
Arī šogad nevals-
tiskajām organizāci-
jām, kas reģistrētas vai 
veic darbību Jēkab-
pils novadā, ir iespēja 

piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam pro-
jektam pieejamais līdzfi nansējums ir līdz 700 
euro. Kopējā projektam atvēlētā summa – 
4500 euro.

Šogad konkursa prioritārās jomas ir:
– radošās iniciatīvas/radošā daiļrade, tās 

interpretācija novada mūsdienu kultūrvidē 
(t.sk. mākslinieki, fotogrāfi , literāti, tēlnieki, 
u.c.),

– veselīga un aktīva dzīvesveida popula-
rizēšana, tā pieejamības nodrošināšana,

– sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības 
grupu aktivizēšana un izglītošana,

– vides labiekārtošanas pasākumi,
taču atbalstu var saņemt arī projekti 

citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos 
atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Vē-
lams projekta īstenošanā iekļaut arī kādu 
to popularizējošu pasākumu, lai iedzīvotāji 
laicīgi var iepazīties ar projektā plānotajām 
aktivitātēm un arī paši tajās iesaistīties.

Pieteikšanās termiņš – 1. aprīlis. Ar kon-
kursa nolikumu var iepazīties Jēkabpils no-
vada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv .

K.Sēlis

Jēkabpils novada attīstības programma 
tika izstrādāta 2010.– 2011.gadā. Ir pagājuši 5 
gadi kopš attīstības programmas apstiprinā-
šanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti at-
tīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudē-
juši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 
2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu 
Nr.317 "Par Jēkabpils novada attīstības prog-
rammas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu".

Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, 
izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras 
un novada nevalstisko organizāciju pārstāv-
jus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus inte-
resentus iesaistīties attīstības programmas 
aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosi-
nājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 

gadu periodā. 
Savus ierosinājumus par attīstības 

programmā noteikto prioritāšu sasnieg-
šanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto 
veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt 
pagastu pārvaldēs vai novada adminis-
trācijā līdz 10.03.2016, kā arī elektroniski, 
nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pastu: 
dzidra.nartisa@jekabpilsnovads. Veidlapa ir 
pieejama arī novada mājas lapā www.jekab-
pilsnovads.lv .

Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs izvei-
dotā Jēkabpils novada attīstības un plāno-
šanas darba grupa un iekļaus aktualizētajā 
attīstības programmas Rīcības plānā. 

Teritoriālās plānošanas speciāliste 

Dzidra Nartiša, t.28698128
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Piedalies Jēkabpils 
novada 2016. gada NVO 
iniciatīvu konkursā! "Latvijas Mobilais Tele-

fons" (LMT) projekta "LMT 
Latvijai" ietvaros piecu gadu laikā ir atbalstī-
jis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 
320 tūkstošu eiro apjomā, bet šī gada atbalsts 
būs 64 tūkstoši eiro. LMT sadarbībā ar Jēkab-
pils novadu 29. februārī izsludina pieteikša-
nos projektu konkursa jaunajam posmam. 
Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada 
un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam 
interesentam.

"Aicinām Jēkabpils novada iedzīvotājus, 
savas pilsētas, ciema vai novada patriotus, ne-
baidīties uzdrošināties un izmantot sniegtās 
iespējas!" uzsver LMT prezidents Juris Binde.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī gada 14. 
aprīlim ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs, 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai 
juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā 
adrese ir Jēkabpils novadā, var iesniegt projek-
ta pieteikumu. Projektu īstenošanai novadam 
paredzēts piešķirt astoņus tūkstošus eiro, kat-
ram projektam ir iespēja saņemt no 500 līdz 
2000 eiro fi nansējumu vai līdzfi nansējumu. 

Ar detalizētiem konkursa noteikumiem 
var iepazīties novada mājaslapā www.jekab-
pilsnovads.lv, kā arī portālā www.lmt.lv/lmt-
latvijai 

Projektu izvērtēšana norisināsies aprīlī, 
savukārt balsot par tiem varēs maijā. Pirmajā 
kārtā projektus vērtēs LMT un Jēkabpils no-

vada domes pārstāvju žūrija, savukārt otrajā 
kārtā uzvarētājus un fi nansējuma saņēmējus 
noteiks tikai paši iedzīvotāji, elektroniski bal-
sojot portālā http://www.lmt.lv/lmtlatvijai vai 
aizpildot balsošanas anketas novada domē. 
Savukārt LMT klientiem būs iespēja balsot arī 
ar īsziņas palīdzību. 

Projekta "LMT Latvijai" mērķis ir veicināt 
sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu un nevals-
tisko organizāciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida po-
pularizēšanu. 

Kopš 2011. gada visā projektu konkursa 
realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 
110 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti visā Latvi-
jā, kam LMT atvēlējis vairāk nekā 320 tūksto-
šus eiro. Vairāk par realizētajiem projektiem: 
www.lmt.lv/lmtlatvijai

Papildu informācija:

Kaspars Sēlis

Jēkabpils nov. sab. att. spec.

Tālr. 26167960

kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv

Valdis Jalinskis

LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Tālr.: 29248645

valdis.jalinskis@lmt.lv

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas 
Jēkabpils novada attīstībai

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 
2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizāciju
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Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nekāpt, kā arī nebraukt uz Daugavas vai kādu citu ūdenskrātuvju le-
dus, jo tas var apdraudēt cilvēku drošību un dzīvību.

Atgādinām iedzīvotājiem būt atbildīgiem, ievērot drošību un nekādā gadījumā nešķērsot upes vai citu ūdenskrātuvju 
ledu. Savukārt vecākus aicinām pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus, tai skaitā, brīdināt, ka uz ledus atrasties nedrīkst.

Jēkabpils novada pašvaldība

Aicinām iedzīvotājus NEKĀPT un NEBRAUKT uz ledus!

Mēs ikviens esam atkritumu radītājs, jo 
katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas 
paliek pāri. Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai 
viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir no-
lēmis vai spiests atbrīvoties. Atkritumi ir vieni 
no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesār-
ņojuma iemesliem. Tie negatīvi ietekmē gan 
mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu.

Atgādinām, ka Jēkabpils novada pašval-
dības 2011.gada 21.jūlija saistošie noteikumi 
Nr.4 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Jēkabpils novadā" paredz, ka nekustamā 
īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam 
vai apsaimniekotājam jāslēdz līgums par at-
kritumu savākšanu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, kas ieguvis tiesības veikt atkritumu 
apsaimniekošanu Jēkabpils novada teritorijā. 
Līdz 2017.gada decembrim šādas tiesības ir SIA 
"Jēkabpils pakalpojumi", Reģ.Nr.45403006010, 
juridiskā adrese: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, 
LV–5201.

Jēkabpils novada dome informē, ka Jēkab-
pils novada iedzīvotājiem ir iespējams veikt 
dalīto atkritumu šķirošanu un nodošanu.

KĀPĒC JĀŠĶIRO ATKRITUMI?
Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritu-

mu apsaimniekošanas izmaksas.

Atkritumu šķirošana tiek veikta, lai sama-
zinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek apgla-
bāti atkritumu poligonā.

Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un 
citus dabas resursus.

Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām iz-
ejvielām.

Uz atkritumu konteineriem ir šķirošanas 
instrukcija ar informāciju, kā šķirot, ko drīkst 
ievietot atkritumu konteineros. 

Brīdinām, ka ir paredzēta atbildība saska-
ņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksa 75.pantu:

par Jēkabpils novada pašvaldības 2011.
gada 21.jūlija saistošo noteikumi Nr.4 "Par sa-

dzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils 
novadā" pārkāpumiem;

 ja iedzīvotāji pie komunālās saimniecī-
bas konteineriem novietos SIA "Jēkabpils pa-
kalpojumu" nemarķētos maisus.

Pārkāpumu gadījumos tiek sastādīts ad-
ministratīvais protokols un piemērots naudas 

sods.
Vienojoties ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 

ir iespējams par maksu nodot lielgabarīta at-
kritumus un būvgružus.

Vēlam veiksmi dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā un tīras vides uzturēšanā!

Īpašumu pārvaldīšanas speciāliste

Inga Bokāne

Atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils novada teritorijā

Šķiroto atkritumu konteineru atrašanās vietas Jēkabpils novadā teritorijā

Ābeļu pagasts
Aldaunes iela 3, Brodi, Ābeļu pagasts
Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts Kafejnīca "Sprīdītis", Vandāni, Dignājas pagasts 

Dunavas pagasts
Dunavas pamatskola, Dunava, Dunavas pagasts
Katlu māja, Dunava, Dunavas pagasts

Kalna pagasts Pagasta pārvalde – "Atvari", Vidsala, Kalna pagasts
Leimaņu pagasts Mežgale-1, Mežgale, Leimaņu pagasts
Rubenes pagasts Veikals–kafejnīca "Rubeņi", "Žubītes", Rubene, Rubenes pagasts
Zasas pagasts Katlu māja, Zasa, Zasas pagasts

Tāpat kā līdz šim, arī 2016.gadā Jēkabpils 
novada pašvaldība paredzējusi neaplikt ar 
NĪN palīgēkas (to daļas), kuru platība pār-
sniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai, bet nodoklis 
tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām 
mājām.

Atbilstoši likumam ‘’Par nekustamā īpa-
šuma nodokli’’ 3.panta 12., 13 un 14.daļai 
no 2016.gada līdz 2026.gadam nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinam tiek piemēro-
ta Valsts zemes dienesta noteiktā speciālā 
zemes vienības vērtība nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēra pieauguma ierobežoju-
mam 10% apmērā lauksaimniecības zemju 
īpašniekiem. Tā tika ieviesta, lai kadastrālo 
vērtību kāpums neizraisītu strauju nodokļa 
maksājumu pieaugumu un tā tiek piemēro-
ta lauku zemes vienībām:

Ar platību, kas pārsniedz 3 ha;
Kurām vismaz viens no nekustamā īpa-

šuma lietošanas mērķiem ir lauksaimniecī-
ba, mežsaimniecība vai ūdenssaimniecība.

Nodokļa pieaugumu ierobežojumu 
nepiemēro apbūves zemei un zemes vienī-

bām, kuru platība ir mazāka par 3 ha.
Ar zemes vienībām (to daļām), kurām 

tiek piemērota speciālā zemes vienības vēr-
tība nodokļa aprēķinam, var iepazīties Valsts 
zemes dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv 
sadaļā  uzzini vairāk par kadastrālo vērtī-
bu  Speciālās vērtības lauku zemei  Jē-
kabpils novads.

NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, 
kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcī-
gās vai maznodrošinātās personas ģimenes 
statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski 
represētajām personām, atbilstoši likumam 
"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pan-
tam.

Pašvaldības noteiktie NĪN atviegloju-
mi, tiek piešķirti atbilstoši Jēkabpils novada 
pašvaldības 17.06.2010. saistošajiem notei-
kumiem Nr.16 "Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām’’. Lai iegūtu šos atvieglojumus, 
atvieglojumu saņēmējam jāgriežas pašval-
dībā ar motivētu iesniegumu, pievienojot 
iesniegumam nepieciešamo dokumentu 

kopijas. 
Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis 

dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav 
paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, 
kā arī nodokļa maksātājs nav informējis 
par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, 
maksāšanas paziņojumu nenosūta, bet NĪN 
aprēķins stājas spēkā 22. martā.

NĪN maksātājam – juridiskai personai – 
mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienāku-
ma rašanās brīža ir turpmākai saziņai ar NĪN 
administratoru jāpaziņo pašvaldībai sava 
elektroniskā pasta adrese.

Vēlreiz atgādinām, ja nekustamā īpašu-
ma nodoklis tiek maksāts par citai personai 
piederošu īpašumu maksāšanas mērķī obli-
gāti jānorāda: personas zemes/ēkas konta 
Nr. vai Maksāšanas paziņojumaNr., vai īpašu-
ma nosaukumu ar kadastra numuru.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekus-
tamā īpašuma nodokli, izmantojiet portālu 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.

Airīte Liepiņa,

Jēkabpils novada nekustamā īpašuma

Vecākais nodokļa administrators

Par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā
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Lielās Talkas koordinators Jēkabpils 
novada pašvaldībā – izpilddirektors Jānis 
Subatiņš – aicina novada iestādes un iedzī-
votājus piedalīties 2016. gada Lielās Talkas 
rīkotajā konkursā "Latvijai BŪT zaļai!", lai-
cīgi piesakot plānotās aktivitātes Jēkabpils 
novadā.

Lai Jēkabpils novads varētu veiksmīgi 
piedalīties arī šī gada konkursā, jāīsteno 
dažādi uzdevumi. Tādēļ mums nepiecieša-
ma Jūsu palīdzība, idejas, ieteikumi pasā-
kumiem, aktivitātēm, ko novadā, konkursa 
ietvaros, varētu īstenot un kas Jums pa-
šiem būtu interesanti un saistoši.

Konkursa uzdevumi:

1) jāizdomā, jāsagatavo un jānoorganizē 
savā pašvaldībā vismaz 2 izglītojoši informatīvi 
pasākumi par vides jautājumiem (semināri, ak-
cijas, izstādes, konkursi, kampaņas, pārgājieni 
u.c. pasākumi), kas sevī ietvertu ideju un saukli 
"Latvijai BŪT zaļai!", atbilstoši konkursa mērķim. 

2) jāsagatavo iedvesmojošs video tieši par 
tādu pašu tēmu "Latvijai BŪT zaļai!", sevī ietve-
rot kādu no konkursa mērķiem;

3) jāsacer pasaka, dzejolis vai kāds cits daiļ-
darbs par tēmu "Kā būtu, ja būtu…", domājot, 
kas mainītos mūsu ikdienā, ja Latvija būtu za-
ļākā, kā mainītos mūsu domas, mūsu zeme, 
pasaule un varbūt pat visa galaktika.

Ar detalizētu no-
likumu var iepazīties 
Jēkabpils novada mājas-
lapā.

Lielās Talkas mērķis ir "veikt talku" cilvēku 
domāšanā; ikdienas paradumos; cilvēku at-
bildības, apziņas, attieksmes mainīšanā pret 
vidi. Tikai mēs paši, kopīgiem spēkiem varam 
panākt, ka Latvija būs zaļākā! Pati Lielā Talka 
šogad notiks 23. aprīlī.

Par plānotajām talkas aktivitātēm aicinām 
informēt novada izpilddirektoru Jāni Subatiņu – 
tel. 29126223, e-pasts: janis.subatins@jekabpil-
snovads.lv .

K.Sēlis

Piedalies 2016. gada Lielās Talkas 
konkursā pašvaldībām "Latvijai BŪT zaļai!"

17.februārī grupa no Jēkabpils novada de-
vās pieredzes apmaiņas braucienā uz Anīkšču 
pilsētu Lietuvā. Brauciena mērķis bija iegūt 
jaunas un inovatīvas idejas kvalitatīvas un at-
raktīvas ekspozīcijas izveidei mūsu pašvaldī-
bas muzejā. Braucienā piedalījās izpilddirek-
tors J. Subatiņš, teritoriālplānotāja Dz. Nartiša, 
novadpētniecības ekspozīciju organizatore E. 
Balode, būvinženiere L. Koržeņevska, biedrī-
bas "Ūdenszīmes" vadītāja I. Jātniece un pro-
jektu speciāliste G. Dimitrijeva.

Vispirms Anīkšču Reģionālā parka direk-
tors Kestutis Šerepka iepazīstināja ar ekspozī-
ciju, kura bija viegli uztverama, interesanta un 
atraktīva visu vecumu apmeklētāju grupām. 
Iepazinām informāciju par Anīkšču pilsētas un 
tās apkārtnes ievērojamākiem literātiem, ap-
skates vietām, dabas objektiem – dižkokiem, 
akmeņiem, pilskalniem, arheoloģiju utt. Jāat-
zīmē, ka ekspozīcija ir veidota profesionāli, un 
tā ir teicami plānota, kā arī viss, kas ir iekļauts 
ekspozīcijā, ir apvīts ar koncentrētu stāstu un 
piederību novadam. Te vietā piemērs par uz 
galda kājām uzmauktiem vaļenkiem (silti fi l-
cēti zābaki), jo savā laikā Anīkščos darbojās 
ražotne. Atraktivitātes spilgtināšanai ir pielie-
totas modernās tehnoloģijas, kuras nodrošina 
informācijas vizualizāciju. Protams, ka apska-
tes vērta ir literārā mantojuma siena, logu 
žalūzijas ar literātu citātiem, interesanti izvei-

dotie dažādu formu koka informācijas nesēji, 
kā arī skārienjūtīgie ekrāni. Savukārt sienas, uz 
kurām bija izvietoti literātu oriģinālie rokraks-
ti, izpelnījās visu mūsu atzinīgu novērtējumu. 
Pat griestu lampu abažūri satur gaumīgi no-
formētu un neuzbāzīgu informāciju. Stāsts 
par ekspozīciju sākās ar parka ģerboni, kurā 
katrs elements demonstrē vietējās vērtības. 
Pēc parka ekspozīcijas apskates konstruktīvā 
sarunā uzzinājām par ekspozīcijas tapšanas 
procesu, risinājumu izvēli, turpmākajām iece-
rēm. Uzzinājām, ka piedāvājums tūristiem te 
ir gana plašs.

Katra paša interesenta priekš-
stata veidošanai iesaku doties uz 
Anīkščiem, izbaudīt pilnu piedāvā-
juma klāstu – pareizticīgo baznīci-
ņu, kur draudzei ir laba sadarbība 
ar pašvaldības bērnu dienas centru 
darbības nodrošināšanā, pastaigu 
taku virs koku galotnēm, mākslas 
radošo industriju inkubatora piedā-
vājumu, eņģeļu muzeju utt. Ceru, ka 
pilnvērtīgi pratīsim likt lietā iegūto 
pieredzi ne tikai mūsu muzeja eks-
pozīcijas plānošanā un iekārtošanā 
augstā līmenī, bet arī pratīsim pie-
saistīt nepieciešamās investīcijas. 
Tas ir mūsu pienākums. Viens no 
mūsu dižgariem rakstnieks Alek-

sandrs Grīns ir teicis: "Tikai 
tas cilvēks pilnīgi pazīst 
sevi, kas pazīst savu senču 
mūžus, un tikai tā tauta var 
justies līdzīga citām, kurai 
nav palikuši sveši viņas tēvu 
likteņi."

Gunta Dimitrijeva, 

projektu speciāliste

Autores foto

Jēkabpils novada pārstāvji pieredzes apmaiņas 
vizītē Anīkščos, Lietuvā

Vēlamies atgādināt, ka Jēkabpils novada 
Dunavas pagastā pagaidām nenoskaidrotas 
personas, uzlaužot piekaramo atslēgu, nak-
tī uz 11. februāri iekļuvuša kaltē un nozaga 
traktoru "John Deere 6920 MW2". Traktors 
aizdzīts līdz meža krustojumam un tālāk pē-
das pazudušas. 

Ilūkstes novada Bebrenes pagastā naktī 
no 2. uz 3.februāri no kāda saimniecības ēku 
pagalma tika nozagts traktors Valtra M120e.

2. februāra vakarā traktora īpašnieks 
savu spēkratu novietoja stāvēšanai neaiz-
slēgtu un pats devās mājās. No rīta atgrie-
žoties, konstatēja, ka traktors pazudis, proti, 
nozagts. Nozagtajā transportlīdzeklī atradās 
arī traktortehnikas reģistrācijas apliecība, kā 
arī īpašnieka traktortehnikas vadītāja aplie-
cība.

Līdzīga zādzība paveikta arī Zasas pa-
gastā ap Ziemassvētkiem. Traktors pa dažā-

diem sānu ceļiem aizdzīts Aknīstes virzienā.
Aicinām iedzīvotājus būt sevišķi uzma-

nīgiem, laicīgi padomāt par dažādiem dro-
šības pasākumiem, neapdomīgi neizpaust 
informāciju par saviem dienas plāniem un 
īpašumu trešajām personām un rūpīgāk uz-
manīt nepiederošu personu, kā arī dažādu 
"tirgotāju", uzturēšanos jūsu īpašuma, seviš-
ķi saimniecības ēku tuvumā.

K.Sēlis

Uzdarbojas traktortehnikas zagļi 
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., 
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas re-
ģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS 
polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie 
inspektora.

Uzziņām tālrunis 25639642 vai 

29127108, vai www.vtua.gov.lv.

vecākais inspektors

Agris Stiebriņš

Traktortehnikas apskates grafi ks 2016. gadā
Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Vieta

Ābeļu 14.03. 10:30 11.04. 10:30 09.05. 10:30 "Augškalni"
Dignājas 14.03. 11:30 11.04. 11:30 09.05. 11:30 Vandāni, "Sprīdītis"

Dunavas
14.03. 13:00 11.04. 13:00 09.05. 13:00 Sudrabkalns, "Klēts"
14.03. 14:00 11.04. 14:00 09.05. 14:00 "Kafejnīca Rītausmas"

Rubenes
30.03. 11:00 22.04. 10:00 20.05. 10:00 Kaldabruņa, "Darbnīcas"
30.03. 12:00 22.04. 12:00 20.05. 12:00 Rubeņi, "Pasta nodaļa"
30.03. 13:00 22.04. 13:00 20.05. 13:00 Slate, "Vairogi"

Zasas 10.03. 14:30 08.04. 14:00 05.05. 14:30 "Viesuļi"

Leimaņu
10.03. 13:30 08.04. 13:00 05.05. 13:30 Mežgale, Liepas 2

10.03. 12:30 08.04. 11:00 05.05. 12:30
Leimaņi, 

"Leimaņu tautas nams"

Kalna
10.03. 11:00 08.04. 09:30 05.05. 11:00 Vidsala, "Silāres"
10.03. 10:30 08.04. 09:00 05.05. 10:30 Dubulti "Straumītes"

Valsts ieņēmumu dienesta 
aktualitātes 2016. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis vispārējā 
gadījumā – 23 % (arī ienākumiem no fi ziskās 
personas saimnieciskās darbības), bet ir izņē-
mumi: 

– 10% ienākumam no fi ziskās personas 
īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas 
izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavi-
nāšanas, kā arī atbalsta summām par saimnie-
ciskās darbības ierobežojumiem meža īpaš-
niekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav 
saimnieciskās darbības veids;

– 10% ienākumam no metāllūžņu pārdo-
šanas; 

– 10% ienākumam no īpašuma (piemē-
ram, nekustamā īpašuma izīrēšanas vai izno-
māšanas, kustamās mantas iznomāšanas), ja 
maksātājs nepiemēro saimnieciskās darbības 
izdevumus (atļauts atskaitīt tikai nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo 
nekustamo īpašumu).

Attaisnotie izdevumi: par izglītības un 
ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, kuru 
kopējā summa taksācijas gada laikā nepār-
sniedz maksātājam un viņa ģimenes locek-
ļiem 215  eiro  katram (arī interešu izglītības 
apguve bērniem).

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pašnodarbinātajam (ja ieņēmumi 
kādā mēnesī pārsniedz 370 eiro) ir 30.58% jeb 
113.15 eiro.

Lauksaimniekiem 2016.gada subsīdijas 
un platību maksājumi ar nodokļiem neaplie-
kas, un kopējie gada neapliekamie ienākumi 
saglabājas, kā iepriekšējā gadā, 3000 eiro.

No 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedzamas 
gada ienākumu deklarācijas

Fiziskajām personām, kuras veic saimnie-
cisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, 
t.sk. zemnieku saimniecību īpašniekiem, kuri 
ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, 
gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu 
obligāti jāiesniedz elektroniski.

Deklarācijas iesniegšana elektroniski, iz-
mantojot EDS, ir daudz vienkāršāka un ērtāka 
arī tādēļ, ka tajā automātiski tiek atspoguļota 
visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu 
maksātāju, proti, nodokļu maksātāja gūtie ie-
nākumi, neapliekamie ienākumi, informācija 
no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām 
pensiju fondos, informācija no apdrošinā-
šanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām 
par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, 
kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie at-
taisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem. Tāpat, sākot ar 2016. 
gadu, deklarācijā automātiski tiks atspoguļota 
arī tā informācija, ko par personas veiktajiem 
maksājumiem par izglītību VID būs iesniegu-
šas mācību iestādes.

Tādējādi personām, kuras vēlas atgūt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli 
par attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijas 
pielikumā D4 pašām papildus jānorāda un jā-
pievieno attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis 
vai tml.) tikai par tām summām, par kurām VID 
rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļā-
vis deklarācijā.

VID atgādina, ka gada ienākumu dekla-
rācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem 
obligāti laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1.jū-
nijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, 
kuri:

• veikuši saimniecisko darbību (piemē-
ram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē 
vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saim-
niecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no 
profesionālās darbības u.c.),

• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā 
personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinā-
tas uz starptautiskos pārvadājumos izmanto-
jama kuģa),

• guvuši ar nodokli neapliekamos ienāku-
mus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 
eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās 
mantas pārdošanas),

• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% 
nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no divi-

dendēm, ienākumu no augoša meža vai kok-
materiālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis 
nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,

• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienā-
kumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts 
nodoklis, tai skaitā, no fi ziskām personām sa-
ņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli.

Fiziskās personas, kuras neveic nekāda 
veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi 
vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 
2015. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnota-
jiem izdevumiem, var to izdarīt no 2016. gada 
1. marta līdz pat 2019. gada 17. jūnijam. Tāpat 
visa 2016. gada laikā vēl var pieprasīt pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 
2013. un 2014.gadu, bet līdz 2016. gada 16. 
jūnijam – vēl arī par 2012. gadu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ai-
cinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un 
muitas informatīvo tālruni 67120000, konsul-
tēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā 
vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mā-
jaslapā "Uzdot jautājumu VID".

Platību maksājumi
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 

ka turpmāk pieteikties platību maksājumiem 
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Piesakoties platību maksājumiem elektro-
niski, lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozi-
tīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku 
skaits, kas platību maksājumus saņems jau 
oktobrī. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 
kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma 
iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairī-
ties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus ie-
priekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, 
kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt 
iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs 
brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmir-
sīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, 
kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī 

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem
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neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, ie-

sniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no 
šī gada 11. aprīļa līdz 22. maijam. Lai 
sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauk-
saimniekiem, LAD šī gada martā organi-
zēs informatīvus seminārus, bet no 11. 

aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairā-
kos pagastu centros un palīdzēs klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski. Tiem 
klientiem, kuriem nav pieejams dators ar 
interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt 
pietikumus būs gan minēto konsultāciju 
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu ap-
kalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī 
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības 
centrs.

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz 
pilnīgu vienoto iesniegumu iesniegšanu 
elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 
2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu 
papīra formātā, līdz 15.aprīlim iesniedz 

pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma 
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra for-
mātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas 
numuru. LAD veidlapas un kartes papīra for-
mātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 
25.aprīļa.

Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru 
lauksaimniecības zemes, un ja saimniecība 
piesakās LAP pasākuma "Agrovide un klimats" 
vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam, 
tad atbalsta saņemšanai obligāti jāpiesakās 
tikai EPS jau 2016. gadā.

Sākas EPS līgumu slēgšana
Arī mūsu pusē LAD klienti, kuriem jāslēdz 

līgumi par platību maksājumu elektronisko 
pieteikšanos, jau sāk saņemt LAD vēstules ar 
līgumu veidlapām.

Lai iedzīvotājiem nav jābrauc slēgt līgumu 
uz Jēkabpili, to var izdarīt arī pieņemšanas rei-
zēs pie novada lauku attīstības konsultantes, 
kā arī pie LAD darbiniekiem, kuri izbrauks nos-
lēgt līgumus uz Dunavas bibliotēku 2.martā 
plkst. 9 – 12 (vajadzības gadījumā ilgāk), bet 
uz Rubeņiem – 8.martā plkst.9 – 13 (vajadzī-
bas gadījumā ilgāk), Slatē plkst. 12 – 13.

Novada lauku konsultante pieņems: Du-
navas b–kā arī 9.martā plkst. 9 – 12,

Rubeņos, sākot ar 8.martu – katru otrdie-
nu plkst. 9 – 12. Ja turpmāk ir vajadzība ie-
braukt arī Slatē, zvaniet. Vandānos – 4.martā 
plkst. 9 – 12, Zasā – katru pirmdienu.

Leimaņu un Kalna pagasti – lūgums zvanīt, 
jo pagaidām braukšu pēc nepieciešamības.

Ābeļu pagasta iedzīvotāji par EPS līgu-
miem un vēlāk platību maksājumu iesniegu-
mu jautājumiem šogad var griezties konsul-
tāciju birojā Bebru ielā 108, 1.stāvā. Platību 
maksājumu pieteikumu iesniegšanas ,,kar-
stākajā’’ laikā uz Rubeņiem un Dunavu palīgā 
dosies arī LAD darbinieki.

Šogad plānotās LAD projektu kārtas
– mežsaimniecība – aprīlis un novembris,
– ar lauksaimniecību nesaistītas darbī-

bas– maijs,
– IMA (ieguldījumi materiālajos aktīvos): 

modernizācija, pārstrāde, meliorācija– sep-

tembris,
– atbalsts mazajām saimniecībām – jūlijs,
– jaunie lauksaimnieki – jūlijs.
Diemžēl, ceturtdaļa mazo saimniecību 

projektu vēl ir izvērtēšanas stadijā. Taču vi-
siem apstiprinātajiem projektiem Konsultā-
ciju birojā obligāti jānoslēdz vienošanās par 
turpmāko uzraudzību. Šogad projektu apstip-
rināšana izrādījusies kā loterija, jo LAD vēr-
tētāju atzinumi, secinājumi un noraidīšanas 
iemesli bieži vien nav saprotami, jo daudzi 
skaidrojumi parādās tikai tagad, nevis pirms 
projektu rakstīšanas.

Svarīga informācija biškopjiem
Nupat tika apstiprināti grozījumi MK 

noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un 
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un 
novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauk-
saimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība".

Šie grozījumi paredz izmaiņas informāci-
jas sniegšanā Lauksaimniecības datu centram 
par medus bišu saimju skaitu ganāmpulka 
novietnē.

Turpmāk medus bišu saimju īpašniekiem 
vai turētājiem LDC būs jāsniedz informācija 
par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz attiecī-
gā gada 1. maiju un 1. novembri.

Tā kā līdz šim bija jāsniedz ziņas par stā-
vokli uz gada 1.janvāri un 1.jūliju, tad atskai-
te uz 1. janvāri jau ir iesniegta, nākošās– uz 
1.maiju un uz 1. novembri, līdz ar to šogad 
dravniekiem informāciju iznāks sniegt trīs rei-
zes. Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jū-
liju jāsniedz nebūs.

Krotāliju pasūtīšana
Atgādinājums. Ja ir vajadzība Lauksaim-

niecības datu centrā dzīvniekiem pasūtīt 
krotālijas pa telefonu nevis elektroniski, tad 
vispirms ir jāzvana uz LDC norādītajiem iden-
tifi kācijas līdzekļu pasūtīšanas telefoniem, kur 
veiksiet pasūtījumu, un jums nosauks rēķina 
Nr. Tad varēsiet veikt maksāšanu: pastā, bankā 
utt., bet tur obligāti būs jānorāda šis nosauk-
tais rēķina Nr., citādi LDC jūsu maksājumu ne-
varēs sameklēt.

Pasūtīšanas telefoni Rīgā: tel. 67095064, 
mob. 26352914 (LMT), mob. 28891636 (TELE2).

Ina Sēle, novada lauku attīstības 

konsultante, 26312414

Jēkabpils KB organizē mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem
Notikums Vieta Atbildīgais Datums/laiks

Pamatapmācība 2.reģistrācijas 
klases profesionālo augu aizsar-
dzības līdzekļu lietotāju apliecību 

iegūšanai

LLKC, Jēkabpils KB 
telpās, Bebru iela 
108, Jēkabpils

SIA LLKC,
Anita Putka,

mob.: 
26511269

25.02.2016.,26.02.2016.
10.03.2016.,11.03.2016.
sākums plkst. 10.00

Zināšanu atjaunošana profesionā-
lajiem augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem (darbībai ar 2.reģ.klases 
AAL). Apliecību pagarināšana

Biržu Tautas nams, 
Birži, Salas pagasts, 
Salas novads

04.03.2016.
sākums plkst.10.00

Pamatapmācības augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas operatoriem

LLKC, Jēkabpils KB 
telpās, Bebru iela 
108, Jēkabpils

11.03.2016.
sākums plkst.10.00

Mācības ir maksas. Pieteikties savlaicīgi. Līdzi jāņem 1 fotogrāfi ja (3x4cm) un iesniegums 
VAAD. Iesnieguma veidlapas pieejamas VAAD mājaslapā, Jēkabpils konsultāciju birojā.

Aicinām amatniekus, lauksaimniekus, uz-
ņēmējus, sabiedriskās organizācijas, izglītības 
iestādes un tūrisma informācijas centrus uz 
"Pārnovadu uzņēmēju dienu" 19. martā Aiz-
kraukles sporta centrā. Pasākums notiks jau 5. 
reizi, un ik gadu pulcina ap 200 dalībnieku un 
ap 5000 apmeklētāju.

Izstādes – gadatirgus mērķis:
• iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un 

amatnieku aktivitātēm, ražoto produkciju un 
sniegtajiem pakalpojumiem;

• stiprināt saikni "uzņēmējs – iedzīvotājs – 
pašvaldība";

• veicināt informācijas apmaiņu kultūras, 
tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu 
jomā;

• meklēt sadarbības partnerus, dibināt 
jaunus darījuma kontaktus, paplašināt noieta 
tirgu;

• radīt pieejamu jaunāko informāciju par 
uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju;

• popularizēt skolēnu mācību fi rmu dar-
bību;

• veicināt starptautisko sadarbību.
Visas dienas garumā notiks tirgošanās, 

prezentācijas, degustācijas, konkursi, uzņē-

mēji varēs apmeklēt seminārus, klausīties 
koncertu un pats vērtīgākais – dalīties pie-
redzē un dibināt jaunus kontaktus. Uzņēmēju 
diena ir lieliska iespēja iepazīt tuvāku un tālā-
ku kaimiņu saražoto produkciju vai piedāvāto 
pakalpojumu.

Aicinām arī Jēkabpils novada uzņēmējus, 
amatniekus, lauksaimniekus ņemt dalību ko-
pējā Jēkabpils novada stendā.

 Par dalību izstādē interesēties pie Jēkab-
pils novada lauku attīstības konsultantes Inas 
Sēles, zvanot 26312414 , vai rakstot e-pastā: 
ina.sele@inbox.lv . 

Piesakies "Pārnovadu uzņēmēju dienai 2016" Aizkrauklē



2016. gada 29.  februāris6 NO ĀBEĻIEM LĪDZ JADVIGOVAI

Kaut kalendārs vēl vēsta ziemu, Sve-
ču mēnesis ved mūs pretī gaismai un pa-
vasarim. Rubenes kultūras namā 5. feb-
ruāra vakarā uz sadziedāšanos pulcējās 
vokālie ansambļi, lai koncertā "Uzdāvini 
stundiņu saules" dāvātu prieku sev un 
klausītājiem. Pasākumā koncertēja gan 
Jēkabpils novada kolektīvi, gan viesi no 
kaimiņpagastiem: Aknīstes sieviešu vokā-
lais ansamblis "Viotonika" (vadītāja Viola 
Jasmane), Subates KN vokālais ansamblis 
"Sonāte" (vadītāja Gunta Pugžle), Ilūkstes 
kultūras centra ansamblis "Lilijas" (vadītā-
ja Lilija Kuciņa), Kalna KN sieviešu vokālais 
ansamblis "Līksma" (vadītāja Vita Avoti-
ņa), Rites KN sieviešu vokālais ansamblis 

"Rites balsis" (vadītāja Sarmīte Garole) un 
pašmāju kolektīvi – Rubenes KN sieviešu 
vokālais ansamblis "Kantilēna" un jauktais 
vokālais ansamblis "Ā’ re" (vadītāja Sandra 
Radiņa). Lielas publikas ovācijas saņēma 
mūsu īpašie, mīļie viesi – dziedošā ģimene 

no Leimaņiem (vadītāja Ieva Geidāne). Pal-
dies jaunajiem talantiem par sirsnīgajām, 
skanīgajām dziesmām!

Pēc koncerta, pozitīvu emociju uzlādēti, 
atpūtāmies jautrā ballītē. Paldies Artūram 
Lapam par atraktīvo koncerta vadīšanu un 

lustīgo mūziku vakara turpinājumā!
Lai dziesmās uzdāvinātā stundiņa saules 

dara gaišāku mūsu ikdienu un ceļu pretī pa-
vasarim!

Sandra Radiņa

Foto: Inta Tomāne

Uzdāvini stundiņu saules...

Latviju apdraud ļoti bīstama cūku infek-
cijas slimība – Āfrikas cūku mēris! Arī Tu vari 
mazināt tās izplatīšanās risku, sargāt novadu, 
pagastu un cūku turētāju saimniecību no sli-
mībām, tāpēc:

• Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, 
nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas pro-
duktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un 
piena produktus! Tie tiks konfi scēti un nodoti 
iznīcināšanai!

• Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus 
no karantīnas teritorijas!

• Karantīnas teritorijā neievediet nezi-
nāmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams 
pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā 
iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)! 

• Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas 
mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!

• Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī 
apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviest-
maižu vai citu pārtikas produktu atkritumus 

mežā vai ceļmalā! 
• Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas 

pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un 
apavus! 

• Ja uz un no meža esat devies ar velosi-
pēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni no-
skalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus! 

• Ja meža apmeklējuma laikā atrodat 
meža cūkas līķi, vai tā daļu, nekavējoties par 
to informējiet PVD attiecīgo teritoriālo struk-
tūrvienību, kurā tas konstatēts 
PVD Austrumzemgales pārvalde

Adrese: Brīvības iela 88, Jēkabpils LV–5201
E-pasts: Austrumzemgale@pvd.gov.lv
Tālrunis: 65231695, 65234036
vai
Attiecīgo pagasta pārvaldi

• Ja sērgas skartajos novados mežacūka 
atrasta ārpus PVD ofi ciālā darba laika, jāzva-
na PVD pa tālruni 67027402 un automātiskajā 
atbildētājā jāsniedz informācija par atradēju 

(vārds, uzvārds, 
tālruņa numurs) 
un konkrēto vietu, 
kur dzīvnieks atrasts. 
PVD darbinieki nākamajā dar- ba dienā ar 
zvanītāju sazināsies un gādās par mežacūkas 
savākšanu.

• Svarīgi norādīt precīzu mežacūkas atra-
šanas vietu, dzīvnieku nevajadzētu aiztikt vai 
pārvietot.

Jēkabpils novada pašvaldība ir Karantīnas 
infi cētajā teritorijā (II riska teritorijā). http://
www.pvd.gov.lv/lat/kreis_izvlne/veterinr_
uzraudzba/dzivnieku_infekcijas_slimibu_u/
acm_aktualitates/aktuala_informacija__afri-
kas_c2/acm_ierobezojumi_interaktiva_k

Vairāk informācijas par Āfrikas cūku mēri 
var iegūt PVD mājaslapā http://www.pvd.
gov.lv 

Īpašumu pārvaldīšanas speciāliste

Inga Bokāne

Āfrikas cūku mēra izplatīšanās
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No 5. līdz 7. februārim Starptautiska-
jā izstāžu centrā Ķīpsalā notika nu jau 23. 
starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus 
"Balttour 2016". Arī šogad Sēlijas nova-
du apvienības pudurī tika pārstāvēts Jē-
kabpils novads. Kopā ar citiem novadiem 
tūristi no Baltijas un citām valstīm tika 
aicināti iepazīt Sēliju un tās novadu kultūr-
vēsturiskās un dabas vērtības.

Mūsu novada pārstāvji uz izstādi devās 
5. februārī. Sēlijas pudurī aktīvi darbojās 
un Sēlijas novadu apvienību reklamēja Jē-
kabpils novada projektu speciāliste Gunta 
Dimitrijeva, kura apmeklētājus iepazīsti-
nāja ar svarīgāko tūrisma informāciju un 
gaidāmajiem pasākumiem Ilūkstes, Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Vie-
sītes novadā. Pie amatnieku galda šogad 
savas prasmes un izstrādājumus, veidotus 
no stikla un koka, demonstrēja biedrības 
"Ūdenszīmes" amatnieki, un ar informāci-
ju par Sēliju un mūsu novadu dalījās Ieva 
Jātniece, Solvita Kukle un Ingrīda Dektja-
rova. Savu ražoto produkciju – rapša eļļu 
tirgoja mūsu novadnieks Reinis Balodis 
(SIA "Daugavmalas rapsis"). Sēlijas nova-
du apvienības pudurī apmeklētājiem bija 
iespējams arī degustēt sēļu lauku sētas 
"Gulbji" saimnieces Ritas Skrējānes gata-
votos vairāku veidu gardos sierus. Varam 
lepoties, ka izstādē bija uzņēmēju stends, 
kurā piedalījās arī mūsu novada pārstāv-
ji. Lai atbalstītu uzņēmējdarbību novadā, 
Jēkabpils novada pašvaldība ir līdzfinan-
sējusi izdevumus, kuri saistīti ar mūsu jau-
no uzņēmēju dalību šajā izstādē. Jācer, ka 
šādu iespēju nākamgad vēlēsies izmantot 

arī citi uzņēmēji. Jāatgādina, ka mājražotā-
ju ir ļoti daudz, bet ne visus izdodas pama-
nīt. Mums ir ļoti jādomā par mārketingu. 
Nav māksla saražot, bet gan pārdot.

"Uzņēmējiem labums ir tāds, ka ir ne 
tikai iespēja pārdot savu ražoto preci, bet 
arī iegūt pieredzi, salīdzināt sevi ar citiem, 
novērtēt situāciju, kurā atrodamies, smel-
ties jaunas idejas. Lai paplašinātu tūrisma 
iespējas, jādomā ne tikai par jaunu pie-
dāvājumu, bet arī par jau esošā kvalitāti. 
Jāiepazīst citi, jāatrod veidi, kā konkurēt. 
Pašvaldība var lepoties, ka mūsu novada 
uzņēmēji sadūšojas un ar savu produktu 
startē šāda līmeņa izstādē." – tā ar saviem 
iespaidiem par izstādē redzēto dalījās 
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs 
Edvīns Meņķis. "Šogad izstādē es redzēju 
ļoti daudz jauninājumus tieši tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēju piedāvājumā. Guvu 
pārliecību, ka nevaram iztikt ar šauru 
specializācijas loku vien. Nemitīgi jāmek-
lē kaut kas unikāls un kā šo pakalpojumu 
padarīt pievilcīgu, lai būtu arī pakalpoju-
mu ņēmēji. Šogad daudzi bija nākuši klājā 
ar jau ļoti inovatīviem risinājumiem, kā, 
izmantojot tūrisma pakalpojumus, likt tū-
ristam nokļūt jau līdz konkrētai precei vai 
iegādāties konkrētu produktu. Dažādus 
tūrisma objektus un pakalpojumus jāspēj 
prasmīgi apvienot. Patīkami, ka daži uzņē-
mēji ir spēruši soli uz priekšu, un savu pro-
dukciju spēja piedāvāt arī interaktīvā vidē. 
Ne tikai tiešā veidā stāstot un iepazīstinot 
ar piedāvājumu, bet arī ļaujot apmeklētā-
jiem brīvi izmantot dažādas multimediju 
platformas un skārienjūtīgos ekrānus, vai 

arī vienkārši noskatīties kādu filmu." – tā 
priekšsēdētājs.

Izstādi apmeklēja arī Jēkabpils novada 
pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš, 
un salīdzināja mazo pašvaldību piedāvāto 
ar lielākām pašvaldībām: "Mazās pašval-
dības šāda veida izstādē nedaudz pazūd. 
Reti kurai ir iespēja atrast kompleksu risi-
nājumu. Ļoti labi, ka esam daļa no Sēlijas, 
varam sadarboties ar pārējām Sēlijas no-
vadu apvienības pašvaldībām un piedāvāt 
kaut ko vienotu un ievērojamu. Ir pašvaldī-
bas, kas joprojām šajā izstādē nepiedalās, 
bet priecē, ka mēs to darām jau vairākus 
gadus un kopā ar pārējām Sēlijas pašvaldī-
bām. Piedaloties šāda veida izstādēs, pro-
tams, ir lielāka iespēja, ka tiksi pamanīts."

Pozitīvo, Sēlijas novadiem piedaloties 
izstādē vienoti, uzsver arī projektu speciā-
liste Gunta Dimitrijeva: "Mēs kā Sēlija esam 
kopā, un tas ir pareizais ceļš, jo cilvēkiem 
Sēlija šobrīd ir interesants novads. Patī-
kami bija tas, ka klāt nāca cilvēki, kas jau 
iepriekš bija paviesojušies Sēlijā, un šogad 
vēlas redzēt ko vairāk. Kā viens no jauninā-
jumiem šogad jāpiemin tas, ka mūsu no-
vads, sadarbojoties ar Līvāniem, ir iekļauts 
velomaršrutā. No Līvāniem var doties uz 
Dignāju un Tadenavu. Sēlijas karte bija tū-
ristu iecīnītākais informācijas krājums. Tā-
pat arī ļoti daudzi jaunieši interesējās par 
velomaršruta karti "Ripo pa Jēkabpils no-
vadu". Ar naktsmītņu piedāvājumu varētu 
būt labāka situācija. Izstādes apmeklētāji 
interesējās par korporatīvajiem pasāku-
miem."

Izstādē "Balttour 2016" šogad varēja 
apskatīt vairāk nekā 470 stendus, kuros 
savus piedāvājumus prezentēja ap 850 tū-
risma uzņēmumu no 41 pasaules valstīm. 
Izstāde vienkopus pulcēja vairāk nekā 26 
tūkstošus ceļotāju un tūrisma profesionā-
ļu.

Vēlamies teikt lielu paldies visiem 
mūsu novada cilvēkiem un pašvaldības 
darbiniekiem, kas atbalstīja izstādi un at-
balsta tūrismu. Lai darba spars nerimstas, 
izdodas pārsteigt ar kaut ko jaunu un sevi 
parādīt arī Baltijā un Eiropā Savukārt, ik-
vienam interesentam, kas vēlas iepazīt Jē-
kabpils novadu, aicinām apmeklēt novada 
mājaslapu www.jekabpilsnovads.lv, sekot 
līdzi pasākumu jaunumiem sociālajos tīk-
los un laikrakstos, un iepazīt Sēliju.

K.Sēlis

Foto: D.Ormanis

Tūrisma izstādē "Balttour 2016" iepazīst Jēkabpils 
novadu un gūst vērtīgu pieredzi
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2. februārī Jēkabpils novada Rubenes kul-
tūras namā tika rīkots Jēkabpils apriņķa 1.–4. 
klašu tautas deju kolektīvu sadancis. Dejotāji 
bija ieradušies no kopumā astoņām apkārtnes 
skolām un kultūras iestādēm.

Viesus uzrunāja Rubeņu pamatskolas di-
rektore I.Kantāne, aicinot bērnus priecāties: 
"Šodien ir sveču diena, un latviešu tautas ticē-
jums sveču dienā ir tāds – ja cilvēks šajā dienā 
priecājas un arī labi mielojas, tad visu nākamo 
gadu cilvēkam būs veiksme, un cilvēks būs lai-
mīgs. Prieks ir daudzkrāsains. Vairosim prieku, 
sniegsim prieku citiem un priecāsimies paši!"

Patiess prieks sveikt 
bērnus Rubeņos bija arī 
Rubenes pagasta pār-
valdes vadītājai I.Kurmei: 
"Šodien, skatoties uz jums, 
es redzu – jūs esat tik ener-
ģijas pilni, dzīvespriecīgi, 
tātad arī gatavi šodien de-
jot. Kā jau direktore teica – 
prieks ir dažādās krāsās. 
Arī jūsu smaids izstaro 
prieku. Prieku un vēlmi de-
jot un parādīt savas labās 
emocijas. Lai tas viss izdodas, un, lai šīs dejas, 
ko jūs sniegsiet, arī jums pašiem sagādā prie-
ku! Lai vēlme dejot nepazustu arī turpmāk, un 
jūs dejotu arī tad, kad izaugsiet lieli."

Bērnus dejot iedrošināja Rubeņu kultūras 
nama teātra studijas "Dadzīši" priekšnesums, 
par eglīti, kas vēlējās redzēt pasauli un sajust 
Ziemassvētku prieku. Eglīti mežā apciemoja 
dažādi dzīvnieki – zaķi, vārna, vilks, stirniņa un 
pūce, kas beigās vienojās kopīgā dziesmā un 
arī dejā. Taču viņiem tā tik labi neizdevās, tādēļ 
dejot tika aicināti Rubeņos sabraukušie bērni.

Koncertā uzstājās Biržu internātpamat-
skolas 1.–3. kl. un 4.–5. kl. deju kolektīvi (va-
dītāja G.Ratniece), Sūnu pamatskolas 1.–4. 
kl. deju kolektīvs (vad. D.Mūrniece), Rites pa-
matskolas 1.–4. kl. un 3.–5. kl. deju kolektīvi 
(vad. L.Bārdule), Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolas 1.–2. kl. un 3.–4. kl. deju kolektīvi (vad. 
L.Beinaroviča), Ābeļu pamatskolas 2.–4. kl. 
deju kolektīvs (vad. I.Lāčplēse), Biržu pamat-
skolas 1.–4. kl. deju kolektīvs (vad. K.Pazuha), 
Salas kultūras nama 1.–4. kl. deju kolektīvs 
(vad. V.Vanaga) un Rubeņu pamatskolas 1.–4. 

kl. deju kolektīvs (vad. I.Pūdāne). Zasas dejotā-
ji šoreiz nepiedalījās, jo liela daļa bērnu šajos 
mainīgajos laika apstākļos bija apslimuši.

Pēc koncerta gan kolektīvi, gan viņu va-
dītāji saņēma pateicības veltes, kopīgi foto-
grafējās un ļāvās dejas priekiem kopīgā dis-
kotēkā.

K.Sēlis

Autora foto

Ar deju foto galeriju un videoierakstu var ie-
pazīties Jēkabpils novada draugiem.lv lapā.

Bērnu tautas deju kolektīvu sadancis Rubeņos

17. februāra pēcpusdienā uz interesantu 
pasākumu Zasas kultūras namā aicināja Pēr-
tiķēns, pie kura norisinājās starpnovadu deju 
kolektīvu sadancis "Pie mazā Pērtiķēna".

Diena dejotājiem iesākās aktīvi, piedaloties 
un aizstāvot sava kolektīva godu sporta sacen-
sībās, kuras notika Zasas vidusskolas sporta 
zālē. Azarts un cīņasspars nezuda līdz pat sa-
censību noslēgumam. Pēc spraigajām sacen-
sībām dejotāji gatavojās galvenajam dienas 
notikumam – koncertam. Koncertā piedalījās 5 – 
6 gadīgo bērnu deju kolektīvs "Solītis", dejotāji 
no Ābeļu pamatskolas, Biržu internātpamat-
skolas, Biržu pamatskolas, Viesītes vidusskolas, 
Sunākstes pamatskolas un Zasas vidusskolas, 
kopā izdejojot 15 dažādas latviešu tautu dejas, 
kā arī koncerta noslēgumā bija apsveikuma 
deja no Zasas vidusskolas dejotājiem, sveicot 
un sakot paldies dejotājiem par piedalīšanos 
un kopā būšanu. Taču arī pēc sadanča noslē-
guma dejas turpinājās, dejojot un lustējot di-

senītē. 
Liels paldies pasākuma īste-

notājiem – Daigai Ģeidānei, Inesei 
Kalniškānei, Ivetai Aišpurei, Jānim 
Kokinam – ikkatram, kurš palīdzē-
ja, lai šis pasākums notiktu. Paldies 
Kristai, Danielai un Zanei par pasā-
kuma vadīšanu. Un, protams, pal-
dies dejotājiem un viņu vadītājiem 
par lieliskajām emocijām, par raito 
soli un par prieku, ko sniedzāt! 

Ir liels prieks, ka skolās ir tik 
daudz labu, dejot gribošu bērnu, 
kas priecē gan sevi, gan skatītājus. 
Jūs visi esiet malači!

Zasas kultūras nama vadītāja

Krista Cankale

Ivetas Aišpures foto

Ar koncerta videoierakstu var 
iepazīties novada mājaslapā

Starpnovadu tautas deju kolektīvu sadancis 
"Pie mazā Pērtiķēna" Zasā
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20. februārī Zasas vidusskolas 66. izlaidu-
ma klase rādīja Kristiānas Štrāles lugu "Kā Zie-
meļmeitas brauca puisi lūkoties". Ir liels prieks, 
ka šī gada 12. klase ir sasparojusies, un žetonu 
lugas rādīšanas tradīcijas Zasas vidusskolā tiek 
turpinātas.

Gatavošanās izrādei notika četrus mēne-
šus, jau laicīgi meklējot piemērotu lugu kla-
ses sastāvam. 12. klase šogad ir "tāds sieviešu 
kurss" kā paši izrādē saka – 5 meitenes un viens 
zēns. Beigu beigās atradās luga "Kā Ziemeļmei-
tas brauca puisi lūkoties". Stāsts par to, kā inter-
netā tiek ievietots it kā anonīms sludinājums 
no Jāņa ar vēlmi apņemt sievu, un tad nu viņa 
kursabiedrenes nolemj piedalīties konkursā un 
katra sarīkot visinteresantākās kāzas. Izrādes 
vienīgā puiša Jāņa lomu atveidoja Aldis Korņe-
jevs, bet par viņa sirdi cīnījās viltīgā Beatrise – 
Eva Strika, teicamniece Marija – Laura Briede, 
folkloriste Trīne – Evija Korņejeva, sīkstule Irma – Kadrija Minkeviča un 
ballētāja Felicita – Kristīne Semjonova. Talkā nāca arī 9. klases skolnieces – 
Liene Austruma, kas atveidoja slavenības Natālijas lomu un Laura Korņe-
jeva, kurai palaimējās atveidot veselas 2 lomas – ofi cianti un žurnālisti.

Lugu 2 cēlienos pēc 12. klases aicinājuma iestudēja režisors Gints 
Audzītis. Savus audzēkņus visu lugas gatavošanos laiku atbalstīja audzi-
nātāja Maija Lapiņa. Par apskaņošanu atbildēja pats režisors, bet gais-
mas vadīja Arvis Ziemelis. Aktierus grimēja Sindija Geižāne, bet lugu ar 
spraigu video papildināja Kaspars Sēlis.

Pēc veiksmīgas lugas atradīšanas 12. klase bija arī nopelnījusi savus 
žetonu gredzenus, ko glabāt par piemiņu no skolas laikiem. Žetonus un 
balonus ar laba vēlējumiem pasniedza direktore Olita Spēka. Labus vār-
dus par lugas gatavošanā pavadīto laiku par katru no audzēkņiem teica 
audzinātāja Maija. Jaunos aktierus sveica arī pagājušā gada absolventi 
un topošie divpadsmitie – 11. klase. Skatītāji lugu vērtēja atzinīgi.

Novēlam 12. klasei neaizmirst šo darbīgo posmu skolas dzīvē, ne-
aizmirst skolu, iedvesmot arī citus cienīt skolas tradīcijas un veiksmīgi 
nokārtot eksāmenus!

Ar veiksmīgu lugas izrādi

Jūs sveic 2010. gada absolventi

Zasas vidusskolā turpinās žetonu lugas tradīcija

Jā! Un ar sniegu!!! Lai 
gan laika apstākļi nebija no 
tiem labākajiem– sniga slapjš 
sniegs un pūta spēcīgs vējš, 
sportot gribētāju bija daudz. 
Pieteikušās bija trīs koman-
das – "Leduslāči”, "Minioni" 
un "Simpsoni". Individuālo dalībnieku arī 
bija paprāvs pulciņš. Neskatoties uz ne-
patīkamajiem laika apstākļiem, ieradušās 
aktīvi atpūsties bija ģimenītes ar maziem 

bērniem.
Komandām bija stafetes ar dažā-

diem uzdevumiem, kā arī slēpošana 
"četri reizē".

Individuāli varēja startēt vairākās 
disciplīnās "sitiens vārtos", "tieši mēr-
ķī", "metiens āliņģī", "bumbiņas ripinā-
šana", "čūska", "jautrais atsitiens", "lido-
jošie šķīvīši", "veiklās rokas".

Noslēgumā bija 
sagatavots pārstei-
gums tiesnešiem. 
Viņus sadalīja di-
vās komandās, un 
tad tiem vajadzēja 
parādīt savu veiklī-
bu stafetē un "četri 
reizē". Izkustinātie 
tiesneši nu varēja 
iet apkopot rezultā-

tus un rakstīt diplomus, bet pārējie sildījās 
dzerot siltu tēju un ēdot pīrādziņus.

Gaidot noslēguma brīdi, komandām 
vēl bija uzdevums uzcelt savu komandas 

sniegavīru. Tā kā sniega bija maz, sniega-
vīru gatavoja no avīzēm, tualetes papīra, 
līmlentas. Kāds nu kurai komandai ir iz-
nācis var apskātīt Dignājas sabiedriskai 
centrs mājaslapā www.draugiem.lv/digna-
ja un nobalsot par sev tīkamāko sniegavī-
ru.

Diplomu bija daudz.Balvā katra ko-
manda saņēma cepumu kārbu. Arī citi da-
lībnieki tika pie savām saldumu balvām.

Visi bija uzvarētāji, un visiem prieks 
par aktīvi pavadīto laiku. Aktivitātes visa 
pasākuma laikā fotografēja Baiba – spor-
ta koordinatore, kas arī bija ieradusies pie 
mums.

Liels paldies Dignājas sporta pulciņa 
vadītājai Gitai Namiņai, kura ieguldīja vis-
vairāk darba, lai notiktu šī aktīvā sporta 
diena. Paldies sakām arī mūsu sporta koor-
dinatorei – Baibai,par idejām un palīdzību.

Dignājas sabiedriskā centra vadītāja 

un kultūras darba organizatore 

Ginta Saviča

Baibas Čākures foto

Aizvadīta Ziemas sporta diena Dignājā
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Pamatojoties uz likumiem "Par budžetu un fi nanšu vadību", "Par 
pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, "Par pašvaldību bu-
džetiem", ņemot vēra 21.01.2016. sāktās un 25.01.2016. turpinātās Ap-
vienotās komiteju sēdes ierosinājumus, Jēkabpils novada dome 28. 
janvārī nolēma apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības Saistošos no-
teikumus Nr.2/2016 "Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 
2016.gadam" sekojošā redakcijā:

1. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ie-
ņēmumos EUR 4 161 488 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam iz-
devumos EUR 4 474 871 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem fi nansēša-
nas avotus EUR 313 383 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta 2016.gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Rādītāju nosaukumi

Budžeta 

kategoriju 

kodi

Apstiprināts 

2016. gadam 

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā   296920,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 15020,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces  5.5.0.0. 15020,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 100,00

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un 
kompensācijām  12.2.0.0. 100,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0. 281800,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta  18.6.0.0. 281800,00

II IZDEVUMI – kopā   425999,00

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Ekonomiskā darbība 04.000 386820,00

Vides aizsardzība 05.000 11564,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 27615,00

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Atlīdzība 1000 2772,00

Atalgojums  1100 2243,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas  1200 529,00

Preces un pakalpojumi 2000 294072,00

Pakalpojumi  2200 288973,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000  2300 5099,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 129155,00

Pamatlīdzekļi  5200 129155,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) defi cīts (–) (I–II)   –129079,00

IV FINANSĒŠANA – kopā   129079,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi F20010000 129079,00

Pieprasījuma noguldījumi  F22010000 129079,00

Rādītāju nosaukumi

Budžeta 

kategoriju 

kodi

Apstiprināts 

2016. gadam 

EUR

I IEŅĒMUMI – kopā   4161488,00

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1658804,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  1.1.0.0. 1658804,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 331019,00

Nekustamā īpašuma nodoklis  4.1.0.0. 331019,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 3995,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā  9.4.0.0. 3695,00

Pašvaldību nodevas  9.5.0.0. 300,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 435,00

Naudas sodi  10.1.0.0. 435,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 990,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi  12.3.0.0. 990,00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠ VALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO 
NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0. 20000,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas  13.2.0.0. 20000,00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0. 1711196,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta  18.6.0.0. 1711196,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 128749,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām  19.2.0.0. 128749,00

BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 21.0.0.0. 306300,00

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi  21.3.0.0. 303310,00

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasifi cētie budžeta iestāžu ieņēmumi par 
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

 21.4.0.0. 2990,00

II IZDEVUMI – kopā   4474871,00

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Vispārējie valdības dienesti 01.000 827108,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 4439,00

Ekonomiskā darbība 04.000 35387,00

Vides aizsardzība 05.000 122079,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 798643,00

Veselība 07.000 102064,00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 553153,00

Izglītība 09.000 1517754,00

Sociālā aizsardzība 10.000 514244,00

IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Atlīdzība 1000 2348943,00

Atalgojums 1100 1828292,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 1200 520651,00

Preces un pakalpojumi 2000 1225763,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta , darba braucieni 2100 4064,00

Pakalpojumi 2200 659596,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, 
ko neuzskaita kodā 5000 2300 493995,00

Izdevumi periodikas iegādei 2400 6170,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2500 61938,00

Subsīdijas un dotācijas 3000 11500,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 3200 11500,00

PAMATBUDŽETS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2016
PAR JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETU 2016.GADAM

Jēkabpils novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009116789
\Budžeta veids\ Pamatbudžets KOPSAVILKUMS

SPECIĀLAIS BUDŽETS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3/2016
PAR JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLO BUDŽETU 2016.GADAM

Jēkabpils novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009116789
\Budžeta veids\ Speciālais budžets KOPSAVILKUMS

PIELIKUMS NR.1 Apstiprināts Jēkabpils novada Domes 28.01.2016. 
sēdē protokols Nr.2, lēmums Nr.25

PIELIKUMS NR.1 Apstiprināts Jēkabpils novada Domes 28.01.2016. 
sēdē protokols Nr.2, lēmums Nr.26

Tāpat arī, Jēkabpils novada dome nolēma apstiprināt Jēkabpils no-
vada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.3/2016 "Par Jēkabpils nova-
da pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam" sekojošā redakcijā:

1. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam 
ieņēmumos EUR 296 920 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam 
izdevumos EUR 425 999 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem finansē-
šanas avotus EUR 129 079 saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Apstiprināt novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 
izdevumu daļā EUR 1143 un izdevumu pārsniegumu pār ieņēmu-
miem finansēšanas avotus EUR 1143 saskaņā ar pielikumu Nr.2.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada paš-
valdības speciālo budžetu 2016.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3.

6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Jēkabpils novada paš-
valdības pamatbudžeta 2016.gadam grozījumus saskaņā ar pieliku-
mu Nr.2.

Par 2016. gada budžetu
Procentu izdevumi 4000 2099,00

Pārējie procentu maksājumi 4300 2099,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 341590,00

Nemateriālie ieguldījumi 5100 6684,00

Pamatlīdzekļi 5200 334906,00

Sociālie pabalsti 6000 187552,00

pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 155492,00

Sociālie pabalsti natūrā 6300 8060,00

Pārējie klasifi kācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas 6400 24000,00

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 
starptautiskā sadarbība 7000 357424,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7200 357424,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) defi cīts (–) (I–II)  –313383,00

IV FINANSĒŠANA – kopā 313383,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi F20010000 439008,00

Naudas līdzekļi F21010000 833,00

Pieprasījuma noguldījumi F22010000 438175,00

Aizņēmumi F40020000 –125625,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 125625,00
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Plānošanas

struktūra
Objekts
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A
L

D
E

Ābeļu 
pamatskola

Pamatskolas (vecā ēka) mājturības telpu gaiteņa 
un WC remonts
Elektroinstalācijas remonts

Ābeļu pag. 
pārvalde

Rakstnieka J. Akuratera bērnības takas izveide 
(1. kārta) (līdzfi nansējums 10 % projekta 
apstiprināšanas gadījumā)
Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ābeļu 
pagasta Brodu ciemā (līdzfi nansējums 15 % 
projekta apstiprināšanas gadījumā)
Mājas "Sēklu iecirknis" ekspertīze

Ābeļu pag. 
komunālais 
dienests

Daudzdzīvokļu māja Aldaunes – 2, mājas 
apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu māja Aldaunes–3 mājas 
apsaimniekošana 
Daudzdzīvokļu māja Aldaunes – 5, mājas 
apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu mājas "Slokas" logu nomaiņa 
2 dzīvokļos 
Ciemata centra video novērošana

Ābeļu tautas 
nams Logu nomaiņa
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Dignājas pag.
komunālais 
dienests

Daudzdzīvokļu māju "Veldres" un "Vārpas" lietus 
un novadīšanas sistēmas remonts
Vandānu ielas apgaismojuma izbūve – 
projektēšana
Dzīvokļa remonts "Vārpās" – materiāli, darba alga, 
VSAOI 23,59%

Dignājas 
pagasta 
pārvalde

Administrācijas ēkas ieejas mezgla pārbūve –
būvniecība, projektēšana, inventarizācija, 
būvuzraudzība

Dignājas 
pamatskola

Pirmsskolas grupu ieejas mezgla remonts

Dignājas pamatskolas kanalizācijas stāvvadu 
remonts un kosmētiskais remonts
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Dunavas pag.
komunālais 
dienests

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Kļavas" 
ventilācijas lūku un skursteņu remonts

Dunavas 
pagasta 
pārvalde

Tadaines kluba ēkas fasādes vienkāršotā 
atjaunošana –  
būvuzraudzība, iekštelpu remonts
Telpu "Kastaņi-8" remonts – materiāli, darba alga, 
VSAOI 23,59% 
Ielas apgaismojuma izbūve – projektēšana, 
būvniecība
Sudrabkalnā Sūkņu mājas jumta remonts – 
materiāli

Dunavas 
kultūras nams Telpas remonts

Dunavas 
pamatskola

Koridora telpas grīdas linoleja ieklāšana
Ēkas parapetu remonts
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E Kalna pagasta 

pārvalde
Ēkas "Atvari" 2.stāva elektroinstalācijas remonts – 
materiāli

Malkas šķūņa projektēšana pie ēkas "Atvari"
Kalna pag. 
komunālā 
saimniecība

Dzīvojamā māja "Vēsmas", mājas apsaimniekošana
Dzīvojamā māja "Vaivari", mājas apsaimniekošana
Dzīvojamā māja "Salnas", mājas apsaimniekošana

Ūdenānu kapu vārtu remonts

Kalna kultūras 
nams

Pirmā stāva telpas remonts

Ēkas "Doktorāts" šķūņa durvju remonts

Plānotie būvniecības un remontdarbi pagastu pārvaldēs un administrācijā 2016. gadā 
Pēc iestāžu un struktūrvienību budžeta tāmēm
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Leimaņu 
pag. sociālais 
dienests

Aprūpes centra "Mežviju" gaiteņa telpas remonts

Leimaņu pag. 
komunālā 
saimniecība

Notekcauruļu notekreņu remonts dzīvojamā mājā 
"Ēnaviņas"

Skursteņu remonts dzīvojamā mājā "Rasas"

Notekreņu un notekcauruļu remonts dzīvojamā 
mājā "Noras"

Leimaņu 
pagasta 
pārvalde

Leimaņu kapličas ieejas pakāpienu remonts 
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Rubenes kult. 
nams Estrādes projektēšana

Rubeņu 
bibliotēka Bibliotēkas loga nomaiņa 

Rubenes 
pamatskola

Skolas kokapstrādes darbnīcas telpas remonts – 
materiāli

Skolas sporta zāles remonts telpu remonts

PII "Zelta sietiņš" malkas šķūņa remonts – 
materiāli, darba alga, VSAOI 23,59 %

PII "Zelta sietiņš" kāpņu telpas remonts

Pacēlājs ēkā "Zelta sietiņš" (ģimenes ārsta prakses 
ieeja)

Rubenes pag. 
komunālais 
dienests

Daudzdzīvokļu mājas ārdurvju nomaiņa Liepu 
gatve 3 (3 ārdurvis)

Daudzdzīvokļu mājas Liepu gatve 5 balkonu un 
dzegas remonts

Jumta remonts Liepu gatve 3

Slates vecās pagastmājas remontdarbi

Rubenes 
pagasta 
pārvalde 

Rubenes internāta ēkas sienas remonts

Slates sabiedriskā centra jumta remonts – 
projektēšana, būvniecība
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Zasas pag. 
komunālais 
dienests

Ieejas remonts daudzdzīvokļu mājā Sila 2

Daudzdzīvokļu mājas Sila iela 2A jumta remonts

Daudzdzīvokļu mājas Sila iela 1 jumta remonts

Kāpņu telpu remonts Sila iela

Kāpņu telpu remonts Zaļā iela

Māju ārsienu šuvju remonts daudzdzīvokļu mājās 
Lauku ielā

Apkures sistēmas remonts daudzdzīvokļu mājā 
Zaļā iela 5

Ciemata centra video novērošana

Zasas 
vidusskola

Bērnu laukuma izveide, mājiņas 2 gb

Telpu kosmētiskais remonts

Zasas 
pārvalde Tiltiņu remonts Zasas parkā

Zasas vēstures 
muzejs Zasas vēstures muzeja projektēšana

Zasas pag. 
veselības 
aprūpe

Ambulances – aptiekas remonts:

autoruzraudzība, būvuzraudzība, inventarizācija

 WC mezgla stāvvada ārkārtas remonts

papildus durvju uzstādīšana

Jēkabpils 
novada 
administrācija

Brīvības iela 108 logi

Trīs darba telpu remonts Rīgas ielā 150A

Sagatavoja: L. Pētersone
Finanšu un ekonomikas nodaļa
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Saistošie noteikumi Nr.1/2016 2016.gada 28.janvārī.
APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 28.01.2016. sēdes lē-

mumu Nr.24 (protokols Nr.2)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45. pantu piekto daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā turpmāk publicējami 

izdotie Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi.
2. Jēkabpils novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo 

noteikumu publicēšanas vieta ir Jēkabpils novada pašvaldības infor-
matīvais izdevums "Ļaudis un Darbi".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicē-
šanas ofi ciālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. 
grozījumi likumā "Par pašvaldībām", 

kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta 
piekto un sesto daļu šādā redakcijā: [..] 

Novada dome pieņem saistošos noteiku-
mus, kuros nosaka saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu. Saistošos noteiku-

mus, kuros noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, publicē ofi ciālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Jēkabpils 

novada pašvaldības turpmāk izdodamo 
saistošo noteikumu publicēšanas 

vieta ir Jēkabpils novada pašvaldības 
informatīvais izdevums "Ļaudis un Darbi"

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināmi.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināmi.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināmi.

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi 
Nr.1/2016 "Par Jēkabpils novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēšanu" 

Paskaidrojuma raksts

Par 2015.gada 23.decembra domes lēmuma Nr.319 "Par Jē-
kabpils novada pašvaldības koplietošanas meliorācijas grāvju uz-
ņemšanu pašvaldības bilancē" atcelšanu

Par projekta "Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana 
Jēkabpils novada Dunavas pagastā" iesnieguma iesniegšanu

Par atbalstu biedrībai Sporta klubam "ALKO RACING TEAM"
Par komunālo parādu segšanu Zasas pagastā
Par Dignājas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Par jaunas amata vietas "Jaunatnes lietu speciālists" izveido-

šanu
Par pedagogu darba algas likmes palielināšanu Zasas vidus-

skolā un Ābeļu pamatskolā
Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīšanu 
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.augustam

 Par mērķdotācijas Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēm no piecu gadu vecuma bērnu apmācībā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām sadalīšanu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.
gada 31.augustam

 Par izglītības programmu izvērtējumu un stundu skaita iz-
dalīšanu interešu izglītības programmām un mērķdotācijas sadali 
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 

Par Jēkabpils novada pašvaldības pamata un vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu izmaksu uz 1 audzēkni apstiprināšanu euro

 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām 
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.janvā-
ra līdz 2016.gada 31.decembrim

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rubenes pagastā
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zasas pagastā
 Par nekustamā īpašuma – Vidsalā, Kalna pagastā atsavinā-

šanu 
Par nekustamā īpašuma Kalna pagastā pārdošanu izsolē
Par medību tiesību nomu (Mednieku klubs "Leimaņi")
Par nekustamā īpašuma Dignājas pagastā atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma nosaukuma "Radžusalas – Veldzes" 

piešķiršanu Ābeļu pagastā
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu attīstības prog-

rammas 2016.–2018. gadam apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Ābeļu pagastā nodošanu atsavinā-

šanai
Par grozījumiem telpu nomas līgumā
Par nekustamo īpašumu maiņu Brodos, Ābeļu pagastā
Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 "Par Jēkabpils novada paš-

valdības saistošo noteikumu publicēšanu" apstiprināšanu
Par saistošo noteikumu Nr.2/2016 "Par Jēkabpils novada paš-

valdības pamatbudžetu 2016.gadam" apstiprināšanu 
Par saistošo noteikumu Nr.3/2016 "Par Jēkabpils novada paš-

valdības speciālo budžetu 2016.gadam" apstiprināšanu
Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu
Par Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūša-

nu īpašumā lēmuma atcelšanu (SIA "Rubeņu zemes")
Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā www.jekab-

pilsnovads.lv, augšā izvēlnē"Ziņas par pašvaldību", sadaļā "Normatī-
vie akti un dokumenti"

K.Sēlis

Jēkabpils novada domes 
janvāra sēdē skatītie 
jautājumi

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs E.Meņķis
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Kad pārskatu es dienas bijušās –
Ak, Dievs, cik daiļuma un sāpju pilnas tās.
/ J. Akuraters /

Rakstā izmantoti rakstnieces Lūcijas 

Ķuzānes sniegtie materiāli rakstnieka 

Jāņa Akuratera atceres pasākumā Ābeļos 

2007. gada janvārī.

Sieviete! Sievietes dedzīgi mīlošā sirds, 
dievišķi labestīgā dvēsele, maigi un rūpīgi 
glāstošās rokas un pasaules brīnuma radīša-
na ir pamats mūžībai..

Māte
No viņas dēls mantoja lepno iznesību 

un droši vien arī romantisko dvēseli. Birziete 
Spuļģu Dārta bijusi koša dziedātāja un dzies-
mu zinātāja. Apprecējusies ar mežsargu Juri 
Akurateru, virzīja savu bērnu dzīvi ikdienībai 
pāri. Daudz stāstīja dēliem par savu jaunī-
bu, mudināja skoloties. Nežēloja naudu, lai 
nopirktu dažu iekārotu grāmatu. Iesvētības 
uzvalku Jānim pašuva no pašas austas bal-
tas vadmalas, lai viņam goda svārks Biržu 
baznīcā kā nevienam citam. Meklētāju ne-
miers dēlus – Pēteri un Jāni – iemeta bries-
mās un revolūcijā, un kopš 1905. gada mātei 
vairs nebija mierīgu dienu – tikai neziņa un 
bēdas. Tik vien prieka, ka dzirdēja Jāni uzkā-
pušu slavas virsotnē, bet nesagaidīja Pēteri 
atgriežamies no Dienvidamerikas pēc 22 ne-
redzēšanas gadiem. Bija gan diženas kāzas, 
gan bēres un starp šiem notikumiem rūpju 
pilni dzīves gadi Biržu pagasta "Beitānos" un 
atmirdzējums šur tur dēla dzejnieka darbos..
 
Mūžīgs sievišķais vilinājums

Tā nav tikai iztēle, bet visīstākā patiesība. 
Desmitgadīgā zēna jūsma par meiteni Rūtiņu 
Biržu pamatskolā pirms 125 gadiem. /Degoša 
sala/ Un septiņpadsmitgadīgā

Jāņa izjūtas Jāņu naktī. – Es ķeru meitas 
vienu pēc otras un griežu dejā līdz nemaņai... 
Viņa tik jauna, lokana un glezna, un elpo tik 
viegli un brīvi. Un man gribas viņas rokas 
sataustīt stiprāk, un tad es jūtu asins siltumu 
un man vajag, lai viņa tuvāk būtu pie manis. 
/Kalpa zēna vasara/

Meitenes no Maldoņa ģimnāzijas.
Tas bija 1904. gadā, kad ģimnāzistes 

sadomāja rīkot teātra izrādi un aizgāja pie 
topošā rakstnieka pēc padoma. Lugu neda-
būja, bet iesākās pazīšanās. Nākošā vasarā 
grupa jauno rakstnieku satikās mītiņā ar Mal-
doņa skolas pēdējās klases meitenēm.

Latviešu sievietības zieds – skaistas, jau 
izglītotas. Pārākā no visām Paula Jēgere, 
deviņpadsmitgadīga, daudz lasījusi, daiļru-
nātāja. Bija gan fl irts, gan piecas verstis pa-
vadīšana līdz mājai. Kad 1905. gada nogalē 
Jāni Akurateru iesēdināja Centrālcietumā, 
šīs klases meitenes, un ne viena vien, dzej-
niekam rakstīja vēstules. Nākošajā vasarā 

viņu līdz tiesas prāvai no cietuma atbrīvoja, 
un viņš tiecās satikt Paulu. Bet šī bija lep-
na – pretī nenāca. Toties klases biedrene 
Dišlere Marija pati aizbrauca pie dzejnieka 
izsūtījuma vietā Pleskavā un aiznākošajā 
gadā arī uz Norvēģiju. Trūkumā nonākošo 
rakstnieku Marija 1908. gadā pārveda mā-
jās un apprecēja.

Meita
Laima – Laimīte. Viņa piedzima 1910 

gadā, šķietami laimīgai dzīvei radīta. Jauka 
bija bērnība Seces pagasta "Birzniekos" – pla-
šās un bagātās Dišleru mājās. Bet ... karš sa-
postīja Birznieku mājas. Devītajā dzīves gadā 
Laima uzzināja, kas ir nāves draudi, kad 1919. 
gadā padomju valdīšana viņu un māti iemeta 
cietumā. Tālāk, vērojot pēckara fotogrāfi jas , 
liekas, ka Laimai apskaužama jaunība: slave-
nu cilvēku vide.

Rakstniekam blakus elegantā kundze 
Marija un meitiņa, kurai nekā netrūkst. Bet 
kāpēc Laimai vienmēr skumjas acis? Ne bez 
iemesla. Vecāki viņai aizliedza mācīties Māks-
las akadēmijā, un māte dzīvi iekala stingros 
rāmjos – kur drīkst iet, ar ko satikties Marija 
aizmirsa savu pārdrošo jaunību.

Tik sirdij neaizliedz neko!
Kopā ar Latvijas valdību 1919. gadā Jānis 

Akuraters patvērās Liepājā, kur izslimoja tīfu. 
Tajos pusbada apstākļos apriņķa ārsta Mauri-
ņa meita slimniekam aizsūtīja dažas olas un 
piciņu sviesta. Vēlāk atnācis iepazīties, viņš 
iepazina Zentu, šo 22 gadus veco sievieti, kas 
piesaistīta ratiņkrēslam, bet pazīst literatūru 
un tulko rakstnieka darbus vācu valodā.

–Kad ceļš uz Rīgu atbrīvojās, viņš aicināja 
mani braukt līdzi .Viņam esot gaužam žēl, ka 
nevarot ar mani uzsākt jaunu dzīvi Rīgā, – tā 
vēlāk atmiņu grāmatā rakstīja Zenta Mauriņa 
.

Viņi satikās atkal pēc deviņiem gadiem, 
kad Zenta jau bija studente un kādu dienu 
savu pieticīgo istabiņu atrada izpušķotu ar 
rozēm. – Lēnām viņš apgrieza manu roku 
un ar lūpām skāra delnu, it kā no tās dzertu 
... Kad biju viņa viešņa, viņš neļāva, ka pava-
donis mani nesa. Tas neesot nekāds vīrietis, 
kas sievieti nevarētu nest uz rokām– tā raksta 
atmiņās Zenta.

Viņa sieva smējās: – Mēs ļoti labi saprota-
mies, bet vienu lietu pirms gribu teikt – dzej-
nieki ir egoisti. Kad diezgan jūtas rotaļājušies 
un jūtas izsalkuši ... uzmeklē to vietu, kur 
valda klusums un kārtība, kur gaida brūni un 
mīksti izsautēta vistiņa 

Rakstnieku pēdējos slimības gados ar mī-
lestību aprūpēja sieva, meita un māsa Helēna

Visi pieminētie jau Mūžības ceļos. Bet vēl 
dzīvo rakstnieka celtā māja – Jāņa Akuratera 
muzejs – un rakstnieka piemiņa rakstos un 
atmiņās. 

Cildināsim romantiķi, lasot viņa darbus!

AICINĀJUMS 
Bibliotēkām – Lūdzu nenorakstiet Jāņa 

Akuratera darbus nolietoto sarakstā, bet pār-
sūtiet uz Ābeļu bibliotēku muzeja fondiem!

Iedzīvotājiem – Ja Jums ir nevajadzīgas 
Jāņa Akuratera grāmatas, tad, lūdzu, tās ar 
savas bibliotēkas palīdzību nosūtiet Ābeļiem!

Arnolds Jakubovskis

K.Grinberga foto

Jānis Akuraters un viņa sievietes

Jānis Akuraters ar ģimeni 1926. gadā.
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Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas darbinieku 
kontaktinformācija

Priekšsēdētājs Edvīns Meņķis

65220732, 26595678
edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv 

Izpilddirektors Jānis Subatiņš

65220733, 29126223
janis.subatins@jekabpilsnovads.lv 

Priekšsēdētāja vietnieks Aivars Vanags

29204384
aivars_van@inbox.lv

Juriskonsulte Gita Loča

65220738, 29344497
gita.loca@jekabpilsnovads.lv

Lietvedības nodaļas vadītāja 

Ilze Kalniņa

29235274
ilze.kalnina@jekabpilsnovads.lv 

Sekretāre – lietvede Linda Raubiška

Fakss 65220730, 65220731
novads@jekabpilsnovads.lv  

Datorspeciālists Andris Savickis

28330079
andris.savickis@jekabpilsnovads.lv 

Informācijas un sabiedrisko attiecību 

speciālists Kaspars Sēlis

26167960
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv 

Novadpētniecības speciāliste 

Edīte Balode

25465787
edite.balode@jekabpilsnovads.lv 

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Ligita Pētersone

65220734, 27843245
ligita.petersone@jekabpilsnovads.lv 

Finanšu un ekonomikas nodaļas 

vadītājas vietniece Ilvija Daņiļeviča

65220734, 26547033
ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv 

Materiālu grāmatvedis Jānis Spravnieks

29399661
janis.spravnieks@jekabpilsnovads.lv 

Algu grāmatvede Valda Lukjanova

28620193
valda.lukjanova@jekabpilsnovads.lv 

Nodokļu administratore Airīte Liepiņa

65220820, 26675100
airita.liepina@jekabpilsnovads.lv 

Vecākā grāmatvede Inese Geižāne

65220820
inese.geizane@jekabpilsnovads.lv 

Būvinženiere Līga Koržeņevska

65220824, 26155190
liga.korzenevska@jekabpilsnovads.lv 

Teritoriālās plānošanas speciāliste

Dzidra Nartiša

65220823, 28698128
dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv 

Projektu speciāliste Gunta Dimitrijeva

65220823, 26625480
gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv 

Sociālā dienesta vadītāja 
Elizabete Krūkliņa
65220735, 29344339
elizabete.kruklina@jekabpilsnovads.lv 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ina Gusāre
29472881
ina.gusare@jekabpilsnovads.lv 
jekab.nov.barintiesa@inbox.lv 

Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu 
sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822, 26367939
ingrida.feldmane@jekabpilsnovads.lv 

Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne
65220822
inga.bokane@jekabpilsnovads.lv 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.
Alda Beinaroviča
65220739, 27829666
alda.beinarovica@jekabpilsnovads.lv 

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja
Elga Ūbele
65220736, 29247870
elga.ubele@jekabpilsnovads.lv 

Grāmatvede Ženija Bezdele
65220736
zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv 

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos
Brigita Užule
65220737, 29183714
brigita.uzule@jekabpilsnovads.lv 

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka janvāra mēneša izdevumā ievietotajā kontaktinformācijā bija neprecizitātes. Aicināt iedzīvotājus 
turpmākai saziņai ar administrācijas darbiniekiem izmantot šajā numurā norādīto informāciju.

Zasas bibliotēkā skatāma dzejas krājuma "Satikšanās sabiedrībā" ilustrāciju izstāde. Grāmata tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu Zemgales kultūras programmas ietvaros.

Zasas bibliotēkas vadītāja Inese Grauze

Autores foto

Iepazīsim Raiņa daiļradi caur zīmējumiem



Izdod Jēkabpils novada dome

Reģ. Nr. 90009116789
Tel. 65220730

Iznāk reizi mēnesī.
Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis

Tel. 26167960, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA “Erante”, t. 65230116

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.

Tirāža 1000 eks.
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Jēkabpils novada novadpētniecības Jēkabpils novada novadpētniecības 
ekspozīcijas darba plānsekspozīcijas darba plāns 2016. gadam

Meklē mūs arī 
sociālajos tīklos:
draugiem.lv/Jekabpils–novads/
twitter. com/JekabpilsNovads

2016. gada martā2016 gada martā
Jēkabpils novada kultūras sarīkojumiJēkabpils novada kultūras sarīkojumi

Jēkabpils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

janvāra mēnesī 
netika izdarīts neviens dzimšanas, 

miršanas un laulību reģistrs.

Ābeļu pagasts
12.03. plkst. 11.00 Ābeļu Tautas 

namā novusa un galda tenisa treniņsacen-
sības.

21.03.– 24.03. plkst. 14.00 – 16.00

Ābeļu Bērnu dienas centrā Radošās darb-
nīcas bērniem "Lieldieniņas atnākušas..." 
(Lieldienu dekoru darināšana).

27.03. plkst. 13.00 laukumā pie pa-
gasta pārvaldes, (sliktu laika apstākļu ga-
dījumā – Ābeļu Tautas namā) Lieldienu 
pasākums bērniem "Kas dēj olas Lieldie-
nās?"

27.03. plkst. 18.00 tautas namā Ābe-
ļu amatierteātra iestudētās lugas "Dūdene 
zin..." pirmizrāde.

27.03. plkst. 21.00 Lieldienu balle. 
Spēlē Pēteris Draņevičs.

Rubenes pagasts
28.03. Svinēsim Lieldienas: plkst. 

12.00 rotaļu laukumā pie kultūras nama 
"Lieldienu šurumburums" (brīvā dabā); 
plkst. 13.00 kultūras namā Lieldie-
nu izrāde "Tās dullās Paulīnas dēļ" pēc 
V.Belševicas motīviem. Viesojas kaimiņi – 
Dunavas K.N. amatierteātris "Sateka".

Leimaņu pagasts
 11.03. plkst. 19.00 Leimaņu Tautas 

namā Aknīstes vidusskolas žetonu lugas izrā-
de – G. Drezovas "Kāzas Bazūnēs".

18.03. plkst. 12.00 Leimaņu Tautas 
namā radošā darbnīca "Gatavošanās Lieldie-
nām".

27.03. plkst. 13.00 Latvju zīmju parkā 
Lieldienu svinības.

27.03. plkst. 22.00 Leimaņu Tautas 
namā Lieldienu balle.

Dunavas pagasts
05.03. plkst. 19.00 Dunavas skolā – tra-

dīciju zālē tematisks pasākums "Ak sievietes, 
sievietes, sievietes". Amatierteātra "Sateka" 
luga "Tās dullās Paulīnas dēļ". Koncerts. Pie-
dalās pašdarbības kolektīvi. Koncerta viesis 
Aldis Ķise. Pēc tam – balle. Spēlē Aldis Ķise.

24.03. plkst. 12.00 Dunavas skolā – tra-
dīciju zālē Jēkabpils novada politiski represē-
to atceres pasākums "Neaizmirstamais stāsts".

27.03. plkst. 11.00 tradicionālais gads-
kārtu pasākums "Draiskās Lieldienas". Vizinā-
šanās ar zirgiem. Aicina NVO "Ūsiņš". Fotogra-
fēšanās, atrakcijas, konkursi, spēles, jautras 
izdarības.

Kalna pagasts
19.03. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā 

Teātru dienai veltīts pasākums "Teātru karu-
selis". Plkst. 22.00 Balle. Spēlē: Viesturs un Co.

23.03. plkst. 14.00 Kalna kultūras namā 
Lieldienu radošā darbnīca.

Dignājas pagasts
12.03. plkst. 16.00 Dignājas pamatskolā 

tematisks pasākums veltīts sieviešu dienai
27.03. plkst. 12.00 pie Dignājas pamat-

skolas "Lieldienu jampadracis".

Zasas pagasts
05.03.plkst.19.00 kultūras namā "Sa-

dancis pie Amora" (Piedalās starpnovadu 
jauniešu un vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvi)

24.03.plkst.10.00 kultūras namā Liel-
dienu ieskaņas pasākums

Citas aktivitātes:
Nodarbības klubiņā "Bitītes"
07.03. plkst. 10.00 Šūšanas nodarbība.
14.03. plkst. 10.00 Lieldienu dekoru vei-

došana (fi lcēšana, tamborēšana, adīšana).
21.03. plkst. 10.00 Darbs ar adāmmašīnu.

JANVĀRIS. Galda izstāde "Mūsu 
novadniekam, sēlim 
Jānim Akurateram – 140".

FEBRUĀRIS. Zasas mākslas skolas 
audzēkņu keramikas darbu izstāde 
"Putni" (no 16. 02.).

MARTS. Gadskārtu ieražu svētki 
"Lieldieniņa braukšus brauca" 
(sadarbībā ar biedrību "Noskaņa"), (23.03.).

APRĪLIS. Zinātniski lasījumi 
"Novada slavenības – Latvijas vēstures 
liecinieki" (21.04.).

MAIJS. Muzeju dienas Zasā – "Durvis" 
(atbalsts starptautiskajai Muzeju nakts 
akcijai "Durvis") (20.05.).

JŪNIJS. Pirmsjāņu ieskaņas. Jāņa 
Akuratera 140. gadadienai veltīts pasākums 
"Kalpa zēna vasaras" 
"Izkapts senā dziesma" (17.06.).

JŪLIJS. Izstāde – kolekcija "Gudrās pūces" 
Ieskats profesiju pasaulē – vizāžists, 
fotogrāfs u.c. (tikšanās ar jaunajiem 
speciālistiem). Fotogrāfi ju izstāde (01.07.).

AUGUSTS. A. Grīna piemiņas dienai veltīta 
izstāde. (15.08. – 19.08.).

SEPTEMBRIS. Dzejas mēnesis. Dzejas 
lasījumi. Bērnu pašsacerēto dzejoļu 
"kamola ritināšana". (15.09.).

OKTOBRIS. Zelta lapu laika aktivitātes – 
radošā darbnīca – "Man pašam zeltītu 
kļavlapu cepure!" (06.10.).

NOVEMBRIS. Gadskārtu ieražu svētki – 
Mārtiņdiena "Laiks ķekatām!" (sadarbībā ar 
KN un PII) (10.11.).

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
Proklamēšanas gadadienai veltīta 
fotogrāfi ju izstāde "No sirds Latvijai" 
(sadarbībā ar novada KN) (no 11.11.).

DECEMBRIS. Muzejpedagoģiskā 
programma "Ziemsvētkus gaidot" – 
radošās darbnīcas – senie telpu rotājumi 
Ziemassvētkiem (sadarbībā ar novada 
skolām) (15. – 19.12.).

Darba plāns var mainīties. Aicinām laicīgi 
iepazīties ar tā izmaiņām Jēkabpils novada 
mājaslapā.

K.Sēlis
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