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“Jēkabpils novads ir mūsu mājas. Te mēs dzīvojam, strā-
dājam, audzinām bērnus, te mēs dziedam, dejojam un priekā
mirdzošām acīm lūkojamies debesīs. Te mēs satiekamies,
draudzējamies, mīlam. Izpalīdzam, pasakām labu vārdu un
padodam roku. Te mēs esam viens otram.”/L.Aišpure/

25. un 26. augustā Zasā tika svinēti ikgadējie Jēkabpils
novada svētki.

Svētku atklāšana notika sēļu amatniecības centra “Rūme” te-
ritorijā ar brīvdabas šovu – spēli “Es mīlu savu novadu”, ko va-
dīja biedrības “Sēļu pūrs” vadītāja, māksliniece Anda Svarāne.
Pēc neliela jauniešu sagatavota video, kurā novada iedzīvotāji
dalījās emocijās par to, kādēļ mīl savu novadu, uz skatuves
devās pārstāvji no katra pagasta, un kopā tika salikta simboliska
Jēkabpils novada karte. Tad sākās pati spēle, kurā piedalījās
divas komandas un to kapteiņi: novada domes priekšsēdētājs
Aivars Vanags un izpilddirektors Jānis Subatiņš. 

Spēles dalībniekiem bija jāatpazīst attēlos dažādas vietas
novadā, jāatzīmē tās kartē, jāatbild uz dažādiem jautājumiem,
kā arī jāatceras fakti no Raiņa un Jāņa Akuratera biogrāfijas, tā-
dējādi pelnot komandai ābolus jeb punktus. Rezultātā 8 ābolus
ieguva izpilddirektora komanda, bet 15 – priekšsēdētāja, kas re-
zultātā arī bija šīs draudzības spēles uzvarētāji.

Ar dažādiem paraugdemostrējumiem svētku viesus izklaidēja
ielu vingrotāji “Street Warriors Zasa”, bet skatītājus burvju trikos
iesaistīja iluzionisti Edžus un Ieva. Savus trikus rādīja arī pati
māte Daba, saulaino augusta vakaru pēkšņi paslēpjot aiz pa-
matīgām lietusgāzēm, taču ne uz ilgu laiku. Jau pavisam drīz
debesīs atkal bija redzama saule.

Kamēr mākoņi laistīja Zasas ciemu, ikviens varēja patverties
zem “Rūmes” platā jumta, un vērot modes skati “Tā es sevi iz-
rotāju”. Tajā sievas no Dunavas, Dignājas, Rubenes un Zasas
pagastiem rādīja pašu pēc tautas tradicionālajām tehnikām un
materiāliem izgatavotus tautastērpus, kas tapuši tautas mākslas
pulciņa vadītājas Ineses Bluķes vadībā. “Tautastērps ir tikpat
dzīvs un mainīgs kā pats tautastērpa darinātājs un nēsātājs.
Senos laikos musturi, krāsu salikumi, tehnikas, piegrieztnes un

materiāli gāja no sētas uz sētu, no pagasta uz pagastu. Katra
meita vai sieva centās pielikt tērpā kaut ko no sevis, lai izceltos
un padižotos. Lai (pulciņa dalībnieču) tērpi negulētu lādēs un
neputētu skapjos, tie darināti tādi, kādi tiks valkāti ikdienā, ne
tikai divreiz dzīvē,” teic Inese.

Pēc modes skates un kārtīgas lietus dušas ikviens varēja arī
kārtīgi izdauzīties pa ziepjūdeni un baudīt burbuļšovu, ko snie-
dza “Mārtiņa Burbuļi”. Kā īstenam latvietim bērīša mugurā ļāva
sajusties biedrības “Ūsiņš” sarupētie zirgi, bet ar vietējo amat-
nieku darbiem un sēļu tērpiem varēja iepazīties “Rūmes” klētī.

Plkst. 20:00 Zasas kultūras namā norisinājās svētku svinīgā
daļa, kuru atklāja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Ai-
vars Vanags ar svētku uzrunu novada iedzīvotājiem un viesiem:
“Latvija kopš seniem laikiem visiem saistās ar skaistu dabu,
gudriem un strādīgiem cilvēkiem.

Skaistākā mūsu novada rota esam mēs paši!

Septembris...Atkal pirmais.
Atkal saulains caur lietavām smej,
Jo šī diena ar dzirkstošu šalti
Bērnu smieklus pār vasaru lej.

Ir setembris... Atkal aiz loga.
Atkal dzērves uz debesīm kliedz.
Un es eju atplestām delnām,
Skola sirdi plaukstās man liek.

/Anita Graumane/

Sveicam visus pedagogus, 
skolēnus un viņu vecākus, 

uzsākot jauno mācību gadu!
Lai Zinību diena ver durvis veiksmei,

jauniem izaicinājumiem, 
radošām idejām,

pozitīvām emocijām 
un augstiem sasniegumiem!

Lai  ir darba prieks 
visa mācību gada garumā!

Jēkabpils novada pašvaldība un 
Izglītības un kultūras pārvalde

Priekšsēdētāja Aivara Vanaga komandu spēlē “Es mīlu savu
novadu” pārstāvēja Ieva Jātniece, Dzidra Nartiša un Ina Sēle,

bet izpilddirektora Jāņa Subatiņa komandu – Intra Kurme,
Inga Bokāne un Andris Baltaruņķis.



2 2017. gada septembris

Mūsu novada lauku cilvēkiem ir saglabājusies šī pārliecība,
dzimtās zemes mīlestība un uzticība tai. Patriotismu nevar ie-
mācīties, lasot mācību grāmatas un vēsturiskus romānus. Dzim-
tās puses mīlestība tiek mantota no paaudzes paaudzē, pierā-
dīta un stiprināta ar ieguldītu reālo darbu. Lauku cilvēku ikdienas
darbi ir daudz vērtīgāki par dažādām stratēģijām un un koncep-
cijām. Mūsu visu kopīgais darbs ir veltīts nākotnei, tas, ko mēs
pēc sevis atstāsim saviem bērniem un bērnu bērniem, lai viņi
gribētu palikt un dzīvot šeit. Saglabātas skolas, ar iespēju iegūt
labu izglītību, attīstīta uzņēmējdarbība un sakārtota lauku infras-
truktūra. Saglabātas un izkoptas tautas kultūras vērtības. Ļoti
būtiski ir turēties visiem pagastiem kopā un būt saliedētiem ne
tikai novada svētku reizēs, bet ikdienas darbos un gaitās. Lai
katra pagasta iedzīvotāji interesētos un priecātos par citu pa-
gastu cilvēku veikumu un sasniegumiem. Lai šovakar mums vi-
siem ir gandarījums par savu ieguldījumu kopējā novada attīs-
tībā un labklājības vairošanā. Sirsnīgi sveicu visus novada ie-
dzīvotājus, lai stipra veselība, miers un svētība katrā mājā un
ģimenē, lai augstāki spēki sūta labus apstākļus ražas novākša-
nai zemniekiem!”

Pēc tam tika sveikti Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības
skates 2017” laureāti – iedzīvotāji, uzņēmēji, iestādes, kas aiz-
vadītajā gadā īpaši parūpējušies par vides sakopšanu un labie-
kārtošanu.

Nominācijā “sakoptākais ciemats – pagasta centrs” laureāta
titulu ieguva Dunavas ciems (Dunavas pagasta pārvalde) un
tencinājumu par progresu sakoptībā - Vandānu ciems (Dignājas
pagasta pārvalde). Par “sakoptāko ciematu, kas nav pagasta
centrs”, šogad tika atzīts Slates ciems (Rubenes pagasta pār-
valde).

Nominācijā “sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā”
laureāta pakāpi ieguva: “Ozolu iela-1” (Anna Osīte), “Seržanti”
(Līga Stūrniece un Juris Šalkovskis), “Vītoliņi” (Aleksandrs un
Līga Vītoli), “Viesturi” (Inita un Modris Lāči), “Leimaņi Bērzi”
(Zenta Skujiņa un Vilgelms Beķeris), “Saliņas” (Anda Ķiploka)
un “Gravas” (Lonija Līce).

Par sakoptākajām viensētām novadā šogad tika atzītas: “Rū-
ķīši” (Oskars un Inta Vaikuļi), “Mētras” (Zenta Zeltiņa-Vilberga),
“Priednieki” (Zilvija Martinova), “Pīlādži” (Ruta Zavadska), “Dzin-
tari” (Juris un Maruta Krūmiņi), “Gribūti” (Valda un Dzintars
Daudzvārdi) un “Klāvdruvas” (Dzintra Alužāne).

Kā uzņēmējdar-
bības labākie pie-
mēri laureāta pakāpi
šogad saņēma: Z/S
“Upmaļi” (Jānis un
Dana Sili), Z/S “Cie-
lavas” (Vitauts un
Gunta Liepiņi), Z/S
“Krasti” (Jānis un
Judīte Gaidi), Z/S
“Vārpiņas” (Vanagu
ģimene), Z/S “Bērzi”
(Ligita un Ivars Kal-

niņi), P/S “Riteņi” (Ingrīda un
Guntars Irbes) un P/S “Līgotņi”
(Iveta un Jānis Meļnovi).

Nominācijā “sabiedrisko or-
ganizāciju vai iniciatīvu grupu
veikums” tencinājumu saņēma
Dunavas pagasta jaunieši (va-
dītājs Raivis Matusevičs) par
atpūtas vietas “Dunavas spots”
izveidi un Slates sabiedriskā
centra radošā grupa par apkār-
tnes labiekārtošanu.

Kā labākie tūrisma vai vides
apskates objekti šogad tika su-
mināti: biedrība “Cirkuži” par iz-
veidoto sajūtu un aktīvās atpū-
tas taku Dignājas parkā un
Raiņa muzejs “Tadenava” (Rita Meinerte, Memoriālo muzeju ap-
vienība) – par labāko tūrisma objektu.

Tencinājumu par veikumu Sēlijas novada popularizēšanā sa-
ņēma Valija Flandere Dunavas pagastā.

Nominācijā “parku un skvēru sakoptība pagastā” par laureā-
tiem tika atzīti Dunavas skvēri (Dunavas pagasta pārvalde) un
Rubenes dabas parks (Rubenes pagasta pārvalde), bet par la-
bāko piemēru iestāžu sakoptībā - Dunavas pamatskola.

Īpašās komisijas balvas saņēma: Ābeļu pamatskolas saim-
nieks Žigants Kirilovs par ieguldīto darbu iestādes sakoptībā,
daudzdzīvokļu mājas “Saulgrieži” (Rubeņi) iedzīvotāji – par ēkas
sakoptību un viensēta “Krasti” (Jānis un Judīte Gaidi) par visat-
zinīgāk novērtēto saimniecības bildi novada sociālajos tīklos.

Visi skates laureāti saņēma dāvanu kartes un stādus no Jē-
kabpils novada pašvaldības un SIA “Sedumi”.

Balvu saņēma arī Jēkabpils novada pašvaldības foto akcijas
“Rotā savu novadu” visvairāk balsu saņēmušo fotogrāfiju īpaš-
niece – Zasas pagasta iedzīvotāja Inese Grauze - par skaista-
jām Zasas muižas parka bildēm.

Svinīgajā sarīkojumā ar priekšnesumiem viesus priecēja Ru-
benes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna”,
Dignājas pagasta folkloras kopa “Dignōjīši” un Zasas kultūras
nama VPDK “Solis”, bet pēc tam sekoja ekoloģiskās mūzikas
grupas “Ducele” koncerts un bezmaksas svētku balle kopā ar
grupu “Galaktika”.

Nākamajā dienā sekoja svētku sportiskā daļa Zasas sporta
laukumā. Tika rīkotas sacensības volejbolā, pārbaudījumi da-
žādās individuālajās disciplīnās. Ikvienam bija iespēja apgūt nū-
jošanas pamatus kopā ar fizioterapeitu un piedalīties nūjošanas
festivālā Zasas muižas parka teritorijā.

Ar “Pagastu sakoptības skatē 2017” aplūkotajām sētām ie-
spējams iepazīties foto izstādē Zasas kultūras namā un pašu
skates gaitu – laikraksta “Brīvā Daugava” jūlija numuros, bet ar
foto akcijā “Rotā savu novadu” iesūtītajiem darbiem – Jēkabpils
novada administrācijas Zasas filiāles 2. stāvā.

K.Sēlis
Autora foto
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Jēkabpils novada svētku ietvaros Zasā norisinājās atklātais
volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls. Volejbols pulcēja 8 sie-
viešu un 8 vīriešu komandas, kur prasmīgākās top-3 komandas
sieviešu konkurencē bija: 3. vieta komandai „2002” (Līvāni), 2.
vieta „Piedodiet” (Jēkabpils), un zelta medaļas un lielo kausu iz-
cīnīja komanda „Gumaka māsas” (Jēkabpils). Vīriešu konkuren-
cē labākie bija: 3. vieta – „Izdomā pats” (Jēkabpils), 2. vieta ko-
mandai „Ābeļi” (Ābeļu pagasts), un godpilnā pirmā vieta šogad
mājiniekiem - komandai „Zasa”. Papildus volejbolam, sporta lau-
kumā norisinājās arī sievu nešanas sacensības, kur veiksmīgā-
kās pāru komandas bija: 3. vieta komandai „Uz priekšu ar svešu
sievu”, ko pārstāvēja Mairita Godļevska un Jānis Račkovskis,
2. vieta komandai „Upenieki” Maija un Dzintars Upenieki, savu-
kārt 1. vieta komandai „Leimaņi” kuru pārstāvēja Iluta Tauriņa
un Andis Kirillovs. Lodes grūšanas sacensības bja viens no ska-
tītāju iecienītākajiem sporta veidiem šajā pasākumā, kur indivi-
duāli sacentās gan vīrieši grūžot 6 kg lodi, gan sievietes ar 4 kg
smagu lodi. Sieviešu konkurencē vislabāk veicās: 3. vieta Ag-
nesei Rubenei (6,3 m), 2. vieta Samantai Makoveckai (7,28 m)
un zelta medaļa tika Valērijai Hartmanei (7,67 m). Vīriešu kon-
kurencē top-3: bronzas medaļu izcīnīja Aivis Kokins (11,35 m),
sudrabs – Indars Mucenieks (11,55 m) un zelta medaļu aizgrūda
Guntars Dadeika (11,81 m). Vēl skatītāji un volejbola dalībnieki
sacentās šautriņu mešanā, lodojošo šķīvīšu dartos un basket-
bola sodiņos. Paralēli volejbola turnīram, Zasas parka teritorijā
norisinājās nūjošanas svētki, ko vadīja Aleksandras Krūmiņas
fizioterapeita prakse. Dienas pirmajā daļā interesentem tika pie-
dāvāta iespēja iemācīties pareizi nūjot, kā arī iesildīties un at-
sildīties pēc nodarbības. Nūjotāji veica 1,4 km garu trasi pa
Zasas parka teritoriju un izturīgākie piedalījās „Nūjošanas festi-
vāla” sacensībās. „Nūjošanas festivāls” tika īstenots projekta
Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profi-
lakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”
ietvaros. Sieviešu konkurencē top-3 izcīnīja: 3.vieta Inesei En-
dzelei, 2.vieta Astrai Līcītei un 1.vieta Maijai Upeniecei. Vīriešu

konkurencē: 3.vieta Dzintaram Upeniekam, 2.vieta Jānim Ve-
cumam un 1.vieta Mārim Markātam. Arī bērni piedalījās nūjoša-
nas festivālā un paši veiklākie bija: 3.vieta Edvardam Gavrilo-
vam, 2.vieta Markusam Endzelim un 1.vieta Ivandai Kokinai.  

Nākamais sporta pasākums - 16. septembrī spiningošanas
sacensības Daugavas upē Dunavas pagastā (aiz pārceltuves),
kad uzzināsim Jēkabpils novada makšķerēšanas triju posmu
pašus prasmīgākos makšķerniekus. 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Autores foto

Volejbola turnīrs un nūjošanas festivāls Zasā

Veselību veicinošā nometne bērniem

Jūlijā, projekta Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils nova-
da pašvaldībā” ietvaros, norisinājās 5 dienu nometne bērniem
no 8-12 gadu vecumā. Nometni vadīja biedrība „Izaicini sevi”.

Biedrības vadītāja Laura Ponomarenko stāsta: „Kā jau visās
mūsu nometnēs, mēs skrējām, lecām, peldējām, orientējāmies,
kāpām kokos, izgājām indiāņu trasi un darījām daudzas citas
aizraujošas, mazliet trakas un sevi izaicinošas lietas, bet šoreiz,
paralēli sportiskajām aktivitātēm, mēs arī apguvām daudz inte-
resantu un noderīgu lietu par veselīgu dzīvesveidu, ēšanu, spor-
tošanu, kas bērniem noderēs turpmākajā dzīvē. 4. nometnes
diena bija īpaša ar to, ka pa dienu mēs devāmies ekskursijā uz
Raiņā muzeju “Tadenava” un sēļu sētu “Gulbji”, kur mācījāmies
siet sieru un kult sviestu, kurus pēc tam gardi notiesājām kopā
ar uz ugunskura gatavoto zupu. Vakarā, atšķirībā no iepriekšē-
jām dienām, bērni nevis devās mājās, bet palika pa nakti teltīs,
un vakarā pirms naktsmiera bija kino vakars.

Atšķirībā no citām šajā vasarā rīkotajām nometnēm, šajā bija
mazāks bērnu skaits un bērni bija 8-12 gadu vecumā, kas, savā
ziņā, padarīja šo nometni ļoti īpašu, jo mazākā nometne ir sa-
liedētāka, bērniem ir iespēja labāk iepazīt vienam otru, kā arī
šis vecums ir ļoti jauks, jo bērni jau ir lieli, bet savā ziņā vēl arī
maziņi un nav zaudējuši savu bērnišķīgo naivumu, tādēļ brīvajā
laikā ar interesi spēlē tādas mūsu pašu bērnībā tik iemīļotas
spēles kā ķerenes, mājās un brīvs, paslēpes.

Paldies visiem 15 foršajiem, atraktīvajiem un zinātkārajiem
nometnes dalībniekiem, mums bija ļoti interesanti ar jums, nā-

kamgad gaidām jūs atkal.”
Nākamās veselības vecināšanas un slimību profilakses projek-

ta aktivitātes jau pēcc mēneša: 28. septembrī Dignājā skolas sporta
stadionā no plkst.14.30 – 17.00 tiks organizēts veselības takas pa-
sākums ģimenēm, veicot trasi skrienot, nūjojot vai staigājot ar kom-
binētiem sporta elementiem, kā arī, sadarbībā ar fizioterapeitu, da-
lībnieki varēs iemācīties pareizi iesildīties un atsildīties pēc sporta
aktivitātēm. Savukārt 29.septembrī Dunavas skolas stadionā no
plkst.13.30 - 16.00 tiks organizēts pasākums pieaugušajiem, tajā
skaitā arī ģimenēm ar bērniem, demonstrējot āra trenažieru pareizu
izmantošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi. Sadarbībā ar fizioterapeitu
mācīsimies pareizi vingrot un noteikt veselīgu slodzi. Pasākums
būs bez iepriekšējas pieteikšanās un bez maksas.

Projekta vadītāja Baiba Čākure 
Biedrības “Izaicini sevi” foto



4 2017. gada septembris

Jēkabpils novada pašvaldība saņēma uzaicinājumu no Za-
rasai rajona pašvaldības Lietuvā piedalīties Zarasai pilsētas
511. gadadienas svētkos šī gada 12. augustā, kuru ietvaros tika
plānots parakstīt sadarbības līgumu starp pašvaldībām. Mūsu
novadu vizītē pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags,
izpilddirektors Jānis Subatiņš un jaunatnes lietu speciāliste Jur-
gita Bareika.

Sadarbības līgums starp pašvaldībām tika parakstīts svinīgas
sēdes laikā, kuras ietvaros Zarasai rajona pašvaldība noslēdza
arī otru sadarbības līgumu ar Francijas pašvaldību Ballan-Mire.
Sēdē piedalījās arī Latvijas vēstnieks Lietuvā Einars Semanis.
Vēstnieks pauda gandarījumu un pateicību Zarasu pilsētai par
veiksmīgo pārrobežu sadarbību ar Latviju, īpaši atzīmējot sa-
darbību ar Daugavpili, Krāslavu un Jēkabpils novadu.

Pēcpusdienā delegācija tika aicināta piedalīties Zarasai pil-
sētas svētkos, kā arī apskatīt pašu pilsētu.  Svinību laikā tika
atklāta plenēra “Zarasai – ezeru krasts” izstāde. Tajā piedalījās
arī Latvijas mākslinieki – Aivis Pizelis, Ilze Griezāne un Vija Stu-
pāne.

Noslēgtais sadarbības līgums starp pašvaldībām paredz ilg -
termiņa sadarbību ekonomikas, izglītības, sociālās, kultūras, ve-
selības un vides aizsardzības jomās, sportā, tūrismā un citās
nozarēs ar mērķi piesaistīt investīcijas un īstenot kopīgus starp-
tautiskus projektus.

Turpinot uzsākto sadarbību projektu jomā, tika plānota Jē-
kabpils novada pašvaldības delegācijas: administrācijas, NVO
sektora pārstāvju un jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz
Zarasai rajona pašvaldību ar mērķi stiprināt sadarbību un veici-
nāt pieredzes apmaiņu vides izglītības jautājumos.

Jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika
Autores foto

Jēkabpils novada pašvaldība paraksta sadarbības līgumu

Jēkabpils novada pašvaldība līdz
2017.gada 14.augustam bija izsludinājusi
pieteikšanos uz Jēkabpils novada Izglītī-
bas un kultūras pārvaldes galvenā spe-
ciālista izglītības jautājumos vakanci.

Uz brīvo vietu pieteicās divpadsmit

pretendenti, nākamajā kārtā palika vien
seši. Iepazīstoties ar kandidātiem klātienē
un veicot pārrunas, darbā tika pieņemta
Rainelda Muižniece. Iepriekš strādājusi
Jēkabpils vakara vidusskolā par latviešu
valodas un literatūras skolotāju, ir meto-

diskā darba pieredze.
Jaunā speciāliste darbu uzsāks ar

2017. gada 1. septembri. Iepriekš šajā
amatā pienākumus veica Brigita Užule.

K.Sēlis

Jēkabpils novadā jauna galvenā speciāliste
izglītības jautājumos

Jēkabpils novada pārstāvji dodas pieredzes apmaiņas
brauciens uz Zarasai novada pašvaldību

Projekta Nr. DCI-
NSAED/2014/338-493 »Attīstī-
bas izglītības pasākumu īsteno-
šana Jēkabpils novada pašval-
dībā caur komunikāciju« ietva-
ros, 17. augustā tika organizēts

pieredzes apmaiņas brauciens uz Zarasai
rajona pašvaldību, Lietuvā. Brauciena
mērķis bija stiprināt Jēkabpils novada pa-
švaldības, NVO sektora un jauniešu sa-
darbību ar Zarasai rajona pašvaldību un
veicināt pieredzes apmaiņu vides izglītī-
bas jautājumos.

Pieredzes apmaiņas braucienā pieda-
lījās 48 Jēkabpils novada iedzīvotāji, tajā
skaitā pašvaldības darbinieki, NVO pār-
stāvji un jaunieši. 

Delegāciju no Jēkabpils novada Zara-
sai administrācijas ēkā laipni sagaidīja un
uzņēma Zarasai rajona jaunatnes lietu
speciāliste Aksana Vorobjova. Ar svinīgu
sveicienu un uzrunu klātesošos pagodi-
nāja Zarasai rajona pašvaldības priekš-
sēdētāja vietnieks Arnoldas Abramavi-
čius. 

Delegācijai tika izrādīts viens no zinā-
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mākajiem Zarasai pilsētas apskates objektiem - panorāmas rats
un promenāde gar Zarasai ezeru.

Kā viens no pirmajiem pieturas punktiem bija “Šlyninkos
water mill” - 300 gadus vecas ūdensdzirnavas, kas vēl joprojām
turpina savu darbību. Ūdensdzirnavās katram bija iespēja no-
garšot tradicionālo ēdienu un iepazīt vietējo kultūru un vēsturi.

Brauciens turpinājās uz atkritumu pārstrādes staciju, kurā no-
risinājās izglītojoša lekcija par atkritumu apsaimniekošanu un
pārstrādi.

Pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās nelielā ciematā,
Antalieptė, kurā biedrība “Innovation Valley” dalījās savā piere-
dzē. “Innovation Valley” ir organizācija kurā aktīvi darbojas jau-

nieši, lai īstenotu savas idejas un no jauna atdzīvinātu jau pa-
mestās ēkas. “ Innovation Valley” dalījās pieredzē ar to, kā viņi
uzsākuši savu darbību un kā apsaimnieko un veido vidi sev ap-
kārt.

Vairāk foto no brauciena pieejami šeit:
https://failiem.lv/u/cqhest3t

Jurgita Bareika,
projekta vadītāja

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par pub-
likācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība

un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

Pašvaldības delegācijas vizīte Šarkovščinā Baltkrievijā
Jēkabpils novada pašvaldības delegā-

cija no šī gada 19. līdz 20. augustam
devās vizītē uz Šarkovščinas rajonu Balt-
krievijā ar mērķi piedalīties ikgadējos
ābolu ražas svētkos – Ābolu festivālā
ciemā Alaški. Jēkabpils novada pašvaldī-
bu vizītē pārstāvēja domes priekšsēdē-
tājs Aivars Vanags un projektu speciāliste
Agnese Kalniņa, savukārt svētku kultūras
programmā - Rubenes kultūras nama va-
dītāja Inta Tomāne un folkloras kopa
“Kāre”.

Festivālu atklāja Baltkrievijas Republi-
kas kultūras ministrs B. V. Svjatlojs un
Šarkovščinas rajona izpildkomitejas
priekšsēdētājs D.M. Lomako. Svētku uz-
runu teica arī Baltkrievijas Republikas
vēstniecības Latvijā ģenerālkonsuls
V.V.Klimovs un Latvijas Republikas vēst-
niecības Baltkrievijā konsulāta Vitebskā
vadītājs Uģis Skuja. Jēkabpils novada
domes priekšsēdētājs sveica klātesošos
svētkos un izteica cerību turpmākai sa-
darbībai – kultūras, sporta un citās jomās.

Ābolu festivāla atklāšanā, kopā ar ci-
tiem kolektīviem no Latvijas, Baltkrievijas
un Krievijas, folkloras kopa “Kāre” pietei-
ca sevi ar dziesmu un kopīgā grozā ielika
sava novada ābolus, no kuriem vēlāk tika

pagatavots simbolisks, gards “draudzī-
bas” ievārījums. Kopumā, svētku ietva-
ros, folkloras kopa izpildīja vairākas lat-
viešu dziesmas, kā arī vienu dziesmu
baltkrievu valodā, kura tika sagatavota
īpaši šim pasākumam par godu. Skatītā-
jiem sniegtā programma šķita ļoti intere-
santa un sniedza plašāku ieskatu latviešu
folklorā.

Svētku otrajā dienā pašvaldības dele-
gācijai bija iespēja apskatīt vienu no Šar-

kovščinas rajona vidusskolām, kurā ir iz-
veidota modernizēta bioloģijas klase. 

Jāteic, ka festivāls šogad bija plašāk
apmeklēts – piedalījās vairākas pašvaldī-
bas no Latvijas – Jēkabpils novada, Zilu-
pes novada, Daugavpils novada un Aiz-
kraukles novada, kā arī viesi no Baltkrie-
vijas un Krievijas.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
Autores foto

Dzīvojamo telpu
īres maksas 

izmaiņas 
no 2017. gada 

1. augusta
Jēkabpils novada dome 2016. gada

29. decembrī pieņēma lēmumu Nr.305
“Par Jēkabpils novada pašvaldības dzī-
vojamo telpu īres maksas apstiprināša-
nu”, kurā noteiktas dzīvojamo telpu īres
maksas izmaiņas no 2017.gada 1.au-
gusta.

Apstiprināta Jēkabpils novada pašval-
dības īpašumā un valdījumā esošajiem
dzīvokļiem sekojoša īres maksa:

Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne
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Jēkabpils  novada pašvaldības sociālajā dienestā kopš šā
gada 1. augustā veiktas izmaiņas štatu sarakstā.  Pamatojums
izmaiņām bija sociālo darbinieku sanāksmē apspriestā amatu
vienību optimizācija un sociālo darbinieku piekrišana pārcelša-
nai darbā.

Ka zināms, mūsu novadā tiek sniegti sociālā darba pakalpo-
jumi ģimenēm ar bērniem. Šos pakalpojumus tagad sniedz
jaunā sociālā darbiniece Eva Zeipe-Mača.  Sociālā darba ģime-
nēm ar bērniem mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzēt ģimenēm
ar bērniem atpazīt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas So-
ciāla darbiniece sadarbojas ar ģimenēm kuras ilgstošā laika pe-
riodā saņem sociālos pabalstus, kurām ir grūtības bērnu audzi-
nāšanā, kurās ir konfliktējošas attiecības, bērni neapmeklē
skolu, konstatēta bērnu pamešana novārtā vai ģimene nonākusi
krīzes situācijā.

Sociālais darbinieks veido sadarbību ar ģimeni: kopā veic
sociālās situācijas izpēti un novērtēšanu, izvirza sasniedza-
mus mērķus, slēdz vienošanos ar klientu  par sadarbību, sa-
stāda rehabilitācijas plānu, veic rehabilitācijas plāna analīzi,
psihosociālu konsultēšanu, piesaista nepieciešamos resur-
sus.

Pēc izmaiņām štatu sarakstā,  sociāla darbiniece Elizabete
Krūkliņa veic darbu Zasas un Kalna pagastos. Savukārt sociālā
aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis  veic arī  so-
ciālā darbinieka Leimaņu pagastā pienākumus.

Ar sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un  kontaktinfor-
māciju iedzīvotāji var iepazīties  pašvaldības mājaslapā, sadaļā
– Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs.

Sociālā dienesta vadītāja
L.Zeltiņa

Par izmaiņām Jēkabpils novada 
Sociālā dienesta štatu sarakstā

Klāt jaunais mācību gads, un Jēkabpils novada Sociālais die-
nests atgādina par to, kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar
bērniem skolēniem.

1.Pabalsts vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1.
klasi.

Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem,  ir tie-
sības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmē-
rā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jē-
kabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

2. Pabalsts skolas piederumu iegādei.
Pabalsts  tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit

euro) apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģi-
meņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās
izglītības iestāžu dienas nodaļā.

Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī
apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām
precēm.

3. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai. 
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm trūcīgām, maznod-

rošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu
pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā,
un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības
iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek pie-
šķirts sekojošu izdevumu segšanai:

– transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās inter-
nātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu aplie-
cinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

– mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50%
apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksā-
jumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Lai saņemtu pabalstus vai informāciju, lūdzu griezties Jē-
kabpils novada Sociālajā dienestā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a,
tālr. 29344339 vai pie sociālā darbinieka sava pagastā.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja
L. Zeltiņa

Kādus pabalstus var saņemt ģimenes Jēkabpils novadā
ar bērniem-skolēniem?

Trešdien, 23. au-
gusta vakarā, ar
lietu un vēju, bet
sauli sirdī, norisinā-

jās biedrības “CIRKUŽI” rīkotais Jēkab-
pils novada pašvaldības atbalstītā projek-
ta “Sakopta vide – Vandānu ciema vizīt-
karte” noslēguma pasākums “Iepazīsim

Vandānus no jauna”. Īstenota vēl viena
neliela iecere, lai Vandānu ciemu padarī-
tu pievilcīgāku gan pašu, gan garām
braucēju acīs. Pēc kopīgās fotografēša-

Dignājas pagasta pamatvērtības – Dignājas skola, 
baznīca un Daugava
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nās pie sienas gleznojuma, devāmies uz pagasta pārvaldes
ēku, lai varētu baudīt Ausmas Kūlenieces skaisto dziedājumu
un mūsu novadpētnieces, Intas Strožas, sagatavoto stāstījumu
par Vandānu vēsturi.

Projekta idejas aizsākums bija nu jau vairāk kā 10 gadus at-
pakaļ, kad toreizējā Dignājas pagasta padomes priekšsēdētāja
Aija Raginska organizēja sakoptības talku bijušajā naftas bāzes
teritorijā. Teritorija bija ļoti nolaista un nekopta. Tad jau nāca
Lielo talku laiks, kad divus gadus talkas dienā mēs – dignājieši,
cirtām krūmus un vācām ķieģeļu kaudzes no šīs teritorijas. Tā
pamazītēm šī teritorija sāka atdzīvoties. Vajadzēja tikai idejas,
ko mēs tur gribam redzēt. Ļaujot vaļu fantāzijām, sapņojām– no
zvaigžņu vērošanas līdz Dziesmu svētku estrādei. Bet ņemot

vērā finansiālās iespējas un darbu apjomu, nācās domu lidoju-
mu piezemēt. Esam gandarīti par paveikto un ceram, ka šī vieta
nākotnē kļūs par Vandānu ciema dvēseli. Tieši tāpēc sienas
gleznojumos ir attēlotas trīs Dignājas pagasta pamatvērtības –
Dignājas skola, baznīca un Daugava. Izsakām milzīgu pateicību
gleznu autorei Gunitai Bramanei – Kaminskai par viņas iegul-
dīto darbu gleznu tapšanā. Tāpat sakām paldies visiem mūsu
atbalstītājiem un palīgiem.

Vietas atdzimšana ir iesākusies un jāsaka kā filmā, turpinā-
jums sekos! Labprāt uzklausīsim jūsu ierosinājumus un idejas
un, tad kopīgiem spēkiem, tās arī realizēsim!

Biedrība „Cirkuži” – Inga, Dzidra, Gita
K.Sēļa foto

Jēkabpils novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi projektu
Nr. 16-05-A00702-000028 “”Vidsala – Spuldzenieki” ceļa Nr.: 7-
1 pārbūve Kalna pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika
plānota pašvaldības ceļa Nr.: 7-1 “Vidsala – Spuldzenieki”,
Kalna pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve. 

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības program-

mas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis - atbalstīt
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu ap-
dzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 7-1 “Vidsala
– Spuldzenieki” posma garums ir 4,9631 km. Projekta kopējās
izmaksas ir 261 726,87 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”,
savukārt būvuzraudzību - būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB
TESTS”). Projekta vadītāja - Kalna pagasta pārvaldes vadītāja
Maruta Cankale.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei 
Kalna pagastā

Jēkabpils nova-
da pašvaldībai,
Latvijas Pašvaldī-
bu savienības un
AS “Latvijas Valsts

meži” Meža dienu 2017 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei” ietvaros, no Mežu attīstības fonda tika pie-
šķirti 500,00 EUR. Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.

Piešķirtā finansējuma ietvaros tika iegādāti kokmateriāli un
atjaunots viens no pieciem tiltiņiem – Dzirnavu tiltiņš Zasas mui-
žas parkā. Kā viena no aktivitātēm bija plānota pasākuma or-
ganizēšana ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā tiktu iesais-
tīta vietējā sabiedrība – bērni, jaunieši un pieaugušie. Pasākums
tika organizēts Jēkabpils novada svētku laikā šī gada 25. au-
gustā – novada iedzīvotājiem, pašvaldības starptautiskajiem sa-
darbības partneriem, viesiem, Jēkabpils ukraiņu biedrībai
“JAVIR” bija iespēja iegūt informāciju un pašvaldības pārstāvju
pavadībā iziet Zasas muižas parku, kurā tika atjaunots pēdējais
no pieciem parkā esošajiem atjaunotajiem tiltiņiem. Tāpat Zasas
muižas parkā šī gada 23. augustā norisinājās LIZDA Jēkabpils
starpnovadu arodbiedrības biedru sporta spēles un atpūtas pa-
sākums Zasas muižas parkā, kura ietvaros notika sportiska un
izzinoša rakstura aktivitātes, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils,

Salas un Viesītes novadu, kā arī Jēkabpils pilsētas pedagogiem
un skolu darbiniekiem bija piedāvāta iespēja iepazīt Zasas mui-
žas parku un pāriet pāri tajā esošiem pieciem tiltiņiem.

Atbildīgais par projekta īstenošanu - Zasas pagasta pārval-
des vadītājs J.Krūmiņš.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
K.Sēļa foto

Realizēts “Meža dienu 2017” projekts
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Valdība 27 novados izsludina 
ārkārtēju situāciju

29. augustā, Ministru kabinets, pamatojoties uz Zemkopības
ministrijas sniegto informāciju par lietavu un plūdu izraisītajām
sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs, no 29. augusta
līdz 30. novembrim izsludināja ārkārtēju situāciju 27 novados
Latgalē, Vidzemē un Sēlijā, tai skaitā arī Jēkabpils novadā. Kā
atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas
laikā noteikta Zemkopības ministrija.

“Gan pagājušajā nedēļā uzreiz pēc lietavām, gan šīs nedēļas
sākumā apmeklēju plūdu skartos novadus Latgalē un Vidzemē
– situācija daudzviet ir kritiska. Postījumi ir ļoti plaši. Diemžēl šī
nelaime ir nākusi tieši ražas vākšanas laikā – tūkstošiem hek-
tāru platībā briestošo labību, rapsi, kartupeļus un citas lauksaim-
niecības kultūras sedz ūdens. Tas radīs lielus zaudējumus dau-
dziem Latgales un Vidzemes lauksaimniekiem, tāpēc darīsim
visu šobrīd iespējamo, lai cietušajiem zemniekiem palīdzētu pār-
varēt grūtības,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Valdība ZM uzdeva līdz 1. oktobrim apzināt ārkārtējās situā-
cijas teritorijā cietušās personas (lauksaimniekiem) un faktiskos
nodarītos zaudējumu atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta die-

nestā deklarētajām platībām. Tāpat ZM uzdots līdz 1. novembrim
sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par kopējiem
lauksaimnieku zaudējumiem un priekšlikumiem par kompensā-
cijas apmēru atbilstoši kultūraugu un zemes izmantošanas vei-
dam un pieprasījumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienestu, kredītiestādes un citas lī-
guma attiecībās esošās personas  valdība aicina nodrošināt pre-
timnākšanu, nepiemērojot soda sankcijas līgumsaistību neizpildī-
šanas gadījumā cietušajām personām (lauksaimniekiem), kas tieši
saistītas ar augstākminētajiem plūdiem un to radītajām sekām.

Valdība arī uzklausīja Satiksmes ministrijas, ZM un Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto infor-
māciju par infrastruktūras objektu atjaunošanu plūdu skartajās
teritorijās. Ministrijām uzdots līdz 15. septembrim sagatavot un
iesniegt MK pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
valsts budžeta programmas “līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem”, lai segtu infrastruktūras atjaunošanu plūdu skartajās te-
ritorijās.

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti
varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudēju-
miem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarēta-
jām platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 1. oktobrim.
LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kom-
pensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems
Zemkopības ministrija.

Novada lauku attīstības konsultante Rubeņu pagasta pārval-
dē būs otrdienās: 12., 19. un 26. septembrī no plkst. 9.00 līdz
12.00, Dunavas bibliotēkā – trešdienās: 13., 20., 27. septembrī
no plkst.9.00 – 12.00, Zasas pagasta pārvaldē - pirmdienās. Pā-
rējo pagastu lauksaimniekiem nepieciešamības gadījumā lū-
gums zvanīt.

Ina Sēle, novada lauku attīstības konsultante, 
mob.t. 26312414

Foto: Reinis Balodis

Applūst autoceļi
Sakarā ar lielajā lietus gāzēm, 25. augustā tika slēgts ceļš

P72 Ilūkste – Bebrene - Birži 26,6. kilometrā. Slodzi lielajās lie-
tavās neizturēja Kaldabruņas dīķa slūžas, ceļš applūda un tika
izskalots. Šobrīd gan ceļš atkal ir caurbraucams.

Lielā lietus ūdens dēļ applūda arī ceļš Kaldabruņa – Rite-
niškas. Daļēji applūduši vai izskaloti tika arī citi vietējās no-
zīmes valsts un pašvaldības ceļi. Daudzās vietās caurtekas
nespēja uzņemt lielo ūdens daudzumu un ir radušies izska-
lojumi.

Jēkabpils novada pašvaldība

Informācija uzņēmējiem un lauksaimniekiem

18. augustā Jaunjelgavā norisinājās jau III Sēlijas novadu
jauniešu dienas “Dzimis Sēlijā”. Pasākuma mērķis bija turpināt
veidot sadarbību starp Sēlijas novadiem jaunatnes darba
jomā, kā arī veidot kopīgas tradīcijas un veicināt jauniešu līdz-
dalību

Svētku svinīgo daļu atklāja Jaunjelgavas novada izpilddi-
rektors Uldis Albiņš. Atklāšanas ceremonijā, izlozes veidā tika
izlozēts nākošā gada Sēlijas novadu jauniešu dienas organi-
zators. Tika noskaidrots, ka IV Sēlijas jauniešu dienu organi-
zēs Ilūkstes novads.

III Sēlijas novadu jauniešu diena tika aizvadīta sportiskā

garā – jauniešu komandas no Aknīstes, Salas, Ilūkstes, Nere-
tas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novadiem
startēja trīs disciplīnās – jautrajā futbolā, strītbolā un volejbolā.
Sīvā konkurencē jautrajā futbolā Jēkabpils novads izcīnīja go-
dalgoto otro vietu, volejbolā ieguvām pirmo vietu, bet strītbolā,
diemžēl, neiekļuvām labāko trijniekā.

Pēcpusdienā jaunieši  iesaistījās biedrības »Radi Jaunjel-
gavā« radošajās darbnīcās, kā arī vēroja Jēkabpils novada
jauniešu  „Street Warriors Zasa” šovu un  paraugdemonstrē-
jumus, iedvesmojās, tiekoties ar starptautiskajā misijā dienē-
jušu karavīru, ugunsstaigāšanas instruktori Madaru Lazdiņu

Jaunjelgavā aizvadīta III Sēlijas novadu jauniešu diena
Ceļš P72 Kaldabruņā
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un Sēlijas patriotiem Kristīni Kalēju un Eduardu Kaļķi. Dienas
noslēgumā tika apbalvotas jauniešu komandas, kuras dienas
ietvaros piedalījās dažādās sporta disciplīnās. Pasākuma kul-
minācija bija mūzikas grupu „Dzelzs Vilks” un „Catalepsia” kon-
certs, kā arī diskotēka kopā ar DJ Kasparu Markševicu.

Paldies jauniešiem par atbalstu un dalību aktivitātēs visas
dienas garumā, paldies Jēkabpils novada pašvaldība par atbal-
stu Sēlijas jauniešu dienas īstenošanā, kā arī šoferītim par pa-
cietību! Paldies Evijai Vectirānei un Jaunjelgavas jauniešiem par
svētku organizēšanu!

Klinta Miežāne un Kitija Saviča,
Sēlijas jauniešu padomes “SēJa” pārstāves

Lai uzlabotu darbu ar jaunatni Jēkabpils novadā, esam uz-
sākuši darbu pie “Jēkabpils novada Jaunatnes politikas 2017 –
2020. gadam” izstrādes.

Būsim ļoti priecīgi, ja aizpildīsi anketu un padalīsies arī ar sa-
viem draugiem! Iegūtā informācija palīdzēs uzlabot darbu ar jau-

natni Jēkabpils novadā.
Anketa atrodama Jēkabpils novada mājaslapā un Jēkabpils

novada jauniešu Facebook lapā.
Jurgita Bareika,

Jēkabpils novada jaunatnes lietu speciāliste

Piedalies Jēkabpils novada Jaunatnes politikas 
2017. – 2020.gadam izveidē

Par Jura Ratnieka iesniegumu par amatu apvienošanu 
Par Jēkabpils novada vēlēšanu komisijas izveidošanu (ievē-

lēšanu)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Ezerkrasti”,

Kalna pagasts, kadastra Nr.5666 003 0099)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Akmeņāres”,

Ābeļu pagasts, kadastra Nr.5648 006 0078)
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Rāceņi”, Du-

navas pagasts, kadastra Nr.5654 005 0075)
Par ielu apgaismojuma izbūvi ceļa posmā no Ābeļu pamat-

skolas līdz Gārdiņu ielai
Par finansiālu atbalstu sociālās kampaņas veidošanai bērnu

drošībai

Par īres tiesību piešķiršanu (V.G.)
Par kārtību valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba sa-

maksas sadalei Jēkabpils novada vispārējās izglītības iestādēs
Par noteikumu “Par transportlīdzekļu un sakaru līdzekļu iz-

mantošanu Jēkabpils novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
Par nekustamā īpašuma “D/s Veselība Nr.93”, Ābeļu pagas-

tā, Jēkabpils novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldī-
bas vārda

Domes sēžu protokoli un ieraksti skatāmi mājaslapā
www.jekabpilsnovads.lv, augšā izvēlnē “Ziņas par pašvaldī-

bu”, sadaļā “Normatīvie akti un dokumenti”

K.Sēlis

Jēkabpils novada augusta domes sēdē skatītie jautājumi

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmā daļa paredz, ka novada
vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu
laikā pēc domes ievēlēšanas. Jēkabpils novada dome ar
29.06.2017. sēdes lēmumu  Nr.173 (protokols Nr.10) noteica
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz
2017. gada 14. jūlijam un ar 27.07.2017. sēdes lēmumu Nr.212
(protokols Nr.11) pagarināja pieteikšanās termiņu līdz

2017.gada 10.augustam. 
Tika saņemti 8 pieteikumi, kuri atbilst likuma prasībām, taču ie-

vēlēt vēlēšanu komisijā Jēkabpils novadā varēja vien 7 locekļus.
Deputātiem atklāti balsojot 24.08.2017 sēdē, Jēkabpils no-

vada vēlēšanu komisijā tika ievēlēti: Aelita Baltaruņķe, Pārsla
Grandāne, Lolita Matuseviča, Ina Sēle, Vilnis Stūrītis, Sarmīte
Vanaga un Inita Zaharevska.

K.Sēlis

Ievēlēta jauna Jēkabpils novada vēlēšanu komisija

Rozes – dāvana Latvijai Pie Kalna pagasta kultūras nama ir izveidotas divas rožu
dobes ar 50 rozēm.  Rožu stādīšana sākās jau Baltā galdauta
svētkos 3. maijā, jo esam ceļā uz Latvijas simtgadi. 2018.
gads  ir arī  kultūras namam nozīmīgas jubilejas gads. Kultū-
ras namam – 50.  Līdz ar to, kā paliekošu dāvanu Latvijas
simtgadei un kultūras namam iedzīvotāji dāvina rozes.

Paldies visiem dāvinātājiem: Lonijai Baltmanei, Rasmai Lā-
cītei, Anitai Bazajevai, Inārai Grigalovičai, Leontīnei  Kalnbērzi-
ņai, Ņinai Caunei, Zentai Plānei, Anitai Gaidei, Gitai Kažeme-
kaitei, Silvijai Timofijai, Lonijai Misterei-Mistrei.

Īpašs paldies Agnesei Vilcānei, Malvai Rubenei, Dainai Bo-
jārei, Marutai Orbidānei, Zanei Strater/Neilandei/ , Jānim Plānim,
Jānim Kalvišķim, Ainai Ugrikai, Mirdzai Štībelei.

Kalna k/n vadītāja  Sandra Vecumniece
Autores foto
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Godinot Latvijas simtgadi, Nacionālais botāniskais dārzs, ar
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, īsteno projektu “Lat-
vijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās “Na-
cionālās selekcijas slavas zāles” izveide NBD Salaspilī”.

Lauku partnerība “Sēlija” ir šī projekta sadarbības partneris,
kura gādā, lai projekta ietvaros tapusī ceļojošā fotogrāfiju izstā-
de “Veltījums” tiktu eksponēta arī mūsu reģionā.

No 25. augusta līdz 8. septembrim izstāde būs apskatā-
ma Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā Zasā. Aicinām
doties nelielā ceļojumā, apskatot un baudot Latvijas selekcio-
nāru stāstus, kas atspoguļoti 100 fotogrāfiju klāstā. Tie ir ne tikai
krāšņie ziedi, bet arī plūmes, aprikozes un pat kartupeļi. Pieda-
lies Jēkabpils novada svētkos Zasā un izmanto iespēju muzejā
apskatīt krāšņo un iedvesmojošo izstādi “ Veltījums”!

Sēlijas prasmju muzeja vadītāja Edīte Balode
K.Sēļa foto

Fotoizstāde “Veltījums”, ceļojot pa Sēliju, pietur Zasā

Teātra diena Dignājā
19.08.2017 Dignājā tika rīkota Teātra diena, kas notiek jau

otro gadu pēc kārtas.
Šo dienu mēs jau sākām uz pozitīvas nots: diena bija skaista,

spīdēja saulīte un mēs pašas
priecājamies par gaidāmo pa-
sākumu. Tad sākās dārzeņu
sagatavošana: tika rīvēts, mi-
zots, cepts un griezts, līdz viss
tika sabērts lielajā zupas
katlā, kura tika vārīta uz
ugunskura, un nu vairs atlika
tikai gaidīt, līdz zupa būs ga-
tava, un tad to varēs baudīt
aktieri, režisori un, protams,
klātesošie.

Šoreiz pie mums ciemos
bija atbraukuši ciemiņi no Ak-
nīstes, Līvāniem, Dunavas un,
protams, mūsu pašu dignājie-
ši. Vistālāko ceļu pie mums
mēroja Aknīstes teātris, kas
mūs visus priecēja ar izrādi

„Labais gariņš”, bet mazliet tuvāku ceļu mēroja kaimiņi no bla-
kus pagasta – Dunavas amatierteātris „Sateka” - ar izrādi „Ak,
skaistā jaunība!”. No pārdaugavas pie mums ciemosvieradās
Līvānu teātris, kas visus priecēja ar izrādi „Dakterīši”, bet mūsu
pašu amatierteātris „Madagurči” skatītājiem rādīja izrādi „Pēc
pirmā mītiņa”.

Pēc pasākuma beigām gan aktieri, gan skatītāji tikai aicināti
nobaudīt uz ugunskura vārīto, gardo zupu.

Rakstu sagatavoja – Kitija Saviča, Klinta Miežāne

Bērnu žūrijas dalībnieki dodas ekskursijā uz Līvāniem
18. augustā Leimaņu bibliotēkas Bērnu žūrijas dalībnieki

pulcējās ekskursijai. Tā ir izveidojusies tradīcija – sākt
jaunu darbības cēlienu ar kopīgu kādu izglītojošu un atrak-
tīvu pasākumu. Lasītājiem bibliotekāre piedāvāja ekskursiju
uz Līvāniem, uz stikla muzeju un amatniecības centru. Pir-
mais interesantais piedzīvojums daudziem lasītājiem bija
braukšana ar prāmi pāri Daugavai no Vandāniem uz Līvā-
niem. 

Stikla muzejā aplūkojām skaistos stikla izstrādājumus kā
arī vērojām, kā tiek veidota stikla zivs, cik daudz pacietības
un darba prasa no meistara pagatavot stikla zivtiņu.

Tālākais ceļš – aplūkot Līvānu savdabīgos soliņus, pro-
tams, kopīga fotogrāfēšanās.

Ekskursijas noslēguma daļa – Rogaļu grava, kurā mazie
ekskursanti varēja brīvi izkustēties pēc sirds patikas. Atpa-
kaļ ceļā lasītāji apmainījās ar kādu no Bērnu žūrijas  grā-
matām.

Vēlējums dalībniekiem – lai sokas grāmatu lasīšana un
nezūd mīlestība pret grāmatām!

Bērnu žūrijas eksperte Ingrīda Puķīte
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Jēkabpils novada sporta svētki Rubeņos

29. jūlijā Rubeņos tika svinēti Jēkabpils novada sporta svētki.
Šogad komandas sacentās volejbolā, florbolā, traktora vilkša-
nā, sumo cīņās, makšķerēšanā, pašvaldību darbinieku stafe-
tēs, kā arī dažādās individuālajās disciplīnās. Sacensības at-
klāja mūsu novada puiši   ar aizraujošu ielu vingrotāju šovu
„Street Warriors Zasa”. Volejbolā šogad savā starpā sacentās
10 vīriešu komandas, kur veiksmīgākie bija: 3.vieta „Quattro”,
2.vieta „Zasa” un zelta medaļas tika komandai „Leimaņi”, sa-
vukārt dāmu konkurencē sacentās 3 komandas: 3.vieta „SK
Pilskalni” (Kalna pagasts), 2.vieta „Zasas meitenes” un 1.vietu
izcīnīja komanda no Jēkabpils „Es nevaru izlasīt”. Florbolā
veiksmīgākās vīriešu komandas bija: 3.vieta „Dignāja”,
2.vieta  „Leimaņi” un zelta medaļas tika gados pašiem jaunā-
kajiem sacensību dalībniekiem – komandai „Rubeņi”. Kamēr
Rubeņu sporta laukumā nosrisinājās spraigas cīņas starp ko-
mandām savā starpā nedaudz tālāk no mūzikas un līdzjutēju
skaļuma savā starpā sacentās arī novada makšķerēšanas
komandas. Makšķerēšanas komandām tika dotas 4 stundas,

lai no Rubenes dīķa izvilktu kād vērā ņe-
mamu lomu. Trešo vietu izcīnīja koman-
da „Zasa” ar 430 g lomu, 2.vieta tika
„Ābeļu” pagasta komandai ar 513 g
lomu, savukārt 1.vietas kauss un meda-
ļas tika mājinieku komandai „Rubeņi” ar
600 g lomu. Vienas no skaļākajām sporta
svētku cīņām bija „Sumo” disciplīna, kur
savā starpā sākumā spēkojās pašvaldī-
bas darbinieku komandu pārstāvji un pēc
tam arī pagastu komandas. Pašvaldības
darbinieku starpā top 3 sadalīja: 3.vieta
Arnis Timpa (Zasas pagasta pārvalde),
2.vieta Andris Savickis (Administrācijas
komanda) un zelta medaļa tika Alvim In-

driksonam (Administrācijas komanda). Tālāk cīnījās pagastu
komandu pārstāvji, kur pēc 28 „Sumo” dueļiem veiklākie „su-
misti” bija: 3.vieta Alvis Indriksons (Administrācijas koman-
da), 2.vieta Andris Savickis (Administrācijas komanda) un
1.vieta Elvijs Kalniškāns (Kalna pagasts). Stiprinieki savu
spēku pierādīja „Traktora vilkšanas” disciplīnā, kur spēcīgā-
kie bija: 3.vieta komandai „Leimaņi” pieveicot trasi 16,32 se-
kundēs, 2.vieta mājinieku komandai „Spēcīgie” ar 15,76 se-
kudēm, savukārt visaugstāko klasi parādīja 1.vietas ieguvēji
„SK Pilskalni” (Kalna pagasts), kas traktoru iestūma finišā
14,83 sekundēs. Vēl jāpiemin mūsu pašvaldības administrā-
cijas komanda, kas savā konkurencē izcīnīja 1.vietu, kā arī
mājinieču komandu „Sarkangalvītes aizvilka”, kas pierādīja,
ka traktoru var izkustināt arī   daiļā dzimuma pārstāves. Jē-
kabpils novada pašvaldības darbinieku stafetē labākie šogad
bija: 3.vieta Zasas komanda, 2.vieta Rubeņi un 1.vieta Admi-

nistrācijas komandai. Savā starpā spēkojās arī pārvalžu va-
dītāji un priekšsēdētājs, kur veiklākie bija: bronzas kausa ie-
guvējs – priekšsēdētājs Aivars Vanags, sudraba kausu izcīnīja
Zasas pagasta pārvaldes vadītāja deleģētais pārstāvis Arnis
Timpa, un zelta kauss tika mājinieku Rubenes pagasta pārval-
des vadītājai Intrai Kurmei.  Individuālajās disciplīnās dalībnie-
ki mērojās spēkiem „Milzu šautriņās”,  „Pārbaudījumu trasē ar
„Street Warriors Zasa””, līdzsvaru meklēja „Trakajā pēdā”, un
savu precizitāti pārbaudīja disciplīnās „Lidojošo šķīvīšu darts”,
„Basketbola soda metieni”, „Atmiņas spēle”, kā arī „Sausze-
mes makšķerēšana”. Pagastu kopvērtējumā saskaitot izcīnītās
vietas top3: 3.vieta Zasas pagastam, 2.vieta. Rubenes pagas-
tam un 1.vieta Kalna pagastam ar komandu „SK Pilskalni”.

Paldies visiem, kas piedalījās un organizēja sporta svētkus!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Autores foto
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Būs Dzejas diena Raiņa
muzejā “Tadenava”

14. septembrī plkst. 13.00 Raiņa
muzejā “Tadenava” notiks ikgadējā
Dzejas diena “Garā pupa” un bērnu
dzejas gadagrāmatas “Garā pupa
2017” atvēršana.

Piedalās “Garās pupas” autori –
dzejniece Inese Zandere,  dzejniece un
atdzejotāja Indra Brūvere-Daruliene,

etnomūziķe Kristīne Kārkle-Kalniņa, mākslinieks un animācijas
filmu režisors Edmunds Jansons.

Skatāma Edmunda Jansona ilustrāciju izstāde. Pasākuma
laikā notiks dzejas un valodas darbnīca, animācijas filmu un
ilustrāciju darbnīca, dziesmu un rotaļu darbnīca.

Vairāk informācijas:
tadenava@memorialiemuzeji.lv

tālr. +371 65 229 391 vai +371 29250484

Raiņa muzejs “Tadenava”
Jēkabpils novads, Dunavas pagasts

“Nakts turnīrs” Dunavā 11. augusta naktī pulcēja vairāk kā
simts dalībnieku: 23 vīriešu pludmales volejbola komandas, 10
sieviešu pludmales volejbola komandas, 7 vīriešu florbola ko-
mandas un 5 strītbola vīriešu komandas.

Pasākumu atklāja ielu vingrotāji “Street Warriors Zasa”, izpil-
dot akrobātiskus elementus, un pēc tam jau sākās pats turnīrs,
kas ilga līdz pat rīta gaismai. Strītbola top-3 izcīnīja Jēkabpils
novada komandas: 3. vieta “3 Pepes” (Rubeņi) ar sastāvu: Kal-
vis Dobkevičs, Jānis Baltmanis un Kristaps Linde, 2. vieta ko-
mandai “Bez jokiem” (Sudrabkalns) ar sastāvu: Dairis Ķiploks,
Armands Ķiploks, Elvis Krēsliņš un Kārlis Patriks Vanags, sa-
vukārt zelta medaļas izcīnīja “X-99.lv/Slīterāni” (Sudrabkalns),
komandas sastāvs: Matīss Caune, Artūrs Ķiploks, Edgars Čaup-
jonoks un Klāvs Zībergs. Papildus strītbolam tika izspēlēti pre-
cīzākie trīspunktu metieni, kur uzvaru izcīnīja Matīss Caune.

Florbolā savā starpā sacentās 7 komandas un veiksmīgākie
šajā naktī bija: 3. vieta komanda “Sarmīte” (Jēkabpils) ar sastā-
vu: Renāts, Ritvars un Artūrs Strodi, 2. vieta komandai “Cankaļa
dūži” (Kalna pagasts), komandu pārstāvēja: Erlands Cankalis,
Armands Stankevičs, Kalvis Zikovs un Lauris Petersons, bet 1.
vieta komandai “Glatoks” (Jēkabpils) ar sastāvu: Adrians Čie-
kurs, Kristers Tumšs un Edvīns Skudra.

Lielāko izturību turnīrā pierādīja volejbolisti, kas līdz pat plkst.
7:00 rītā cīnījās par medaļām. Pludmales volejbolā sievietēm pie-
dalījās 10 komandas un labākās šajā turnīrā bija: bronzas meda-
ļas “Minjoni” (Jēkabpils) ar sastāvu: Sintija Gutberga un Linda
Dubkova, sudrabu izcīnīja komanda “ĻenAisma” (Daugavpils) -
Ļena Kozere un Aisma Ziemele - un šī turnīra uzvarētājas – “Ada-
movičas” (Jēkabpils), komandu pārstāvēja: Loreta Adamoviča un
Laine Donāne. Vīriešu komandas cīnījās 6 apakšgrupās, kur la-
bākās 2 komandas tikās ceturtdaļfinālā. Turnīra top-3 pludmales

volejbolā un bronzas medaļas izcīnīja komanda “Kniebēji” (Zasa)
ar sastāvu: Raivo Aleksejevs un Dagnis Mucenieks, sudraba me-
daļas tika komandai “Izdomā pats” (Jēkabpils) - Raimonds Aļo-
šins un Gints Erštiķis, un turnīrā uzvarēja komanda “Puķu koks”
(Jēkabpils), ko pārstāvēja Aivis Kokins un Rihards Puķītis.

Lai pasākums varētu izdoties, lielāko atbalstu ieguldīja ska-
tītāji, gan ar savu dalību, gan palīdzot apgaismot laukumus.
Liels paldies Jēkabpils novada jauniešiem, Dunavas pagasta
pārvaldei un Uldim Auzānam. Nākamgad solam vairāk volejbola
laukumu un kārtīgu apgaismojumu!

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore
Baiba Čākure

Autores foto

“Nakts turnīrs” Dunavā
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Jēkabpils novada darbinieku un amatpersonu
kontaktinformācija
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25. augustā Jēkabpils novadā viesojās delegācija no Zarasai
rajona pašvaldības (Lietuva), ar kuru 12. augustā Jēkabpils no-
vada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu Zarasai pilsētā.
Sadarbības partneri tika aicināta ar mērķi iepazīties ar Jēkabpils
novadu un apmeklēt Jēkabpils novada svētkus Zasā.

Zarasai rajona pašvaldību pārstāvēja domes deputāts Ignas
Zavadskas, administrācijas direktors Ramūnas Keršys, padom-
nieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Vilhelminas
Kuzmickas un jaunatnes lietu speciāliste Aksana Vorobjova.
Viesus Jēkabpils novada administrācijā ap pusdienlaiku sagai-
dīja domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, izpilddirektors Jānis
Subatiņš, jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika, sabiedrisko

attiecību speciālists Kas-
pars Sēlis un Izglītības un
kultūras pārvaldes vadītā-
ja Anda Ķiploka.

Pēc neformālām saru-
nām, delegācija devās uz
Ābeļu pamatskolu, kur tās
direktors Juris Gaigals pa-
stāstīja par skolas darbī-
bu, izrādīja klašu telpas,
procedūru kabinetus,
sporta zāli, jauno interak-
tīvo ekrānu, sporta lauku-
mu, kā arī nesen atjauno-

tos mājturības kabinetus. Pēc tam, gar Daugavas krastu, viesi
tika vesti uz Raiņa muzeju “Tadenava”, kur iepazinās ar dzej-
nieka un rakstnieka Raiņa vēsturi, renovētajām kompleksa
ēkām un jaunizveidoto ekspozīciju. Ekskursiju vadīja Agnese Ti-
mofejeva. Pēc tam, Rubeņu dabas parkā lietuviešiem tika pa-
rādīta patreizējā brīvdabas estrāde, pie kuras pārbūves ar Za-
rasai rajona pašvaldību un Šarkovščinas rajona izpildkomiteju
(Baltkrievija) uzsākts kopīgs projekts.

Zasā delegācija tika iepazīstināta ar Zasas vidusskolu, pa
kuru izvadāja tās direktore Olita Spēka. Arī šeit viesi aplūkoja
izremontētās klašu telpas un iegādātās jaunās iekārtas, kā arī
pirmsskolas grupiņu telpas, un saņēma atbildes uz dažādiem
sev interesējošiem jautājumiem par skolas darbību un izglītības
sistēmu valstī kopumā. Pēc tam, Raismas Brandules vadībā,
sekoja ekskursija pa Zasas muižas parku, un Sēlijas prasmju
muzejā ar pieejamo ekspozīciju iepazīstināja muzeja vadītāja
Edīte Balode.

Pēc tam viesi vēl paguva aplūkot pie amatniecības centra
“Rūme” notiekošās Jēkabpils novada svētku aktivitātes, un tad
jau bija laiks doties mājup.

Kā atzina delegācijas pārstāvji, “esam ļoti līdzīgi” kultūras un
piedāvāto aktivitāšu ziņā. Iespēju attīstībai, sadarbībai, kopī-
giem tūrisma maršrutiem un projektiem šeit netrūkstot.

K.Sēlis
Autora foto

Delegācija no Zarasai viesojas Jēkabpils novadā

17. augustā  Biržu Tautas namā notika
Lauku Partnerības “Sēlija” konkursa “Ve-
dējs 2017” noslēguma pasākums, kurā
tiks godināti visi laureāti un  apsveikts arī

“Vedēja” titula ieguvējs. Uz sarīkojumu
tika aicināti arī visu aprakstu autori un at-
tiecīgo pagastu  un novadu pašvaldību
pārstāvji.

“Vedēja” titulam bija ieteikti vienpad-
smit pretendenti, to skaitā Sandis Ru-
ļuks no Dunavas (raksta autore Astra
Liopa), Daiga Spēka no Rubenes pa-
gasta (raksta autore Valija Bogdāne),
Kaspars Sēlis no Leimaņu pagasta (rak-
sta autore Ieva Jātniece) un  Edī te Ba-
lode no Rube nes pagasta (raksta autore
Benita Kalniņa). Lielo titulu “Vedējs” ie-
guva Mārīte un Gaitis Poļi no Krustpils
novada Kūku pagasta, kur šis pasākums
tiks rīkots nākamgad.

Paldies visiem rakstu autoriem par
laipnajiem vārdiem un vēlējumiem, ve-
dējiem - par ieguldīto darbu un līdzcil-
vēku iedvesmošanu, un aicinām ikvienu
rakstīt par čakliem, laipniem un atsau-
cīgiem cilvēkiem Jums līdzās arī nā-
kamgad!

Ar rakstiem par šī gada vedējiem var
iepazīties laikraksta “Brīvā Daugava” 17.
augusta numurā.

K.Sēlis
D.Gagunova foto

Biržos sumina konkursa “Vedējs 2017” laureātus
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Izdod Jēkabpils novada dome
Reģ. Nr. 90009116789

Tel.  65220730
Iznāk reizi mēnesī.

Informāciju apkopoja Kaspars Sēlis
Maketēja: Solveiga Sarkane

Tel. 26075540, e-pasts:
kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Iespiests SIA  “Latgales druka”.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild rakstu autori.
Tirāža 1000 eks.

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

Katrs sava liktens ziņā,
Viens vien mūžs mums katram dots.

(D. Avotiņa)

Pieminēsim Jēkabpils novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos iedzīvotājus:

Valija Pusbarniece
24.02.1926. – 03.07.2017.

Pēteris Nikitins
03.01.1952. – 14.08.2017.

Veronika Augškalne
03.05.1945. – 25.08.2017.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
piederīgajiem! 

Ābeļu pagasts
09.09. plkst. 12.00 laukumā pie Ābeļu Tautas nama

Tēvu dienai veltīts ģimenisks pasākums “Mēs ar tēti – KOLOSĀLI!” kopā ar Ze-
messardzes 56. kājnieku bataljonu
Programmā:

informatīvā lekcija “Profesija-karavīrs! ”
ieroču un ekipējuma demonstrācija
stafete (tēviem, dēliem un ne tikai…) un citas jautras izklaides

Dignājas pagasts
30.09. plkst.10.00 Dignājā norisināsies tradicionālais futbola turnīrs. Pieteikša-

nās pa tel. 28677242 vai rakstot uz e-pastu: baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv līdz
29.09.

Dunavas pagasts
08.09. plkst. 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākums

Raiņa muzejā “Tadenava”: Latvijas vēsture “Tadenavas”pagalmā – Memoriālo mu-
zeju apvienības direktore R. Meinerte un speciāliste A. Timofejeva, Rainis, dzeja,
saules ceļš – dzejniece I. Zandere un speciāliste L.Uzkure, Tadenavas restaurācijas
pieredze – arhitekts Ē. Cērpiņš.

14.09. plkst. 13.00 Raiņa muzejā “Tadenava” notiks ikgadējā Dzejas diena
“Garā pupa” un bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2017” atvēršana.

16.09. no plkst. 6.00 – 16.00 Daugavā Dunavas pagastā (aiz pārceltuves) spi-
ningošanas sacensības - fināla 3. posms. Sacensības no laivas vai krasta.

22.09. plkst. 16.00 Dignājas pilskalnā atceres pasākums par godu Baltu vienī-
bas dienai, sadziedāšanās kopā ar vīru kopu “Vilki”. Piedalīsies Zasas un Aknīs-
tes vidusskolas, Dignājas un Dunavas pamatskolas skolēni, jaunsargi, skolotāji,
apkārtnes iedzīvotāji u.c.

Kalna pagasts
29.09. plkst. 13.00 kultūras namā  Jēkabpils novada senioru pēcpusdiena Mi-

ķeļdienas noskaņās un mūzikas ritmos ar kapelu no Dekšārēm. Īpašais viesis -
dziedātājs Ainārs Bumbieris.

Leimaņu pagasts
30.09. plkst. 19.00 Mežgales kultūras namā jubilejas pasākums “Mežgales kul-

tūras namam-50”, plkst. 22.00 Balle. Spēlē “Klintaines kapela”.

Rubenes pagasts
11.09. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā dzejas dienu pasākums “Mana

Latvija dzejā” (sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu un Rubeņu bibliotēku).
Programmā:
Dzejas lasījumi
Radošā aktivitāte “Mans mīļais dzejolītis”
Tikšanās ar Jēkabpils bērnu bibliotēkas vadītāju Ilonu Švābi
Muzikāls priekšnesums

Zasas pagasts
02.09. plkst. 20.00 Zasas kultūras namā improvizēta komēdija “Harolds” (Im-

provizācijas teātris “TeaTree”); plkst. 22.00 Rudens ieskaņu balle ar grupu “Ilūzi-
ja”.

21.09. plkst. 14.00 Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejā dzejas dienām
veltīts pasākums “Mans dzejolis” (sadarbībā ar Zasas bibliotēku).

Citi pasākumi:
30.09 Svecīšu vakars Dignājas kapsētās
plkst.14.00 Slīterānu kapsētā
plkst.15.30 Dignājas kapsētā
plkst.17.00 Meņķa kapsētā

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 
2017. gada  septembrī
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