādei un administratīvajai iestādei ir citas 
funkcijas, kas ne vienmēr būs viegli savie-
nojamas. Bērni ir bērni, ikviena izglītības 
iestāde ir saistīta arī ar troksni un kustību.” 

Kādi vēl infrastruktūras uzlabojumi plā-
noti? Skolas direktors stāsta: „Lepojamies 
ar tikko izremontēto un labiekārtoto ķīmijas 
kabinetu. Vēl šogad plānojam remontēt 
abus informātikas kabinetus. Par laimi, kus-
tība ir sākusies lielajā skolu informatizācijas 
projektā, kas velkas nu jau vismaz četrus 
gadus. Tas dod cerības, ka tiksim arī pie 
jauniem datoriem  – 14 stacionārajiem, di-
viem portatīvajiem, kā arī interaktīvās tāfeles 
un videoprojektora. Bez šaubām, tas uzla-
bos mācību kvalitāti.”

Skaisti iekārtotajā ķīmijas kabinetā sa-
tiekam skolotāju Laimu Šnikeri. „Visa vasa-
ra pagāja, iekārtojot jauno kabinetu,” viņa 
stāsta. „Arī šobrīd vienmēr kaut kas ir uzla-
bojams un sakārtojams. Taču darba apstāk-
ļi ir ļoti uzlabojušies, šādā kabinetā prieks 
strādāt! Noteikti pasakiet paldies celtnie-
kiem, kuri jaunajam kabinetam uzdāvināja 
arī labu datoru, un Aivaram Vanagam, kurš 
personīgi uzdāvināja datora monitoru!”. 

Skolas materiāli tehniskā bāze tiek 
uzlabota, taču – kā ar mācību saturu? Kas 
paredzēts šajā jomā? „Šogad ir licenzēta 
jauna mācību programma vakarskolai,” 
stāsta Edvīns Grauzs. „Patreiz tajā mācās 
pirmie divi skolēni. Tāda pati programma 
darbojas arī Aknīstes un Ilūkstes vidussko-
lās, un rezultāti ir labi. Mūsu skolā šie divi 
skolēni mācās pēc individuāla grafika un 

domājam, ka skolnieku skaits šai program-
mā pieaugs. Uzlabojam arī sadarbību ar 
novada pamatskolām – februārī brauksim 
vizītēs, lai stāstītu par Zasas vidusskolu, un 
mudinātu novada skolēnus kā vidējo mācī-
bu iestādi izvēlēties tieši mūs. Jāatzīst, ka 
līdz šim mūsu kļūda lielā mērā ir bijusi tā, 
ka neesam sevi īpaši reklamējuši, tieši no-
vada mērogā. Taču labu lietu mūsu skolā ir 
daudz. Kaut vai tas, ka pie mums darbojas 
nometne „Alfa”, un tās dalībnieki padara 
Zasas vidusskolu atpazīstamu visā Latvijā.” 

Kas tad ir īpašs tieši Zasas vidusskolā, 
jautāju Inesei Kalniškānei:

 „Brīžiem liekas, ka viss mums ir īpašs! 
Jaunieši ir ļoti aktīvi, šogad darbojas jauna 
skolēnu pašpārvalde, vecāku padome. Tie-
šām – mums ir ļoti daudz labu lietu. Kaut 
vai – mākslinieciskā pašdarbība, mūsu deju 
kolektīvi regulāri piedalās gan Bērnu un jau-
niešu dziesmu un deju svētkos, gan arī vis-
dažādākajos pasākumos. Ļoti lepojamies 
arī ar skolas avīzīti, ko sagatavo paši skolēni 
skolotājas Ģertrūdes Avotiņas vadībā.  Pie 
tam – daudzi nezina, ka tā tiek publicēta arī 
novada mājaslapā! Lūdzu, lasiet to, un uzzi-
nāsiet par skolas jaunumiem!” 

Tiešām, Zasas vidusskolas avīze „Bal-
tais ceļš” ir interesanta ne tikai skolēniem un 
skolas kolektīvam, bet arī – jebkuram citam 
novada iedzīvotājam. 2012. gadam Zasas 
skola izdevusi arī savu kalendāru – vienkār-
šu un kopēšanas ceļā pavairotu, taču – ļoti 

personisku, ar skolēnu zīmējumiem un no-
vēlējumiem, pie tam – tajā atzīmētas arī sko-
lēnu un skolas kolektīva dzimšanas dienas. 

„Vislielākais prieks ir par skolēnu akti-
vitāti,” stāsta Inese. „Šis ir otrais gads, kad 
aktivizējas gan pamatskolas, gan vidussko-
las skolēni. Pirmie divi krīzes gadi visiem 
pagāja šausmīgā neziņā, gan skolotāju 
kolektīvam, gan skolēniem. Notiekošais jau 
skāra katru ģimeni, katru bērnu. Un tas 
uzreiz atsaucas skolēnos. Arī šobrīd par 
sociālo situāciju grūti pat runāt – „šķēres” 
starp labi un vidēji nodrošinātām ģimenēm, 
un tām, kas ilgstoši dzīvo bez darba, tikai 
pieaug. Līdz ar to pieaug norobežošanās, 
depresija, izmisums... Visi zinām, ka gal-
venā problēma darbā ar skolēniem ir – ie-
saistīt tos, kuri neko nevēlas. Jo aktīvie jau 
ir aizņemti, pat pārslogoti – koris, mākslas 
skola, deju kolektīvi, dramatiskais kolektīvs, 
avīze, pašpārvalde, utt... Tādēļ ļoti priecājos 
par tendenci, kas parādījusies tikai nesen 
– ar pasīvajiem skolēniem sāk strādāt tieši 
skolēni paši, iet un uzmundrina, cenšas ie-
saistīt skolas dzīvē. Un vienaudžus respektē 
daudz labāk, nekā skolotājus. Ir mums arī 
skaistas patriotiskās audzināšanas tradīci-
jas – 11. novembrī gājām lāpu gājienā uz 
Leimaņu kapiem, gājiens ilga kādu stundu, 
laika apstākļi ne tie labākie. Taču gājām un 
dziedājām. Sen nebiju dzirdējusi, kā dzied 
vecāko klašu puiši, bez īpaša pamudināju-
ma.. Arī Ziemassvētku pasākums izdevās 

Ķīmijas kabinets.

Laima Šnikere ķīmijas kabinetā.

Sanitārā mezgla remonts.



2012. gada 13. janvāris 3

Ziemassvētku rotājumi.

īpašs, tieši ar skolas pašpārvaldes aktīvu 
līdzdalību; tāpat – skolu vienmēr noformē-
jam kopā ar skolēniem” 

 Par mācību saturu un sekmēm stāsta 
direktors: „Sekmēs – 1. semestra rezultāti 
liecina, ka sekmju līmenis Zasas vidusskolā 
paaugstinās – 64 skolēniem, kas sastāda 
pusi no skolas, vidējā atzīme bija virs 6,5. 
Visai 12. klasei sekmes ir virs šī rādītāja! La-
bākajiem divpadsmitajiem –  8,36 un 8,69, 
kas tiešām ir izcili rādītāji. Ir mums arī lieliski 
pedagogi. Ja nu kāds jāizceļ īpaši, tad vē-
lētos atzīmēt ķīmijas un bioloģijas skolotāju  
Laimu Šnikeri un  angļu valodas skolotāju 
Baibu Gabranovu. Viņas vadībā Zasas vi-
dusskolas audzēknis ieguva 1. vietu starp-
novadu angļu valodas olimpiādē, un šogad 
20. aprīlī starpnovadu angļu valodas olim-
piāde notiks Zasas vidusskolā.”

Zasas vidusskolu gaida lieli infrastruk-
tūras uzlabošanas pasākumi, arī mācību 
satura kvalitāte ir augsta, tāpat – sabiedris-
kā dzīve aktīva un interesanta. Tad – kādēļ 
tomēr diskusijas par šo mācību iestādi, un 
– kādēļ pēdējo gadu laikā daudzi mūsu no-
vada pamatskolu absolventi vidējo izglītību 
izvēlējušies iegūt Jēkabpilī, Bebrenē, Dau-
gavpilī? 

„Mums vairāk jāmeklē kopīga valoda 
ar sabiedrību. Gan tepat Zasā, gan novada 
mērogā,” atzīst direktors. „Vairāk jārunā par 
skolas dzīvi, par sasniegumiem un notiku-
miem, jo negatīvās ziņas vienmēr izskan 
ātrāk un tālāk.” 

Iespējams, tieši kopīgs attīstības un 
plašākas perspektīvas redzējums ir tas „ķī-
miskais reaģents”, kas Zasas vidusskolas 
sasniegumu kopumu padarīs par prestižas, 
pievilcīgas mācību iestādes tēlu, ko tik viegli 
nevar ietekmēt kādas problēmas vai disku-
tablas ziņas. Lai tas atnāk līdz ar šā gada 
balto sniegu! 

Zasas vidusskolā viesojās 
Ieva Jātniece 

Vēlētos saņemt Ziemassvētkos
l Sk. Ingūna vēlas saņemt Piparkūku 

mājiņu, Niks (6 g.) – bagātību meklētāju, 
Zanda (5 g.) – suņa spēļu mantiņu, Egija – 
Simsonu ģimeni, Ginters (5 g.) – kvadracik-
lu, Dace (sk. palīdze) – jaunu mobilo. 

l Jauku laiku, sniegu (1. kl.).    
l Lelles, končas, mašīnas (2. kl.).  
l Mūsu klase gribētu atsevišķu atpū-

tas istabu, kur varētu klausīties mūziku, 
padejot, padziedāt, spēlēt rotaļlietas u.c. 
(3. kl.).   

l Labas atzīmes liecībās, lai ikvienam  bēr-
nam būtu dāvaniņa, konfektes (4. kl.).   

l Daudz banānu, dzīvu suni un daudz 
konču, rokas pulksteni, Bifar motociklu, 
gardumus, datoru, labas sekmes liecībā, 
telefonu, dzīvu zirgu, labas atzīmes, labu 
grāmatu (5. kl.).

l Konfektes, gandarījuma balvu par la-
bām atzīmēm, daudz sniega (6. kl.).

l Daina: jaunu datoru. Arnis, Mārtiņš: 
jaunu telefonu. Kristers: jaunas riepas mo-
torollerim (7. kl.)

l Telefonu, datoru, trīs mēnešus brīvlai-
ka un daudz veiksmes (8. kl.).

l Labas atzīmes, šokolādi, sekmīgu lie-
cību, īstu Ziemassvētku vecīti, kucēnu, kaķē-
nu, māsiņu, šofera tiesības, daudz naudas 
(9. kl.)

l Končas, lielu, mīkstu žirafi (10. kl.).
l Kaut ko skaistu un dvēselisku (11. kl.).
l Sekmīgu, ar labām atzīmēm liecību 

un pilnu bāku ar dīzeli mesijai (Mersede-
sam) (12. kl.).                                                  

Novēlējums Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā

l  Vēlam laimi spīdošu,
  Zaļu, kupli ziedošu.
  Sirdī mieru, dzīvesprieku,
  Nebēdāt par katru nieku! (5–6 gadī-

gie)
l Dzīvot labestīgāk, sirsnīgāk. Būt dās-

niem. (1. kl.) 
l Veselību, mīlestību, saticību! (2. kl.) 
l Sirsnīgi un mīļi pavadīt Ziemassvēt-

kus! Lai radošs Jaunais 2012. gads! (3. kl.).                                                                                                      
l Mīlēt no sirds, nesavtīgi otru cienīt, 

prast sagādāt tuvākajiem īstenu pārsteigu-
ma prieku, otru pažēlot un neskopoties ar 
vārdiem, kas tik daudz šajā pasaulē spēj 
mainīt... ticiet tam, kaut tas šķiet tāds sī-
kums vien (4. kl.).

l Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki! Lai 
visiem skolotājiem ir labas Ziemassvētku 
brīvdienas un lai pavada sirsnīgu Jauno 
gadu! (Samanta). Lai visiem būtu daudz 
labu atzīmju un konču. Lai būtu ļoti labas 

Klašu aptaujas Zasas vidusskolā – publicēts 
no Zasas vidusskolas avīzes „Baltais ceļš” 
decembra numura

sekmes. Labu veiksmi nākamajā! Lai Jums 
visiem izdevušies, priecīgi un dāvanu pilni 
Ziemassvētki! Lai visi būtu sekmīgi! Skaisti 
un sirsnīgi nosvinēt Ziemassvētkus! Pūkai-
nus un baltus Ziemassvētkus! Lai visiem 
prieks (5. kl.).

l Labas atzīmes, daudz prieka, lai ne-
paliktu uz otru gadu, lai skolai laba slava! 
(6. kl.).

l  Siltus un sirsnīgus Ziemassvētkus! 
Sagaidīt sniegu! Draudzīgāku un saskanī-
gāku Jauno gadu! (7. kl.).

l  Būt sekmīgiem un priecāties par katru 
sīkumu! (8. kl.).

l Lai Ziemassvētkos visiem prieks un 
laime, ģimenes siltums un balts sniegs! 
Jaunajā gadā lai piepildās visas labās vēl-
mes un lai mēs visi beidzam 9. klasi! (9. kl.).

l Veiksmīgi beigt mācības, neslimot! 
(10. kl.).

l Dzīvojiet visi mierā un harmonijā ar 
sevi un citiem! (11. kl.)

l Pildiet mājasdarbus matemātikā un 
neskraidiet bļaudami pa skolu, kamēr mēs 
– 12. klase – rakstām ieskaiti (12. kl.).

Gada prieks
*Ginters (5 g.) – uzdāvināja LEGO klu-

cīšus, Zanda (5 g.) – ir sniegs, Līva (5 g.) 
– sāku iet skolā, Niks (6 g.) – man ir trusis. 
Sk. Ingūnas prieks – vasarā biju Viļņā, Da-
ces (sk. palīdze) – prieks noskatīties izrādi 
„Šreks”.

l Gada sākumā saņemtā 1. klase. Jaukā 
sadarbība ar vecākiem (1. kl. audzinātāja).

l Ziemassvētku pasākums, dāvanu sa-
ņemšanas prieks (2. kl.).            

l Patika 16.,17. maijā notikušais pasā-
kums „ Todo”. Drošās mājas (3. kl.). 

l Neskaitāmie koncerti, kuros esam 
piedalījušies, sniegavīru celšana un pikoša-
nās. Ekskursija uz Rīgu un teātra apmeklē-
jums (4. kl.).

l Ir ļoti daudz prieka – 18. novembra 
svētku koncerts klubā, 2 medaļas, ekskur-
sija uz „Karlsonu”, kad saņēmu sportā me-
daļu, ekskursija uz Rīgu, kad uzstājos 18. 
novembra pasākumā un dziedāju Latvijas 
dzimšanas dienā (Laura). Kad spēlējām 
lugu, kad biju Somijā un braukāju pa ūde-
ni ar pūsli, kad sākās vasara, pārgājiens 
un nakšņošana skolā un lapu cepure, kad 
beidzu ceturto klasi, kā sāku iet 5. kl, kad 
iepazinos ar jauno skolotāju (5. kl.).

l Ekskursija uz Rīgu. Velosipēdistu tie-
sības (6. kl..)

l Visu klases skolēnu lielākais gandarī-
jums ir par iegūto velosipēda vadītāja aplie-
cību. Ģirts un Sandis ir īpaši gandarīti par 
saviem sasniegumiem sportā (7. kl.).



2012. gada 13. janvāris4

l Daudz nelielu, veiksmīgu darbiņu – 
matemātikas pēcpusdienas vadīšana. Zēnu 
diena. Pārgājiens un ekskursija uz Ventspili 
(8. kl.).

l Tas, ka mēs visi beidzām 8. klasi (9. kl.).
l Beidzām 9. klasi. Tikām iesvētīti vidus-

skolā (10. kl.).
l Veiksmīgi iesvētījām desmitos (11. kl.).
l Būt sekmīgiem matemātikā ar visiem 

mājasdarbiem (12. kl.).

Sirsnīgākie gada smiekli 
l Sk. Ingūna ļoti smējās, skatoties izrādi 

„Ierindnieks Lapiņš” (5–6 gadīgie).
l  Par pirmklasniekiem, kad stundas laikā 

izsaucās: „Mammucīt, kā tur rēķināt?” (1. kl.)  
l Lieldienu jampadracis (2. kl.).    
l Tad, kad sasniga liels sniegs, gājām 

ārā un uzrīkojām kariņu – zēni pret meitenēm. 
Beigās skolotāja tika iesēdināta vislielākajā 
kupenā, un klase vēl sagūlās virsū. Visiem 
lieli smiekli (3. kl.).

l Trakojot pa garderobi, kad Niks patei-
ca – es pati, kad Raimonds salauza urbi, kad 
mēs ar māsas draugu ar laivu apgāzāmies, 
kad parkā spēlējām paslēpes, kad uzvilku 
garās vilnas zeķes un nevarēju novilkt (5. kl.).

l Tīkams pārpratums muzejā (6. kl.).
l Vislielāko jautrību skolēniem vēl jopro-

jām sagādā komēdijas „Viens pats mājās” 

skatīšanās. Skolā diemžēl smiešanās izvēr-
šas par apsmiešanu (7. kl.).       

l Smejamies par daudz ko, par sevi. Kat-
ru dienu mums tādi ir (8. kl.).

l Ziemassvētku izrāde, kurā atstājām vie-
nu audzinātāju, par to arī bija kauns (9. kl.).

l Iesvētības (10. kl.).
l Skolotāju diena (11. kl.).
l Skolotāju dienā – 11. klases priekšne-

sumā (12. kl.).
Aptaujas veica un apkopoja:

Dagnija Avotiņa, Laura Briede, 
Valdis Ancāns, Kadrija Minkeviča,

Agnese Čūriška, Kristiāns Jānis 
Radiņš, Didzis Godļevskis

PROJEKTU JAUNUMI PAŠVALDĪBĀ

Pašvaldībā divās vietās 
notiek projekta „Siltumnīcefek-
ta gāzu emisiju samazināšana 
Jēkabpils novada pašvaldības 
ēkās – Rubeņu pirmsskolas mācību iestādē 
un Zasas pagasta pārvaldes administratīvā 
ēkā” identifikācijas Nr. KPFI-7/10 īstenošana. 

2012. gada 4. janvārī kopīgā sanāk-
smē tikās projekta vadītājs, būvnieks – SIA 
„Borg” pārstāvji, autoruzraugs un būvuz-
raugs. Sanāksmes laikā tika apsekoti abi 
projekta objekti – pirmsskolas izglītības ies-

Īstenojam projektu, lai nākotnē ekonomētu
tāde „Zelta sietiņš” Rubeņos 
un Zasas pagasta pārvaldes 
administratīvā ēka, pārrunātas 
konstatētās problēmas, izvēr-

tēti iespējamie riski. Lai iekļautos plānotajos 
būvniecības termiņos, ir pasūtīti logi, durvis, 
notiek sagatavošanas pasākumi būvniecī-
bas darbu uzsākšanai. 

Rubeņu pirmskolas mācību iestādē 
„Zelta sietiņš” plānots nosiltināt ārsienas, 
cokolu jumta pārsegumu, nomainīt logus 
un durvis, kā arī rekonstruēt ventilācijas un 

apkures sistēmas. Uzstādīt siltuma skaitītāju 
un termoregulatorus esošajiem radiatoriem. 
Zasas pagasta pārvaldes administrācijas 
ēkā paredzēts nosiltināt ārsienas, cokolu, 
jumta pārsegumu, nomainīt logus, durvis, 
atjaunot sienas, grīdas un griestu segumus 
pēc iekšējo inženierkomunikāciju izbūves, 
kā arī rekonstruēt ventilācijas sistēmu un 
apkures sistēmu, uzstādīt siltuma skaitītāju 
un rekonstruēt esošo apkures sistēmu.

A. Vanags,
projekta vadītājs

Pašvaldības attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrāde 
notiek projekta „Jēkabpils no-
vada pašvaldības attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrāde 
ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai 
novada attīstībai” Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/
APIA/VRAA/004 ietvaros. Projekta mērķis ir 
paaugstināt 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. Plānotais projekta bu-
džets ir Ls 34054 un to līdzfinansē Eiropas 

Ar ESF finansiālu atbalstu pašvaldībā izstrādās arī 
Teritorijas plānojumu

Savienība. Sākotnēji pro-
jekta īstenošanas laiks bija 
plānots 27 mēneši no 2011.
gada 1. janvāra līdz 2013. 
gada 31. martam, bet, pama-

tojoties uz faktu, ka ir pieņemts jauns likums 
un tiek izstrādāti normatīvie akti, kas noteiks 
jaunas prasības teritorijas plānojuma izstrā-
dē, projekta laika grafikā ir veikti grozījumi 
un projekta īstenošanas laiks ir pagarināts 
līdz 2014. gada 31. martam. Kopā plāno-
tas 4 aktivitātes: projekta administrēšana, 
Attīstības programmas izstrādes procesa 
nodrošināšana, Jēkabpils novada teritorijas 
plānojuma izstrāde un IVN veikšana, infor-
mācijas un publicitātes pasākumi. Līdz šim 
ir īstenota aktivitāte, kuras sasniegtais re-
zultāts ir izstrādāts un apstiprināts attīstības 

plānošanas dokuments „Jēkabpils novada 
Attīstības programma 2012. – 2018.” 

Jēkabpils novada pašvaldības plāno-
tāja Dz. Nartiša „Jēkabpils novada attīstī-
bas programma, kurā ir noteikti ilgtermiņa 
stratēģiskie mērķi un pasākumu kopums šo 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, kalpos 
kā investīciju pieprasījums ES fondu apguvē 
un būs par pamatu pašvaldības budžeta plā-
nošanā. Teritorijas plānojums tiks izstrādāts 
pamatojoties uz jauno Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu, kurš nosaka, ka pašval-
dība var izstrādāt teritorijas plānojumu visai 
pašvaldības teritorijai vai tās daļai, nosakot 
funkcionālo zonējumu un konkrētās teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumus.”

G. Dimitrijeva, 
projekta vadītāja 

Lai gan projekta „Izglītības ies-
tāžu informatizācija”, vienošanās 
Nr. 2009/0333/3DP/3.2.2.1.2./09/
IPIA/VIAA/556 īstenošana neīste-
nojas tik raiti, kā sākotnēji bija plānots, 
tomēr virzība uz mērķi pamazām notiek. 
Pagājušā gada nogalē projekta ietvaros iz-
veidotajā elektroniskajā sistēmā ievadījām 
visus nepieciešamos datus par iegādēm. 

Izglītības iestādes datortehniku saņems šogad
29. decembrī skolu pār-
stāvji bija aicināti uz ins-
truktāžu par multimediju 
tehnikas lietošanu. Ir pa-

redzēts, ka multimediju aprīkojuma kom-
plekti mūsu skolām – Dignājas, Rubeņu 
un Bērzgala pamatskolām un Zasas vidus-
skolai tiks piegādāti februārī. Tātad varam 
cerēt, ka jau šajā mācību gadā skolēni va-

rēs apgūt zināšanas pielietojot modernās 
tehnoloģijas. 

Projekta kopējais budžets plānots 
Ls 34765,48, tai skaitā ERAF/KF līdzfi-
nansējums Ls 29556,66, valsts budžeta 
līdzfinansējums Ls 5222,82. Pēc projekta 
īstenošanas skolās uzlabosies pieejamība 
jaunajām tehnoloģijām, kas, savukārt, no-
drošinās mācību procesa kvalitāti. 
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Aktualitātes Mūžizglītības programmas projektos 

Nepārtraukta darbība notiek starp-
tautisko Mūžizglītības programmas pro-
jektu ietvaros. Jau otro gadu tiek īstenots 
pieaugušo mācību partnerību projekts 
Grundtvig apakšprogrammā un tā no-
saukums ir „ComTour”, bet Dignājas 
pamatskola sadarbībā ar Ābeļu un Du-
navas pamatskolām 2011. gadā ir sākusi 
projekta „European Chamber music” 
īstenošanu. 

„Comtour” projekta aktivitātes ir pa-
manāmas un pieejamas ikvienam pašval-
dības iedzīvotājam, jo visos pagastos, 
sākot no 2011. gada de-
cembra notiek sanāksmes, 
kur visi iedzīvotāji ir aicināti 
izteikt savu redzējumu un 
priekšlikumus par turpmāko 
attīstību, par sabiedrībai ne-
pieciešamiem projektiem. 
Īpaši tiek gaidīti uzņēmēji, 
kuru viedoklis ir svarīgs un 
nepieciešams. Sanāksmēs 
interesenti var saņemt in-
formāciju par projektu ie-
spējām, kā arī par to, kas 
ir plānots mūsu pašvaldī-
bas Attīstības program-
mā 2012. – 2018. Visa 
informācija tiek fiksēta un 
apkopota un to izmantos 
turpmākā darba plānoša-
nai. Ir svarīgi, lai iniciatīva nāk no vietējās 
sabiedrības, lai vajadzības, ar kurām sa-
skaras pagastos dzīvojošie cilvēki, tiktu 
iespēju robežās arī nodrošinātas. Paralēli 
tam tiek vākta un apkopota informācija 
tūrisma bukletam. Šajā sakarībā lūgums 
uzņēmējiem, gidiem, sabiedrībā aktīviem 
cilvēkiem informēt par kvalitatīviem ap-
skates, atpūtas objektiem, pakalpoju-
miem, tūrisma maršrutiem, kurus varam 
piedāvāt tūristiem. Informāciju sūtīt uz 
e-pastu gunta.dimitrijeva@jekabpilsno-
vads.lv vai piezvanīt 26625480. 

Dignājas pamatskolā kopš mācību 
gada sākuma kopā ar partneriem no Itāli-
jas, Spānijas, Turcijas, Lietuvas un Polijas 
tiek īstenots starptautisks projekts. Pro-
jektā ir iesaistītas arī kaimiņu – Dunavas 
un Ābeļu pamatskolas. Decembra mēne-
sis bija ļoti aktīvs gan skolotājiem, sko-
lēniem un arī viņu vecākiem. Visu valstu 
partneru skolās tika gatavoti apsveikumi, 
kurus nosūtīja visām skolām, notika arī 
balsošana par projekta logo. Dignājas 
pamatskolā ir iekārtots Comenius stūrītis, 

kurā var iepa-
zīties ar projektā sasniegtajiem rezultā-
tiem, uzzināt informāciju par partneriem. 
Arī Ābeļu un Dunavas pamatskolu sko-
lotāji un skolēni ir aktīvi. Pirms Ziemas-
svētkiem katrā skolā notika pasākumi, 
kuros bija padomāts arī par starptautisku 
noti un saistību ar projektu, tādējādi la-
bāk iepazīstot citu Eiropas valstu kultūru. 
Dignājas pamatskolas direktore Anda 
Ķiploka stāsta: „Šogad mūsu pirms 
Ziemassvētkiem organizētais pasākums 
skolā no citiem gadiem bija atšķirīgs ar 
to, ka programmā skolēni no visām kla-
sēm bija sagatavojuši priekšnesumu, kas 
saistīts ar kādu no partneru valstu tradīci-
jām, mūziku, sadzīves tēmām. Gatavojo-
ties pasākumam, aktīvi līdzdarbojās arī 
skolēnu vecāki, liekot lietā savu pieredzi 
un zināšanas, liels paldies viņiem par 
atbalstu. Šis projekts veicina arī mūsu 
skolēnu svešvalodu prasmju uzlaboša-
nu, jo pasākumā skanēja itāļu, spāņu, 
poļu, lietuviešu valodas, savukārt prog-
rammas pieteicēji lietoja gan latviešu, 

gan arī angļu valodas. Skolēni bija 
sagatavojuši dziesmas, ludziņas, 
skečus, kurās skatītāji tika ievesti 
vairāku Eiropas valstu gaisotnē. 
Pasākums izdevās un tas ir tādēļ, 
ka strādājām visi kopā – klašu au-
dzinātāji, skolēni un vecāki. Gribu 
atzīmēt, ka šis projekts ir ienesis 
jaunas vēsmas ne tikai mūsu skolā, 
bet arī Ābeļu un Dunavas pamat-
skolās, kuras ir mūsu vietējie partne-
ri. Arī šajās skolās notika pasākumi 
ar priekšnesumiem no citām valstīm, 
liels skaits skolēnu piedalījās Zie-
massvētku kartiņu izveidē, balsoja 

par labāko no poļu partneru izstrādā-
tiem logo, lai noteiktu to, kurš turpmāk 
būs projekta logo. Gribu pateikt milzīgu 
paldies visiem skolotājiem, skolēniem 
un vecākiem par aktīvu līdzdalību. Šāda 
kopā darbošanās bagātina ikvienu no 
mums un padara mūsu dzīvi krāsainā-
ku. Paldies arī mūsu vietējiem – Ābeļu 
un Dunavas skolām, kā arī starptautis-
kajiem partneriem.”

Projekta īstenošana turpinās. Nāko-
šais starptautiskais pasākums ir plānota 
projekta sanāksme Murcijas pilsētā Spā-
nijā, kur tiksies koordinatori un pārstāvji 
no skolām. Uz šo sanāksmi dosies koor-
dinators un Dignājas, Ābeļu un Dunavas 
pamatskolu mūzikas skolotāji. Sanāks-
mes viens no mērķiem ir starptautiskā 
repertuāra apguve un saskaņošana. 

Informāciju apkopoja 
projektu koordinatore 

G. Dimitrijeva
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Valsts meža dienesta jaunā struktūra

Jēkabpils novada pašvaldības Rube-
nes pagasta kultūras namā  tiek realizēts 
projekts „Krēslu iegāde Rubenes kultūras 
namam pasākumu norises kvalitātes uz-
labošanai” . Ar LAD atbalstu Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pasākumam „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īs-
tenošanas teritorijā” LEADER + un pašval-
dības līdzfi nansējumu Rubeņos kultūras 
nama skatītāju zālē gada nogalē iegādāti 
un uzstādīti 252 mīkstie koncertzāļu krēsli. 
Krēsli ir specifi ski, pielāgoti grīdas slīpu-
mam, stacionāri. Projekta mērķis – atbal-
stīt lauku dzīvesdziņas apzināšanu un tās 
popularizēšanu pašvaldības iedzīvotājiem, 
veicinot vietējo resursu ilgtspējīgu izman-
tošanu un iedzīvotāju izglītošanu. Projekta 
kopējas izmaksas –  Ls12 096, Ls 4492,80 
– publiskais fi nansējums, Ls 7603,20 – 
pašfi nansējums. Krēslus piegādāja un uz-
stādīja UAB „Vertika”. Pēc projekta realizā-
cijas kultūras namā varēs uzņemt 320  pa-
sākuma apmeklētājus (ar papildvietām un 
balkonu).

Sagaidot Jauno gadu, 2011. gada 30. 
decembrī tradicionālajā „Vecgada kon-
certā”, kurā piedalījās visi kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi, skatītāji iemēģināja 
jaunos krēslus. Arī Ziemassvētku vecītis 

nepagāja garām mūsu namam un omulīgi 
sēdēja un baudīja koncertu.

Gaidīsim apmeklētājus uz pasāku-

miem arī šogad. Drīzumā – vokālo ansam-
bļu sadziedāšanās – koncerts „Dziesmu 
virpulī”, februāra beigās iecienītā Baltina-
vas teātra „Palādas” viesizrāde „Ontons 
I Anne”, martā Riču ģimenes koncerts 
„Riču kāzas”, Ata un Jāņa Auzānu kon-
certs „Rokasspiediena attālumā”, aprīlī 
amatierkolektīvu joku concerts „Raibais 
karuselis”. Sekojiet reklāmai un uz tikša-
nos jaunajā koncertzālē. Nāciet – baudī-
sim kultūru kopā.

Inta Tomāne,
Rubenes kultūras nama vadītāja

Ņemot vērā Valsts meža dienesta strukturālo optimizāciju, ar 2012. gada 2. janvāri Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība 
klientus apkalpos:

Aizkraukles birojā Spīdolas ielā 9, Aizkrauklē, Aizkraukles novads, LV-5101; 
tel./fakss 65123509, e-pasts: aizkraukles.birojs@selija.vmd.gov.lv;

Jēkabpils birojā  Mežrūpnieku ielā 2a, Jēkabpilī, LV-5201;
tel. 65233226, fakss 65207373, e-pasts: jekabpils.birojs@selija.vmd.gov.lv.

SĒLIJAS VIRSMEŽNIECĪBAS DARBINIEKI JĒKABPILS NOVADA TERITORIJĀ  UZ 01.01.2012.

Nodaļa Pagasts Apgaita Amats Vārds, Uzvārds Telefons

Jēkabpils Sēlpils, Jēkabpils pils. 1. Sēlpils Vecākais mežzinis Juris Čaupjonoks 29422024

Kods 7045 Salas 2. Salas Mežzinis Māris Freimanis 28309937

Kalna 3. Kalna Mežzinis Guntis Baumanis 29334714

Leimaņu, Zasas 4. Zasas Mežzinis Lilija Buķe 28663757

Rubenes 5. Rubenes Mežzinis Mirdza Meškova 26434470

Dunavas, Rubenes, Dignājas 6. Sudrabkalna Mežzinis Zintis Vucenlazdāns 29179722

Krustpils Krustpils, Varieši 1. Krustpils Mežzinis Andrejs Dobelis 28663900

Ābeļu 5. Ābeļu Vecākais mežzinis Andris Sēlis 29467702

Sapnis par jauniem krēsliem piepildījies… 
EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
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Paziņojums par pieteikšanos vēlēšanu iecirkņu komisijām
Lai nodrošinātu likuma „Par tautas 

nobalsošanu un likumu ierosināšanu” un 
likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un 
pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu 
iecirkņu komisijām“ izpildi, pamatojoties 
uz iepriekš minētajiem likumiem un Cen-
trālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vē-
lēšanu iecirkņu komisiju izveidošana re-
publikas pilsētās un novados“, izsludinu 
kandidātu pieteikšanos darbam vēlēšanu 
iecirkņa komisijās (Ābeļu 497. iec., Dignā-
ja 498. iec., Dunavas 499.iec., Kalna 502. 
iec., Leimaņu 505. iec., Rubenes 508. 
iec., Kaldabruņas 509. iec., Slates 510. 

iec., Zasas 517. iec.).
Par iecirkņa komisijas locekli var pie-

teikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu; 
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā 

izglītība; 
3) kurš nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav pilnvarotā persona kan-
didātu saraksta iesniegšanai; 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saei-
mas, attiecīgās republikas pilsētas domes 
vai novada domes deputāts; 

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas 
loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Sīkāka informācija pieejama inter-
neta adresē: http://web.cvk.lv/pub/pub-
lic/30265.html

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas 
pagasta pārvaldē vai augstāk minētajā 
interneta adresē.

Pieteikumi līdz 2012. gada 20. jan-
vārim jāiesniedz tuvākajā pagasta pār-
valdē vai Jēkabpils novada pašvaldībā 
vēlēšanu komisijai.

Aleksandrs Vītols,
Jēkabpils novada 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Lauku atbalsta dienests informē, ka, 
pamatojoties uz grozījumiem MK 2011. 
gada 3. maija noteikumos Nr. 344 „Kār-
tība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo 
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto 
lauksaimniecības produkcijas ražoša-
nai, lauksaimniecības zemes apstrādei 
un meža vai purva zemes apstrādei, 
kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā 
arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 
ir piešķirti 99,90 litri dīzeļdegvielas, kam 
piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu par 
vienu atbilstošās platības hektāru. Lēmu-
mi par kopējo piešķirto degvielas apjomu 
lauksaimniekiem tiks izsūtīti. 

ATCEļ ZEMNIEKU UN ZVEJNIEKU
SAIMNIECĪBU REfORMU
2011. gada 29. novembrī Ministru ka-

binets atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) 
ierosinājumu atcelt vēl spēkā nestājušos 
Zemnieku un zvejnieku saimniecību liku-
mu.

Iemesli atcelt zemnieku, zvejnieku 
saimniecību un individuālo uzņēmumu 
reformu ir valsts budžeta līdzekļu trūkums, 
un nav iespējams prognozēt to piešķirša-
nu.

Reformas īstenošanai būtu nepiecie-
šami 462 445 latu. Turklāt valsts ekonomis-
kās situācijas dēļ nebūtu pamatoti zem-
niekiem, zvejniekiem un individuālajiem 
uzņēmējiem radīt papildu finansiālo slogu. 
Tāpēc nav lietderīgi katru gadu pārcelt 
likuma spēkā stāšanos, jo saimniecību 
īpašnieki nevar paredzēt savu tālāko rīcību 
(piemēram, vai un kad notiks zemnieku un 
zvejnieku saimniecību un individuālo uz-
ņēmumu reforma).

Šā gada aprīlī TM notika diskusija 
par izmaiņām regulējumā, kurā piedalījās 
TM, Finanšu ministrijas, Zemkopības mi-
nistrijas (ZM), Valsts ieņēmumu dienesta, 
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 

Lauku atbalsta dienesta paziņojums 
padomes un biedrības „Zemnieku Saei-
ma” pārstāvji. Diskusijas laikā ZM informē-
ja par Eiropas Komisijas plānotajām izmai-
ņām lauksaimniecības regulējumā. Eiro-
pas Komisija 2013. gadā definēs jēdzienu 
„aktīvais lauksaimnieks”, un pēc tā varēs 
izstrādāt kritērijus zemnieku un zvejnieku 
saimniecību nodalīšanai no citiem tiesību 
subjektiem. Tāpēc nolēma pēc Eiropas 
Savienības normatīvā regulējuma pieņem-
šanas nepieciešamības gadījumā izstrādāt 
nacionālo regulējumu, kas noteiktu zem-
nieku un zvejnieku saimniecību statusu un 
darbības jautājumus. 2008. gada janvārī 
Saeima pieņēma Zemnieku un zvejnieku 
saimniecību likumu, kas nosaka to turp-
māko statusu, dibināšanas un darbības 
pamatnoteikumus, kā arī pārejas periodu, 
kad zemnieku un zvejnieku saimniecībām, 
kā arī individuālajiem uzņēmumiem ir jāveic 
pārreģistrācija komercreģistrā vai arī jāveic 
likvidācija. Tomēr, tā kā reformas veikšanai 
bija nepieciešama papildus valsts budžeta 
nauda, likumā izdarīja grozījumus to atlikt 
līdz nākamā gada 1. janvārim.

PORTĀLS farming.lv – 
TAVS PARTNERIS
LAUKSAIMNIECĪBAS BIZNESĀ
Portāls Farming.lv ir radīts, lai tuvinātu 

Latvijā strādājošos lauksaimniekus un viņu 
sadarbības partnerus. Vairāku gadu garu-
mā jutām, ka lauksaimniekiem ir nepiecie-
šama sava vide, kurā attālināti uzturēt ko-
munikāciju ar piegādātājiem, sadarbības 
partneriem un citiem nozares pārstāvjiem 
un pašiem savā starpā. Rezultātā šobrīd 
Latvijā ir radīts unikāls portāls, kur ir iespē-
jams saņemt nepieciešamo informāciju 
efektīvai lauksaimnieciskās ražošanas at-
tīstībai Latvijā. 

Mūsu portāla galvenais mērķis ir 
veicināt lauksaimniecības biznesa attīs-
tību Latvijā, piedāvājot:

noderīgu informāciju un tirdzniecības 

vietu tiešsaistē;
pilnveidot datu bāzi ar lauksaimniecī-

bas nozarei svarīgiem kontaktiem;
veicināt nepieciešamās informācijas 

ātru, ērtu un vienkāršu apmaiņu interneta 
vidē.

farming.lv mērķauditorija ir:
lauksaimniecības nozarē strādājošie 

Latvijā;
lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un 

tehnoloģiju tirdzniecības aģenti;
lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

tirgotāji, pircēji, nomnieki, nekustamo īpa-
šumu aģenti ar plašu piedāvājumu;

konsultanti un speciālisti; 
ikviens, kas saistīts ar lauksaimniecī-

bas biznesu.
farming.lv saviem apmeklētājiem 

piedāvā:
aktualitātes par to, kas ietekmē, attie-

cas vai veicina lauksaimniecību Latvijā; par 
likumdošanu, MK noteikumiem un nozari 
saistītiem politiskiem jautājumiem;  ziņas 
par biznesa vidi un ekonomiku, un citu 
aktuālu informāciju, kas ietekmē lauksaim-
niecības attīstību valstī;

privātpersonu un uzņēmumu sludinā-
jumus par tehniku un iekārtām, tehnikas 
pakalpojumiem un nomu, rezerves daļām 
un nekustamo īpašumu;

iespēja kompetentiem ekspertiem  
uzdot savu jautājumu par subsīdijām, lop-
kopību, dārzkopību, būvniecību, mežu ap-
saimniekošanu, juridiskiem jautajumiem 
u.c.;

iespēju meklēt un atrast investoru 
savu ideju realizācijai;

atrast sev nepieciešamos darbiniekus 
vai darba vietu lauksaimniecības nozarē;

uzzināt par ar lauksaimniecības nozari 
saistītiem pasākumiem.

Farming.lv tavs sabiedrotais par lauk-
saimniecību Latvijā. Ienāc www.farming.lv 
un pārliecinies! 
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Izsludināts ideju skiču konkurss

Pērn Jēkabpils novada dzimtsarakstu 
nodaļā...

Izsludinām ideju skiču kon-
kursu par Rubenes pagasta Kal-
dabruņas ciema centra – bijušās 
pienotavas teritorijas – labiekār-
tošanu.

Konkursa  mērķis ir  izstrādāt idejas par 
Kaldabruņas centra labiekārtošanu. Ciema-
ta centrā, ainaviski izteiksmīgā vietā atro-
das  pašvaldībai piederošs objekts – 20. gs. 
sākumā celtā pienotavas ēka, kas šobrīd ir 
katastrofālā stāvoklī un nedara patīkamāku 
nedz iedzīvotāju, nedz garāmbraucēju ska-
tu uz dzīvi. Idejas, ieteikumus un skices aici-
nām iesniegt tieši šīs vietas pārveidošanai! 

Ko mēs vēlamies šeit redzēt? Jauku un 
ērtu autobusa pieturu? Dekoratīvas ceļazī-
mes? Stendu ar vēsturiskā centra aprakstu? 
Ūdens ņemšanas vietu, kas raisītu asoci-
ācijas ar Kaldabruņas nosaukuma rašanos 
(Kalt Brunnen – no vācu valodas – aukstā 
aka)? Pašiem savas mini pilsdrupas vai pira-
mīdu, kuras būvē izmantoti laukakmeņi no 
esošajām drupām? 

Vai – pilnīgi kaut ko citu, jaunu un ne-

redzētu! Gaidīsim ikvienu priekšli-
kumu. 

Dalībai konkursā nav ierobe-
žojumu – aicināti piedalīties visi, 

kuriem vien ir kādas idejas un ieteikumi. Arī 
iesniegumu formāts nav ierobežots – tas var 
būt gan tikai apraksts, gan vizuālas skices. 
Pie tam – skiču mākslinieciskajai un profe-
sionālajai kvalitātei nav izšķirošas nozīmes. 
Svarīga ir oriģināla un skaista ideja, – tāda, 
ko iespējams realizēt! 

Ideju izstrādes procesā ir jāņem vērā 
daži nosacījumi.

Teritoriju iespējams labiekārtot, gan pil-
nībā nojaucot atlikušo ēkas daļu un veidot 
teritoriju pilnīgi atšķirīgā veidolā, gan  arī – 
saglabāt un iekonservēt ēkas daļas, izman-
tojot tās kā dekoratīvus objektus.

Ap ēku esošā pašvaldības zemes te-
ritorija ir neliela, jārēķinās ar to, ka jaunais 
vai rekonstruētais objekts nevar ietvert pri-
vātās zemes. Pirms iesakāt vērienīgu ideju, 
lūdzam detalizēti iepazīties ar situāciju. 

Jebkurā gadījumā, būtiska problēma 

labiekārtošanas procesā būs būvgružu no-
vākšana un transports, kā arī – protams, 
finansējums. Tādēļ ideju aprakstos lūdzam 
iekļaut arī aptuvenus izmaksu aprēķinus un 
gluži tehniskus labiekārtošanas risinājumus. 

Idejas un skices lūdzam iesniegt līdz 
2012. gada 10. martam – gan elektroniski: 
ieva.jatniece@gmail.com, gan papīra for-
mātā, nododot tās biedrības „Ūdenszīmes” 
mājvietā – Kaldabruņas skolā. Ierosināju-
mus pieņemsim arī pa tālruni – 29548967 
vai 296167960. 

Konkursa noslēgumā visas idejas ap-
koposim, tās būs apskatāmas Kaldabruņas 
skolas telpās. Darbus izvērtēs žūrija, kurā 
piedalīsies gan pašvaldības, gan iedzīvotāju 
pārstāvji. Labākās idejas nodosim Jēkabpils 
novada pašvaldībai – izmantošanai finansē-
juma piesaistes projektu izstrādē. Tāpat ie-
spējams, ka plānoto ieceri varēsim tuvināt 
īstenošanai, organizējot talkas. 

Konkursu organizē biedrība „Ūdens-
zīmes” projekta „Lepojies, Kaldabruņa!” 
ietvaros. 

Janvāris visām iestādēm ir laiks, kad 
atskatīties uz paveikto pērn, un plānot 
turpmākos darbus. To darīt ir priecīgāk, 
kad logā sitās sen gaidītās baltās un 
trauslās sniegpārsliņas, kas, paskatoties 
ārā – veido samtaini baltu sniega segu. 
Tas ir laiks, kad svētki ir pagājuši, un mēs 
visi kopīgi varam paceļot pagātnē, šoreiz 
– 2011. gadā... Kas tad noticis Jēkab-
pils novada dzimtsarakstu nodaļā 2011. 
gadā?

Jēkabpils novada dzimtsarakstu no-
daļā 2011. gadā reģistrētas 25 dzimša-
nas, 6 laulības un 82 miršanas. Iedzīvo-
tāju skaits Jēkabpils novadā ir samazinā-
jies par 92 cilvēkiem. Uz 2011. gada 03. 
janvāri Jēkabpils novadā bija 5702 iedzī-
votāji, bet uz šā gada 2. janvāri –  5610. 
Diemžēl iedzīvotāju skaits strauji sarūk, 
par to liecina ne tikai miršanas gadījumu 
skaits, bet straujā iedzīvotāju kustība un 
zemais dzimstības līmenis.

Pagājušajā gadā Jēkabpils novadā 
kopumā dzimuši 34 bērni, 25 no tiem 
reģistrēti Jēkabpils novada dzimtsaraks-
tu nodaļā (11 zēni un 14 meitenes). Ve-
cāki jaundzimušajiem izvēlējušies tādus 
vārdus kā Katrīna, Justīne, Enija, Anni-
ja, Maija, Agnese, Zita, Ieva, Samanta, 
Madara, Sanita, Guna. Zēniem izvēlēti 
sekojoši vārdi: Kristers, Kārlis, Edgars, 
Olivers, Aivars, Deivids, Renārs, Mihails, 
Ivo, Reinis. Viens zēns tika pie veseliem 
diviem vārdiem – Ričards Nils. Vērtējot 

sīkāk, tikai 6 gadījumos bērna vecāki sa-
stāvēja laulībā. Labprātīga paternitātes at-
zīšana bijusi 16 gadījumos (jaundzimušā 
tēvs ar māti nesastāv laulībā un abi atzi-
nuši, ka bērns ir kopējs). Trijos gadījumos 
izdarīti reģistri bez ieraksta par ziņām par 
tēvu. Visvairāk bērniņu 2011. gadā piedzi-
muši Zasas pagastā – 12, tad seko Kalna 
un Leimaņu pagasti – katrā pa 3.

Pērn reģistrēti 82 miršanas gadījumi, 
no kuriem 38 gadījumos mirušas sievie-
tes, bet 43 gadījumos – vīrieši, 1 – nezi-
nāms. Visizplatītākā diagnoze, kā rezul-
tātā iestājusies nāve – vēža intoksikācija, 
smadzeņu tūska, plaušu tūska, koma, 
sirds mazspēja, insults un infarkts. Ve-
cākajam mirušajam iedzīvotājam bija 98 
gadi, bet jaunākajam – 21.

2011. gadā Jēkabpils novada dzimt-
sarakstu nodaļā tika vestas divas uzvārda 
maiņas lietas. Viena no tām – nepilngadī-
gam bērnam.

2011. gadā notika Bērnības svētki 
Rubenes pagastā, apaļo kāzu jubileju 
pasākums Zasā, kuri bija kupli apmeklē-
ti. Liels paldies jāsaka Jēkabpils novada 
kultūras darbiniekiem un Jēkabpils nova-
da pašvaldībai par atsaucību un atbalstu! 
Lai 2012. gadā ik dienu Jūs pavada ticība, 
labklājība, cerība un mīlestība!

Aļona Semeiko, 
Jēkabpils novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Mēneša pārdomas
Janvāris – labo atmiņu mēnesis, 

arī jauna iesākuma mēnesis.

* E-pasta laikos ikviens priecāsies 
atrast vēstuļu kastītē īstu vēstuli. Tu taču 
arī, vai ne? Tad uzraksti kādam no saviem 
mīļajiem vēstuli vai apsveikuma kartīti.

* Arī tad, ja esat ļoti aizņemti, izlasiet 
kādu skaistu biezu grāmatu. Jau dau-
dzus gadus pastāv īpašs terapijas veids, 
kur izmanto grāmatas: biblioterapija. To 
sākumā lietoja bērniem. Taču arī pieau-
dzis cilvēks no lasīšanas var gūt labumu. 
Turklāt grāmatas dzīvei dāvā jaunas per-
spektīvas.

* Izsvītro no sava vārdu krājuma tei-
kumu „Es to nevaru”. Uzraksti teikumu 
„Nav nekā tāda, ko es nevaru!” uz papīra. 
Lai šī zīmīte vienmēr ir Tev acu priekšā. 
Šodien jau spējam to, kam vakar pat noti-
cēt neiedrošinātos.

Reiz dzīvoja četri vīri. Viņu vārdi bija 
Katrs, Kāds, Neviens, Jebkurš.

Katrreiz, kad vajadzēja darīt kādu 
svarīgu darbu, Katrs bija pārliecināts, ka 
Kāds to izdarīs.

Jebkurš to varētu izdarīt, bet Ne-
viens to nedarīja.

Kad Neviens to nedarīja, Katrs sa-
dusmojās, jo tas bija Kāda darbs.

Katrs domāja, ka Jebkurš to izda-
rīs, bet Neviens nevarēja iedomāties, ka 
Kāds to nedarīs.

Tāpēc Katrs vainoja Kādu, kad Ne-
viens nebija izdarījis to, ko varētu būt iz-
darījis Jebkurš.

Ināra Valaine, 
Liepu bibliotēkas vadītāja
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2011. gads ir pavadīts, un varam ne-
daudz sniegt ieskatu paveiktajos darbos. 
Sociālajā dienestā 2011. gada garumā 
ir saņemti 1186 iesniegumi, pieņemti 
1222 lēmumi, izsniegtas 400 izziņas par 
trūcīgas ģimenes personas statusu un 
124 izziņas par atvieglojumiem medicī-
nas pakalpojumiem un kompensējamo 
medikamentu atlaidēm. Janvāra mēnesī 
tiks apkopota informācija par izlietotajām 
finansēm sociālo pabalstu un sociālo pa-
kalpojumu apmaksai. 

Jaunais gads ir iesācies ar dažāda 
veida jaunumiem, ar kuriem vēlos iepazīs-
tināt visus mūsu novada iedzīvotājus. 

Par AS „Latvenergo” sociālā atbal-
sta kampaņas 2. posmu.  

AS „Latvenergo” turpina sociālo kam-
paņu, palīdzot atbalstīt sociāli mazaiz-
sargātās ģimenes ar bērniem, nododot 
jaunās Elektrības dāvinājuma kartes So-
ciālajiem dienestiem izsniegšanai atbal-
sta kampaņas mērķa grupas klientiem. 
Elektrības norēķinu karte ļaus klientiem 
norēķināties par elektroenerģiju LVL 53.70 
apmērā. Mūsu novads ir saņēmis 62 AS 
„Latvenergo” dāvanu kartes.

Jaunās elektrības norēķinu kartes var 
saņemt iedzīvotāji – sociāli mazaizsargā-
tās ģimenes ar bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņe-
mot tās ģimenes, kas iepriekšējās akcijas 
ietvaros saņēmušas 2 kartes);

2. ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. ģimenes ar audžubērniem un aiz-

bildniecībā esošiem bērniem;
4. daudzbērnu ģimenes (kas nav sa-

ņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh 
patēriņam).

Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 māj-
saimniecība/ģimene karti var saņemt 1 
reizi (piem., uz privātpersonas līgumu var 
būt attiecināta 1 karte). Trūcīgās ģimenes 
ar bērniem, kuras iepriekšējās akcijas ie-
tvaros ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes 
(500 kWh), šīs akcijas ietvaros karti vairs 
nevar saņemt. Tāpat, ja  Jūs esat daudz-
bērnu vecāks un esat saņēmis 2400 kWh 
kompensāciju, tad Elektrības norēķinu 
karti Jūs saņemt nevarat. Sociālajam die-
nestam  AS „Latvenergo” ir atsūtījis  sa-
rakstu ar daudzbērnu ģimenēm, kuras ir 
saņēmušas 2400 kWh kompensāciju.

Sociālā atbalsta kampaņas 2. pos-
ma termiņš ir no 2012. gada 1. janvāra 
līdz 2013. gada 31. martam. Šis datums 
nozīmē akcijas beigu termiņu, kad jābūt 
ir izsniegtām visām norēķinu kartēm, bet 
ar norēķinu karti apmaksātās elektrības 
patēriņam termiņa nav. Piemēram, pat ja 
klients karti saņem 2013. gada janvārī, 
kad līdz kartes derīguma termiņam pali-

cis 2 mēneši, karte tiek attiecināta, un 500 
kWh klients var tērēt neierobežoti ilgi, līdz 
iztērē.

Saņemot Elektrības norēķinu karti, 
Jūs varat norādīt privātpersonas vai juri-
diskas personas līguma numuru un dāvi-
nājums LVL53.70 tiks attiecināts atbilstoši 
līgumam. Ja, Jūs norādāt juridiskās per-
sonas līguma numuru,  pirms došanās 
uz Sociālo dienestu saņemt karti, nepie-
ciešams noskaidrot juridiskās personas 
līguma numuru.

Visu Dāvinājuma kampaņas ietvaros 
izsniedzamo Elektrības norēķinu karšu 
nominālvērtība ir LVL 53.70. Tas nozīmē, 
ka katrs Norēķinu kartes saņēmējs savā 
rīcībā iegūs identisku Elektrības norēķinu 
karti, kuras vērtība ir LVL 53.70.

Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi 
jāņem personu apliecinošs dokuments 
(pase) un dokumenti, kas apliecina atbil-
stību mērķa grupai, kā arī ir jāzina Elek-
troenerģijas piegādes līguma numurs, uz 
kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.

 Papildus jāiesniedz/jāuzrāda:
ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, tad 

Sociālajā dienestā ir jāuzrāda izziņa;
ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/

iem, tad papildus jāuzrāda dokuments – 
apliecība, kas apliecinātu bērnam piešķir-
to invaliditāti;

ja esat ģimene ar audžubērniem un 
aizbildniecībā esošiem bērniem, tad pa-
pildus jāuzrāda dokuments – Bāriņtiesas 
lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu 
Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo 
bērnu dzimšanas apliecības;

ja esat daudzbērnu ģimene, tad pa-
pildus jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzim-
šanas apliecības.

Iesniegt dokumentus, lai saņemtu 
jaunās Latvenergo dāvanu kartes, Jūs va-
rat  pēc deklarētās adreses pagasta pār-
valdē pie sociālā darbinieka.  

Sociālā drošības tīkla atvieglojumi 
veselības aprūpes saņemšanai trūcīga-
jiem pacientiem.

Ar 2012. gadu no jauna vairs netiks iz-
sniegtas izziņas par atvieglojumiem medi-
cīnas pakalpojumiem un kompensējamo 
medikamentu atlaidēm. No 2012. gada 1. 
janvāra pacientu iemaksu un līdzmaksāju-
mu kompensācija tiks attiecināta tikai uz 
trūcīgajām personām, bet netiks turpināti 
šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzī-
votājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 
150 latiem. Trūcīgās personas ir atbrīvotas 
no pacienta iemaksām, saņemot valsts 
apmaksātos veselības aprūpes pakalpo-
jumus. Trūcīgie pacienti atbrīvoti no līdz-
maksājuma par kompensējamajiem me-

Jēkabpils novada Sociālais dienests informē
dikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām 
šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensā-
cija no valsts, bet atlikusī starpība 25% vai 
50% bija jāpiemaksā pašiem. Lai saņemtu 
minētos atvieglojumus, pacientiem, do-
doties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai 
ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, 
kuras teritorijā ģimene (persona) deklarē-
jusi savu dzīvesvietu, sociālā dienesta iz-
sniegta izziņa. 

Papildinājumi Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā.

 Pašvaldības sociālajam dienestam 
ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri 
saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēne-
šus pēc kārtas, iesaistīt:

1) darba un sociālo prasmju saglabā-
šanas, atjaunošanas un apgūšanas pasā-
kumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, 
sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), 
kas rada labumu sabiedrībai un neaizvie-
to pašvaldības funkciju veicējus. Minētos 
pasākumus īsteno pašvaldībās, biedrībās 
vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu. 
Pašvaldības sociālais dienests slēdz lī-
gumu ar darbspējīgo klientu, līgumā pa-
redzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu 
tiesības, pienākumus un atbildību;

2) darbos pašvaldības teritorijā, slē-
dzot darba līgumu uz noteiktu laiku ar 
darbspējīgo klientu.

Vēlot baltu, jauku, veselīgu ziemu un 
labu sadarbību, ar cieņu sociālā 
dienesta vadītāja Ritma Rubina

Ziemassvētku noformējums 
Bērzgala pamatskolā.
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2011. gada 22. decembrī 

Precizētie saistošie noteikumi Nr. 12
Apstiprināti ar 
Jēkabpils novada domes 20.10.2011. 
sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 14.§)
Precizēti ar Jēkabpils novada domes 
22.12.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 17, 36.§)

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību un izcenojumiem 

Jēkabpils novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums”
 6. pantu un 13. panta 6., 7. un 8. daļu un 26. panta 3. daļu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām iz-
sniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī 
uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērnie-
cībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Jēkab-
pils novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības 
par pakalpojumiem saņemt samaksu šajos saistošajos noteiku-
mos noteiktajos apmēros. Izcenojumi tiek piemēroti, apkalpojot 
mērniecībā sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plāno-
tājus un citas personas. 

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*:

N.
p.
k.

Pakalpojums
Izceno-

jumi
Ls

PVN
** 22%

Ls

Izce-
nojumi 
kopā ar 
PVN, Ls

1. Par topogrāfiskās informā-
cijas (tai skaitā ielu sarkano 
līniju) izsniegšanu, pieņem-
šanu, pārbaudi, ievadīšanu 
datu planšetēs, ievadīšanu 
datubāzē un reģistrēšanu.
Objektos, kuros ir 2 (divas) 
vai mazāk apakšzemes ko-
munikācijas, tāmei tiek pie-
mērots koeficients k=0,8. 
objekta platība līdz 0.3 ha (ie-
skaitot), viens objekts; 10,00 2,20 12,20

objekta platība virs 0.3 ha līdz 
0.5 ha (ieskaitot), viens objekts; 11,00 2,42 13,42

objekta platība virs 0.5 ha līdz 
1.0 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,00 3,30 18,30

objekta platība virs 1.0 ha, pa-
pildus par katru nākamo ha, bet 
ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā 
par vienu objektu.

4,00 0,88 4,88

2. Par izpilddokumentācijas (iz-
pildshēmu) pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu datu plan-
šetēs, ievadīšanu datubāzē 
un reģistrēšanu:
inženiertīklu pieslēgums no 0 
līdz 30 m, viens objekts; 4,00 0,88 4,88

trases garums no 30 līdz 300 m, 
viens objekts; 5,00 1,10 6,10

trases garums virs 300 m, pa-
pildus par katriem nākamajiem 
100 m, bet ne vairāk kā 95,00 
latu*** kopā par vienu objektu.

1,50 0,33 1,83

3. Par galveno būvasu ienešanu 
datu bāzē:
viens objekts. 4,00 0,88 4,88

4. Par vienas būves novietnes 
pārbaudes ienešanu datu 
bāzē;
viens objekts. 4,00 0,88 4,88

5. Par viena detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta gra-
fiskās daļas reģistrēšanu, ie-
vadīšanu datubāzē. 
viens objekts (plānojums vai 
projekts). 5,50 1,21 6,71

6. Inženiertīklu pārskata shē-
mas noformēšana un nosū-
tīšana pasūtītājam (pārskata 
shēma izmantojama tikai rek-
lāmas objektu novietnei bez 
inženiertīklu pieslēgumiem 
un vienkāršoto inženiertīklu 
pievadu un iekšējo inženier-
tīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha 
(ieskaitot), viens objekts; 10,00 2,20 12,20

pie objekta platības virs 1.0 ha, 
papildus par katru nākamo ha. 4,00 0,88 4,88

7. Par informācijas izsniegšanu 
(datu planšetu, ielu sarkano 
līniju u.c.) zemes vienības ro-
bežplānu vai citu mērniecības 
darbu veikšanai, kas nav mi-
nēti augstāk minētajos punk-
tos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība. 1,00  0,22 1,22
Par vienreizēju topogrāfiskās 
informācijas sagatavošanu 
un izsniegšanu digitālā for-
mātā:
objekta platība līdz 25 ha (ie-
skaitot), viens objekts; 2,00 0,44  2,44

objekta platība virs 25 ha, papil-
dus par katru nākamo ha. 0,05 0,01 0,06

* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas 
izsniegšanu.

  ** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
3. Reģistrējot darbus, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, izcenoju-

miem tiek piemērota 60% atlaide. Šo darbu izpildītājam sagatavo-
tās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) 
rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.

4. Jēkabpils novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā 
digitālajā kartē, pieņem tikai mērniecībā sertificētu personu topogrā-
fiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpilduzmērījumus 
un izpildshēmas, būvasu nospraušanas un būves novietnes pār-
baudes aktus, kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg, *dxf vai 
*shp formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. 
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi 
identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā to-
pogrāfijā vai kadastra kartē.
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5. Vietējo ģeodēzisko tīklu informāciju 
mērniecības darbu veicējiem izsniedz un in-
formācijas aktualizēšanu par tiem veic paš-
valdības izvēlētā juridiskā persona.

6. Ģeodēzisko darbu veicējiem plānā 
jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie 
ģeodēziskie punkti, tajā skaitā vietējā ģeo-
dēziskā tīkla punkti, un saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem jāsniedz informācija datu 
uzturētājam par to fi zisko stāvokli.

7. Informāciju, kas nepieciešama mēr-
niecības darbu veikšanai, par samaksu 
sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā perso-
na, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasīju-
ma saņemšanas divu darba dienu laikā.

8. Uzmērītā topogrāfi skā informācija un 
ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pār-
baudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai 
personai, kas to saskaņo divu darba dienu 
laikā pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērī-
jumi atbilst reālai situācijai un valstī noteikta-
jiem standartiem. Jēkabpils novada pašval-
dības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst 
par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā 
veidā saskaņotu topogrāfi sko informāciju.

9. Ja veicot būvdarbus, tiek atrastas 

topogrāfi skajos plānos neuzrādītas vai plā-
nam neatbilstoši izvietotas inženierkomu-
nikācijas, tad jāfi ksē to atrašanās dabā un 
tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfi jā 
vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuz-
mēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēr-
šanas.

10. Pēc būvdarbu pabeigšanas pa-
sūtītājam jānodrošina ēkas (būves) un in-
ženierkomunikāciju faktiskā novietojuma 
uzmērījums, kas iesniedzams būvvaldē, 
objektu nododot ekspluatācijā.

11. Detālplānojumu un zemes ierīcības 
projektu grafi skās daļas ir nododamas pār-
baudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai 
personai, lai pārbaudītu uz projektēto te-
ritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas 
noteikti pašvaldības teritorijas plānojumā 
vai detālplānojumā. Pašvaldība lēmumu 
par zemes ierīcības projekta vai detālplāno-
juma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai 
pēc saskaņojuma saņemšanas no pašval-
dības izvēlētās juridiskās personas.

12. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta 
cita mērniecībā licencēta vai sertifi cēta per-
sona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā 

Jāņa Akuratera stāsta „Degošā  
sala” simtgadei un rakstnieka 75 
gadu piemiņai veltīts skolēnu lite-
rāro darbu konkursa NOLIKUMS.

MĒRĶIS:
1. mudināt skolēnus meklēt savu 

identitāti, piederību savai tautai, valstij;
2. rosināt domāt par savas tautas vēs-

turisko attīstību, kultūru un sasniegumiem.
ORGANIZATORI:
Ābeļu pagasta muzejs un pārvalde ar 

Akuratera muzeja atbalstu.
UZDEVUMS:
uzrakstīt eseju vai pētījumu.
TĒMA:
1. smailis mūsdienu skolā;
2. mani skolasbiedri;
3. es un Latvijas lauki šodien.
NOTEIKUMI”
1. konkursā piedalās Jēkabpils un Sa-

las novadu skolu skolēni;
2. no skolas iesūtīt ne vairāk kā 3 dar-

bus;
3. darbu iesniegšana līdz 2012. gada 

11. maijam, nosūtot uz visām adresēm:
a) a.jakubovskis@inbox.lv
b) Valdabekal@inbox.lv
c) survillo@inbox.lv

4. apjoms 2–3 A4 formāta lapas dator-
rakstā, burtu lielums rakstam 12, virsraks-
tam 14, intervāls „1.5” starp rindām, font 
– Normal, Times New Roman;

5. darbu var papildināt ar fotoattēliem 
vai zīmējumiem (ne vairāk kā 3);

Skolēnu literāro darbu konkurss
6. titullapā norādīt – vārdu, uzvārdu, 

skolu, klasi, darba nosaukumu.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
1. saturiska bagātība;
2. prasme izcelt būtisko;
3. loģisks, argumentēts izklāsts;
4. personiskās attieksmes spilgtums;
5. valodas izteiksmīgums;
BALVAS:
katrā tēmā – Galvenā Godalga, God-

alga, Atzinība, Pateicība.
KONKURSA NOSLĒGUMS:
2012. gada 2. jūnijā kopā ar Akurateru 

dzimtas salidojumu un Ābeļu pagasta mu-
zeja desmitgadi.

 Līdz  12.00  pulcēšanās Ābeļu pagas-
tā, iepazīšanās ar muzeju;

12.00  ekskursija uz Biržiem (Akura-
tera piemiņas vietas un  „Degošās salas” 
takām);

14.00 ekskursija uz Ābeļu pamatskolu;
15.00 ekskursija uz rakstnieka dzim-

tajām mājām;
17.00  noslēgums, apbalvošana Ābe-

ļu kultūras namā.

Tuvākas ziņas pa telefoniem:  
65221725  vai  65233111

darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

II UZRAUDZĪBA UN KONTROLE
13. Šo noteikumu ievērošana ir obligā-

ta visām juridiskām un fi ziskām personām, 
kuras veic darbības ar topogrāfi sko un ģeo-
dēzisko informāciju Jēkabpils novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

14. Noteikumu ievērošanas uzraudzību 
un kontroli veic Krustpils novada pašvaldī-
bas Būvvalde, Īpašumu pārvaldīšanas un 
pakalpojumu sniegšanas nodaļa un Jēkab-
pils novada teritoriālās plānošanas speciā-
liste. 

III NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās 

dienu spēku zaudē Jēkabpils novada do-
mes 2010. gada 17. jūnija saistošie notei-
kumi Nr. 12 „Par topogrāfi skās informācijas 
aprites kārtību Jēkabpils novadā”.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas Jēkab-
pils novada izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

Edvīns Meņķis,
Domes priekšsēdētājs
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Ābeļu pagasts
13.01. plkst.13.00 tautas namā 
J. Akurātera atceres dienai veltīta 
pēcpusdiena
23.01. plkst. 13.00 klubiņa
„Ābeļzieds” tematiska pēcpusdiena 
„Visgardākie salāti” 

Rubenes pagasts
17.01. plkst. 13.00 kultūras namā 
interešu kopas „ Gardēdis” tematisks 
pasākums „Gardais speķa rausis” 
27.01. plkst. 20.00 kultūras namā 
pašdarbības kolektīvu tematisks 
pasākums – balle
„Ak, šie jaukie 80 gadi...”
03.02. plkst. 19.00 kultūras namā 
vokālo ansambļu saiets – koncerts 
„Dziesmu virpulī”

Zasas pagasts
29.01. plkst.14.00 kultūras namā 
koncerts kopā ar LNT šova „Dziedošās 
ģimenes’’ uzvarētājiem – Puncuļu 
un Liepiņu ģimenēm. Notiek biļešu 
iepriekšpārdošana kultūras namā vai 
pieteikt pa tel. 20371520

11.02. plkst 22.00 kultūrs namā 
Valentīnballe kopā ar grupu „Airi” 
(Līvāni). Galdiņus pieteikt kultūras 
namā vai pa tel. 20371520

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.

Ofi ciālais Holandes zemeņu stādu 
audzētāja pārstāvis Latvijā  piedāvā sākt 
zemeņu („frigo” tipa) stādu rezervāciju 
uz pavasara sezonu. 

Pieejamas sertifi cētas  un kvalitatī-
vas 19 šķirnes. Cenas no 0,10 Ls/gab. 

Tālr: 29668906 
e-pasts: oguagentura@inbox.lv

Palīdzēsim 
Kokinu ģimenei 

Dunavas pagastā! 
Pašā 2012. gada sākumā novada 

iedzīvotājus sasniedza ziņa par uguns-
nelaimi, kas piemeklējusi Kokinu ģimeni. 
Dunavas pagasta saimniecībā „Avotiņi” 
nodegusi kūtiņa un daļa šķūņa, bojā gā-
juši arī mājlopi. 

Ģimene vēlas saimniecību atjaunot 
– uzbūvēt jaunu kūtiņu un šķūni, tad arī 
iegādāties kādus mājlopus. Nelaime var 
piemeklēt ikvienu, tādēļ aicinām cilvēkus 
palīdzēt šai ģimenei – gan ar naudiņu, 
gan kokmateriāliem un citiem celtnie-
cības materiāliem, kas var būt noderīgi 
saimniecības ēku atjaunošanā. 

Sīkāku informāciju var saņemt pie 
Rasmas Kokinas, piezvanot pa tālruni 
29822412. 

Ja iespējams ziedot naudu, to var 
pārskaitīt uz Rasmas meitas Evitas Koki-
nas kontu – LV41HABA0551001677088. 

Ir melnā vētrā apklususi Tava balss.
Tik klusa vēja vēsma pūš
Kā mūža atbalss
Tu esi kluss...
              /V. Kokle-Līviņa/

Pieminēsim 
Mūžībā aizgājušos 

Jēkabpils novada iedzīvotājus:
Imants Jasis Dignājas pagastā 

27.11.1960. – 30.11.2011.  

Anna Kantāne Rubenes pagastā 
27.08.1925. – 04.12.2011. 

Imants Iesalnieks Zasas pagastā 
31.12.1939. – 04.12.2011. 

Zigurds Apels Rubenes pagastā 
18.11.1960. – 06.12.2011. 

Guntis Rugainis Rubenes pagastā 
14.06.1953. – 12.12.2011. 

Margarita Ozoliņa Zasas pagastā 
16.11.1926. – 14.12.2011. 

Ārija Tamane Rubenes pagastā 
18.11.1931. – 14.12.2011. 

Arnis Lingbērziņš Dignājas pagastā 
25.12.1946. – 16.12.2011. 

Aleksandrs Šuksto Rubenes pagastā 
27.11.1932. – 18.12.2011. 

Vilma Nereta Zasas pagastā 
24.04.1922. – 20.12.2011. 

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem!

Tini mani, māmulīte
Baltajā villainē.
Kad uzaugšu liela meita,
Tad pūriņu darināšu.
 /Latv. t. dz./

Jēkabpils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
decembrī reģistrētas 2 dzimšanas:

Enija Ābeļu pagastā un 
Katrīna Kalna pagastā

Sveicam vecākus un novēlam 
pacietību, izturību un veselību, 

bērniņus audzinot!

Janvārī Zasas kultūras nama 
izstāžu zālē Jēkabpils mākslas sko-
las Zasas fi liāles audzēkņu darbu 
izstāde.

No 13.01 līdz 01.02. Dunavā – 
sabiedrisko resursu centrā Jēkabpils 
mākslas skolas audzēkņu darbu iz-
stāde (gleznas, grafi ka)

Visus mūs vieno dabas vare-
nums un skaistums, saule, gaiss, 
zeme un ūdeņi, kas mūžam atjau-
nojas un atjauno. 

 /J. Jaunsudrabiņš/

Krustpils novada Kūku pagasta 
Novada izpētes centra vadītāja Viz-
ma Lejiņa ir izveidojusi ceļojošo foto 
izstādi „Ziedi – telpā, pļavā, dārzā, 
parkā”. Janvārī izstāde  aplūkojama 
Liepu bibliotēkā.

Izstādes mērķis – caur skaisto 
radīt pozitīvas emocijas, priecāties 
par dabas skaistumu pļavās un dār-
zos, saudzēt citu līdzcilvēku darba 
augļus un smelties idejas savu daiļ-
dārzu ierīkošanai.

Fotogrāfi jās iemūžināti arī augi, 
kuri sastopami Rogāļu dižakmens 
apkārtnē.

fotogrāfiju autori: Ilva Lejiņa, 
Juris Taškovs un Vizma Lejiņa.

Projekts tapis ar Krustpils no-
vada pašvaldības atbalstu (projekta 
vadītāja V. Lejiņa).

Kultūras pasākumi janvārī


